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apresentação

laura laganá
Diretora Superintendente do Centro Paula Souza

Compromisso com a educação profissional

Nesta 7ª edição da Feira Tecnológica cons-
tatamos, mais uma vez, que a ideia inicial 
de difundir e compartilhar experiências 
educacionais e de pesquisa vem, ano a ano, 
ganhando apoios, parceiros e consistência. 
Pelo sétimo ano consecutivo podemos 
dizer, com satisfação, que esse resultado 
não é só nosso.
 
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 cum-
prir com nosso compromisso: preservar a 
educação profissional qualificada. 
 
Saúdo os organizadores, participantes e visi-
tantes da 7ª Feteps.





Os projetos desenvolvidos nos diferentes cursos técni-
cos e tecnológicos do Centro Paula Souza são essen-
ciais para o desenvolvimento de ideias inovadoras e da 
capacidade de trabalhar de forma criativa e transforma-
dora.
A Feira Tecnológica – FETEPS – é o espaço para a de-
monstração e socialização desses projetos de pesquisa 
e de desenvolvimento, produções culturais, serviços e 
experiências bem sucedidas, assim como de integração 
entre instituições de Educação Profissional pública e pri-
vada do País e de parceiros da América Latina.
Nesta 7ª edição, teremos a apresentação de 256 pro-
jetos de nossas unidades, (selecionados entre 1067) e 
15 projetos de outros países: Argentina, Costa Rica, Co-
lômbia, Jamaica, México e Peru, além da presença do 
CINTERFOR – OIT.
A diversidade e qualidade dos trabalhos expostos por 
Etecs e por Fatecs expressam, de forma bastante sig-
nificativa, os projetos pedagógicos de seus cursos téc-
nicos e tecnológicos que têm, dentre seus objetivos, o 
desenvolvimento da visão empreendedora, criativa e 
científico-tecnológica. 

Almério Melquíades de Araújo
Coordenador de Ensino Médio e Técnico
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 1

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.
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APRENDENDO COM MAPAS TÁTEIS

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Lucas Maciel Nogueira da Silva
Mariana Grisolia Rodrigues Branco

Samuel Soares da Silva

Orientador - Maria Alice Rosa Lolobrigida – maria.alice82@terra.com.br
Coorientador - Rafael Faveri Lima – rafael.flima@etec.sp.gov.br

Etec de Piedade – Piedade

O projeto visa facilitar o aprendizado de pessoas com deficiências visuais, desenvolvendo mapas táteis, que são representações 
cartográficas geradas como recursos educativos e de tecnologia assistida, com o objetivo facilitar e auxiliar a acessibilidade - 
portanto, promove a independência de mobilidade e aumenta a capacidade intelectual para este público alvo. Em decorrência 
de fatores socioeconômicos, a cartografia tátil é pouco utilizada nos espaços escolares. Sendo assim, o grupo sentiu a necessidade 
de desenvolver o projeto de maneira simplificada, mas com a preocupação de incluir estas pessoas no aprendizado, com esta 
metodologia prática e lúdica. É importante estabelecer normas para a cartografia tátil, tomando como base a matéria-prima 
acessível, visando ao desenvolvimento pedagógico. Para a confecção dos mapas táteis, foram utilizados: Atlas Geográfico, isopor, 
cola, tinta, papel vegetal, boleador, miçangas e outros materiais diversos. Espera-se que representantes da Educação e da população 
sintam-se sensibilizados com a simplicidade da confecção de mapas táteis e os disponibilizem nas unidades escolares. Essa 
metodologia desenvolve a competência leitora do mundo, facilitando suas perspectivas individuais e coletivas. O projeto contou 
com o auxílio de duas pessoas com deficiências visuais para os testes realizados, e o resultado foi o despertar do conhecimento e a 
alegria dos jovens criadores do mapa por auxiliá-los no aprendizado. 

PALAVRAS-CHAVE: deficiência visual. mapas táteis. aprendizagem.
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BIOMBO HOSPITALAR DE ACRÍLICO

Categoria 1− Ciências Humanas, Sociais e Artes

Débora Cristina Gomes 
Larissa Carneiro Ferreira 

Lázara Maria de Almeida Marsola 

Orientador - Marcelo Gaetani - m.albari@terra.com.br
Coorientador - Tatiane Barbosa Tavares – tatianebtavares@gmail.com

Etec José Martimiano da Silva – Ribeirão Preto

Este projeto surgiu da iniciativa das alunas do curso Técnico em Design de Interiores da Etec José Martimiano da Silva, de Ribeirão 
Preto - SP - que, a partir de observações, identificaram a necessidade de melhoria dos biombos utilizados nos hospitais. O biombo 
é parte dos equipamentos hospitalares, associado à privacidade e bem-estar dos pacientes e, por isso, muito importante; No 
entanto, observaram-se alguns problemas: necessidade de lavagem e secagem dos tecidos do qual é feito; manutenção periódica 
nas estruturas metálicas e dobradiças para evitar a ferrugem e presença de frestas entre suas partes, que possibilitam a visão de 
outras pessoas durante procedimentos médicos. O modelo atual também foi diagnosticado como desagradável por profissionais da 
área médica entrevistados para esta pesquisa, por transmitir sensação de tristeza e angústia. O biombo foi desenvolvido em cores 
neutras indicadas para hospitais, como branco leitoso, azul claro e verde água e em material acrílico, por apresentar resistência à 
penetração de micro-organismos, facilidade de limpeza e leveza. Desenvolveu-se, também, um sistema de dobramento e encaixe, 
a fim de que não haja possibilidade de visão pelas frestas. A pesquisa foi elaborada a partir de estudos bibliográficos e levantamento 
de campo. Como instrumentos de coleta, foram utilizados questionários, registros fotográficos, relatórios e medições. O resultado 
final foi o projeto e um protótipo na escala 1:1 do biombo em acrílico, cor branco leitoso com chances de uso no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: biombo hospitalar. acrílico. design de interiores.
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CENTRO DE TRADIÇÕES TROPEIRAS

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Ana Carolina Melo de Souza 
Laís Fernanda Alexandre 

Maria Isabel de Oliveira Carvalho 

Orientador - Valencia Ferraz da Silva Savioli - valencia.savioli@etec.sp.gov.br

Etec Fernando Prestes – Sorocaba

O projeto teve o objetivo de estudar a possibilidade de implantação de um centro cultural com foco em tradições relacionadas ao 
tropeirismo em Sorocaba – SP. As atividades propostas foram desenvolvidas buscando o resgate das raízes tropeiras, com aulas 
de música, dança e culinária típica. As atividades também visam integração e lazer com a organização de eventos gastronômicos 
e projetos escolares, que serão voltados ao turismo, cultura e lazer. Após realização de pesquisas de opinião com moradores e 
profissionais da área de cultura, o projeto mostrou-se bastante pertinente, resgatando as origens históricas culturais da localidade. 
O espaço contribuirá como um atrativo turístico para o município, com a tentativa de também registrar na memória do povo um 
período que permanece pouco lembrado e a movimentação do turismo na cidade que não tem sido explorado de maneira mais 
ampla. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto partiu de pesquisas bibliográficas, reunindo-se informações 
históricas sobre a localidade; pesquisa ação e participante, buscando vivenciar as atividades dos outros centros de tradições do 
município e também pesquisas quantitativas e qualitativas, para conhecer a opinião dos moradores e intelectuais da área cultural 
sobre a implantação do espaço na cidade. Por meio de todas as informações coletadas durante o desenvolvimento do nosso projeto, 
constatou-se que a aceitação do público foi positiva. O projeto foi complementado com a elaboração de uma maquete virtual que 
será apresentada a possíveis parcerias que apoiem a implantação do projeto, descrevendo a estrutura do espaço que servirá de sede 
ao centro de tradições.

PALAVRAS-CHAVE: tropeirismo. eventos. Sorocaba. cultura. turismo.
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CONCURSO “ÁGUA NA BOCA” DO VALE DO PARAÍBA

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Karina de Oliveira Silva 
Luciana Júlia Miranda 
Pamela de Souza Dias 

Orientador - Valmir Barbosa Freire – valmir.barbosa@etec.sp.gov.br
Coorientador - Milena Rodrigues – milena.silva46@etec.sp.gov.br

Etec de Santa Isabel – Santa Isabel 

A ideia do projeto surgiu de uma competição de culinária regional, que se realizou na cidade de Santa Isabel – SP – e tem como 
objetivos promover um concurso utilizando receitas tradicionais – daí o nome que nos vem ao pensamento diante de tais receitas: 
“Água na Boca”.  Outra característica desse evento é que ele poderá tornar-se rotativo, pois esperamos que, a cada ano, o evento seja 
promovido em uma cidade diferente do Vale do Paraíba e região e que seja executado, a cada edição, em locais cada vez maiores. 
Devido à sua popularidade no Vale do Paraíba, a iguaria escolhida foi o bolinho caipira, guloseima originada na região.  O projeto foi 
realizado por meio de parcerias com empresas alimentícias que atuam na região, e o local para realização do evento foi divulgado 
no jornal municipal e escolar, um espaço cedido pela Etec, com a participação de 06 (seis) cozinheiras, que se inscreveram e foram 
as responsáveis pela produção das iguarias. Uma comissão julgadora formada por nossos parceiros provou os bolinhos, que foram 
vendidos aos visitantes, e o dinheiro arrecadado foi revertido para a compra de livros para a escola. Como o evento teve a finalidade 
de disseminar e estimular a culinária local, nada mais justo do que destinar a verba a um benefício comum. A partir do sucesso do 
evento, esperamos que se efetive como uma prática anual, destacando a cultura do Vale do Paraíba e tornando a Etec de Santa Isabel 
uma referência na região, pois acreditamos que o Concurso “Água na Boca” do Vale do Paraíba tem potencial para se tornar um marco 
cultural e exemplo em tradição regional.

PALAVRAS-CHAVE: cultura. tradição. culinária. Vale do Paraíba.
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CUIDANDO DA SAÚDE COM MODA

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Márcia Sato 
Marcos Vinícius Ramalho Silva 

Renata Valéria Dos Santos Hermel 

Orientador - Adriana Araujo da Silva – prof.artesadriana@gmail.com
Coorientador - Nivaldo Fernandes – nivaldoetec3@gmail.com

Etec de Peruíbe – Peruíbe

A preocupação com as consequências que a exposição intensa das pessoas ao sol traz para a saúde foi um incentivo para a elaboração 
de um projeto de produção de roupas que possam prevenir o câncer de pele. A finalidade deste projeto é informar a população sobre 
a existência de tecidos específicos à proteção contra os raios ultravioletas, bem como a criação de roupas que utilizam esse tecido, 
pois, atualmente, não são encontradas nas lojas roupas com proteção ultravioleta por terem seus custos ainda muito elevados. É 
de suma importância que essas peças sejam divulgadas e popularizadas para que, em um futuro próximo, as indústrias têxteis 
tenham maior interesse nesse material e possam produzir peças mais acessíveis a todos, com custos mais baixos. A pesquisa de 
campo utilizou o método de pesquisa exploratória, tendo como instrumentos: coleta de dados, questionários e entrevistas, com 
garis, sorveteiros e funcionários da construção civil. Como resultado, foram obtidos índices de aceitação muito bons, pois estes 
trabalhadores estão diretamente expostos aos raios solares e desconhecem, em sua maioria, a utilização desses tecidos na fabricação 
de roupas. As peças, desenvolvidas na Etec de Peruíbe pelos alunos do Curso de Modelagem do Vestuário foram confeccionadas de 
forma adequada a cada profissão, valorizando cada profissional que trabalha exposto ao sol. Com os conhecimentos adquiridos 
neste projeto, fica o convite para que grandes empresas e também pequenas confecções de uniformes sejam multiplicadores desse 
trabalho, desenvolvendo outros projetos e promovendo, assim, a cidadania nas diversas regiões do nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: moda. saúde. cidadania. tecido para proteção ultravioleta.
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CULTURA E TURISMO EM ARARAS, LEME E PIRASSUNUNGA

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Fernanda Bueno 
Laura Amanda Rodrigues da Silva 

Sofia Jardim 

Orientador - Luis Fernando da Silva Beck - luis.beck@etec.sp.gov.br

Etec Deputado Salim Sedeh  –  Leme

O trabalho tem como finalidade apresentar informações sobre os locais atrativos dos municípios de Araras, Leme e Pirassununga e a 
cultura, história e possibilidades de lazer, fatores esquecidos pela própria população local, fato que pode ser comprovado ao indagar 
a respeito do conhecimento sobre estas cidades a seus próprios habitantes. Para suprir a ausência das informações divulgadas 
sobre estes locais, foi desenvolvido um catálogo, composto por histórias e imagens, organizado pelas autoras, tendo como base 
fotografias produzidas durante o trabalho de campo e pesquisas em documentos históricos, livros, revistas, cartilhas informativas, 
artigos on-line e entrevistas com pessoas eminentes dos três municípios. Para melhor compreensão do leitor, o mesmo conta com 
textos resumidos, devidamente citados, sobre o desenvolvimento, a história e a importância cultural e turística, de cada uma das 
cidades. A divulgação e a distribuição deste material ficaram sob a responsabilidade das Secretarias de Educação e Cultura dos 
municípios de Araras, Leme e Pirassununga. Os principais resultados do projeto foram a facilitação do acesso à informação aos 
munícipes e a produção de um material que intenciona demonstrar a parcela de importância que estas três cidades interioranas 
possuem no desenvolvimento do estado de São Paulo. Além disso, concluímos que, a partir disso, a questão social passou a ser 
tratada com maior relevância, pois envolve as lembranças dos antepassados das pessoas que habitam esses locais.

PALAVRAS-CHAVE: catálogo turístico. lugares históricos.
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HUMANIZAÇÃO – DESENVOLVIMENTO DE LENÇO MULTIUSO 

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Ana Carolina Ishida Falcão 
Carolina Novais Reis 

Jéssica Akemi Tanaka 

Orientador - Luciana Villela Junqueira Ball – luciana.ball@uol.com.br
Coorientador - Ligia Viana - liviana_moda@hotmail.com

Etec Carlos de Campos – São Paulo 

O trabalho foi realizado em parceria entre o Grupo de Trabalho de Humanização do InRad – GTH (Instituto de Radiologia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Núcleo Técnico e Científico de Humanização vinculado à 
Diretoria Clínica, Superintendência do Hospital das Clínicas e pelos Grupos de Trabalhos de Humanização das unidades)  e os alunos 
do curso de Modelagem do Vestuário da Etec Carlos de Campos, para desenvolver  lenços multiuso, visando atender às mulheres em 
tratamento quimioterápico e radioterápico e aplicar nestes os conceitos estéticos aprendidos em sala de aula. Além disso, o projeto 
possibilitou aos alunos um momento de reflexão e colaboração social, despertando assim valores humanísticos. Foi desenvolvido 
um lenço que pode ser usado na cabeça, pescoço e colo, a partir de pesquisas e estudo das estampas que são tendências na estação. 
Os principais resultados desse projeto, tanto para os alunos, quanto para os docentes envolvidos, foram a satisfação de desenvolver 
um trabalho voluntário, fazendo com que determinado público seja beneficiado sem a busca de retorno financeiro e sim retorno 
emocional. Parcerias como essa criam laços entre os alunos, a nossa instituição e a sociedade, propiciando a aplicação prática das 
técnicas ensinadas com resultados imediatos, aumentando o estímulo profissional desse indivíduo, e contribuem na formação 
desses jovens para uma sociedade melhor. 

PALAVRAS-CHAVE: lenço multiuso. parceria com InRad. doação de lenços.
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IDENTIFICADOR DE ROUPAS PARA DEFICIENTES VISUAIS

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Jennifer de Toledo Pereira 
Amanda Pereira Justen 

Orientador - Carlos Samproni – carlos_samproni@yahoo.com.br

Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin – Taubaté 

O projeto tem como proposta a criação do software leitor qr-code-integrado com áudio, para decodificar e transmitir informações 
sobre peças de vestuário. O uso dessa tecnologia tem como objetivo auxiliar o deficiente visual na escolha de suas roupas de 
forma independente, proporcionando a integração social e facilitando a convivência no dia a dia, tendo em vista a dificuldades 
mencionadas pelos entrevistados quanto à seleção de suas vestimentas. O qr-code é hoje muito utilizado, tanto para o acesso a 
links, como para obter informações detalhadas, de produtos e serviços, prática comum principalmente pelas grandes empresas. 
Com o código estampado na roupa, ao aproximar-se o dispositivo móvel do aplicativo, informa as características da peça, como cor, 
tamanho entre outros detalhes. A linguagem de programação JAVA é utilizada na programação do código fonte e para a criação do 
software gerador e leitor do qr-code, que transforma o código estampado em áudio. O aplicativo poderá ser disponibilizado para 
dispositivos móveis que contenham o sistema android, como: tablets e/ou celulares. Pretende-se que sua utilização seja totalmente 
gratuita, proporcionando a redução da dificuldade encontrada pelo deficiente visual quanto à escolha da roupa que pretende vestir, 
ao mesmo tempo em que permite praticidade e faz com que se sinta mais confortável ao escolher modelos que sejam tendência da 
moda ou do seu próprio gosto.  

PALAVRAS-CHAVE: qr-code. aplicativo android. identificador de roupas.  
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JOGOS EDUCATIVOS EM DESIGN DE INTERIORES 

Categoria 1 - Ciências Sociais, Humanas e Artes

Haniel Ferreira Nascimento 
Luísa Soares Vieira Santos 

Nathalia Oliva Silva 

Orientador - Renata Guimarães Puig – repuig@hotmail.com

Etec de Artes – São Paulo

O projeto tem como objetivo apresentar os jogos criados pelos alunos do terceiro módulo do curso Técnico em Design de Interiores, 
como trabalho final para a disciplina de Evolução do Mobiliário II, utilizando o conhecimento acerca da História da Arte e do 
Mobiliário adquirido ao longo dos três semestres do curso e as competências desenvolvidas nesse período, além das anotações feitas 
em sala de aula, pesquisas e assessoramentos. A partir de temas centrais como História da Arte, História do Mobiliário e História da 
Arte e Mobiliário do Brasil, os alunos, inspirados em jogos já existentes, criam outros novos, adaptando-os ao assunto escolhido, 
apresentando-o, depois, com a participação de toda a turma. Entre os diferentes jogos criados, há o “O móvel sou eu”, em que o 
objetivo é descobrir qual o móvel fixado no corpo do colega. Todos os jogadores prendem uma carta com a imagem de um móvel na 
testa, sem ver. Os participantes iniciam o jogo, cada um fazendo uma pergunta ao outro para tentar adivinhar qual é o seu móvel. 
Ganha quem descobrir primeiro qual mobiliário está na sua faixa da cabeça. O nome do jogo é uma referência à frase proferida 
pelo Rei Luís XIV, da França. Para os alunos, o desenvolvimento dos jogos tornou o estudo da História da Arte e do Mobiliário mais 
agradável, pois acontece por meio de um constante estímulo, possibilitando a construção de novas associações, conhecimentos e 
saberes sobre a História do Mobiliário. 

PALAVRAS-CHAVE: história. arte. mobiliário. jogos. aprendizado.
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LER É IMAGINAR

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Bruna Nunes Maciel 
Jimena Maria de Araújo Carvalho 

Felipe Amaro dos Santos 

Orientador - Dulcinéa Ramalho Amaral de Oliveira – dulcinea.oliveira01@etec.sp.gov.br

Etec Deputado Francisco Franco – Rancharia 

A leitura permite interpretar diferentes linguagens e tirar as mais diversas conclusões sobre diferentes assuntos e situações. Por 
não ser  possível escrever um poema ou resolver um cálculo matemático sem fazer o uso da leitura dos signos linguísticos, bem 
como dos sentimentos que os perpassam e do contexto que os envolve. Baseado nesses fatos e acreditando-se no desenvolvimento 
de todas as faculdades mentais que a leitura proporciona, foi criado o projeto “Ler é Imaginar”, que tem o intuito de incentivar, 
desenvolver e aprimorar os hábitos de leitura dos jovens de nossa escola e comunidade, despertando-a nos alunos que se veem 
desinteressados, a partir da apresentação da leitura como um mundo repleto de informações e curiosidades, que pode propiciar, 
além de conhecimentos, um vocabulário diversificado e criativo, bem como maior aptidão para conviver em sociedade. Com os 
encontros semanais, de forma dinâmica e interativa, todos os parceiros são protagonistas e, juntos, rompem barreiras e dificuldades 
colocadas frente à leitura, o que contribui para sanar a complexidade do conteúdo desenvolvido em sala de aula e além desta. 
Assim, espera-se que o projeto possa continuar atuante nesta unidade escolar, já que ler é um veículo fundamental na formação do 
indivíduo e na ampliação de sua cultura, pois favorece a autonomia e a criticidade no contexto social.

PALAVRAS-CHAVE: leitura. motivação. interpretação de texto. imaginação.
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NICHOS DE MERCADO – DEFICIENTE FÍSICO INFANTIL

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes  

Érica Silva da Cruz 

Orientador - Helen Cristina Marinho Monegatto - helen.marinho@terra.com.br

Etec de Tiquatira – São Paulo

Tendo como ponto de partida a dificuldade que alguns consumidores enfrentam na hora de comprar roupa, como, por exemplo: 
pessoas com obesidade, chamadas de plus size, pessoas com estatura muito baixa ou portadoras de nanismo, cadeirantes e 
pessoas com alguma deficiência física, verificou-se que consumidores com necessidades particulares e específicas, os chamados 
Nichos de Mercado, não são atendidos plenamente pelo mercado de moda. A partir dessa problemática, foi escolhido trabalhar 
com o público-alvo feminino infantil, de quatro a oito anos, com mal desenvolvimento dos membros superiores. A proposta foi o 
desenvolvimento de uma coleção de moda, composta por vestidos, leggings, macacões, casacos, camisa, shorts, saia, camiseta, 
que formarão dez looks - composições de peças. Apresenta como tema de inspiração as tatuagens, em especial as borboletas, essa 
coleção  pretende atender, de forma divertida, colorida e com conforto as necessidades do corpo da criança, com modelagens e 
aviamentos, atendendo tanto às necessidades estéticas, como as funcionais. As peças são produzidas com abertura e fechamento 
que visam à facilidade na hora de colocar e tirar a roupa da criança. Com a realização desse projeto, foi possível observar que, apesar 
de se falar muito em inclusão social, este tema ainda não é muito explorado pela indústria do vestuário que, além da estética, 
precisaria ter uma preocupação maior com a produção das peças, pois os deficientes físicos ainda encontram muita dificuldade 
quando procuram peças que se adaptem ao seu corpo.

PALAVRAS-CHAVE: moda. coleção infantil. cadeirantes. criança deficiente.
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NICTOFOBIA – A ARTE VISUAL

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Bianca Bastos Galan 
Giovanna Bertolino Rego 

Fernando Rodrigues dos Santos Silva 

Orientador - Vera Lúcia Labo Guimarães Rando – velundo@yahoo.com.br
Coorientador - Simone Cavalcanti – sicavalcanti@hotmail.com 

 Etec Albert Einstein – São Paulo

O crescimento expressivo do mercado de jogos eletrônicos na economia mundial e, em particular na brasileira, amplia o leque 
de inserção da mão de obra de profissionais da área de comunicação visual nesse setor, ao passo em que são realizadas parcerias 
com áreas da informação e comunicação, por meio do uso de suas refinadas habilidades técnicas para a produção de desenhos e 
animações. Assim, esse projeto destinou-se especificamente a criar os cenários e sprits para um jogo, classificado como terror, cujo 
roteiro a equipe de informática responsável pela programação do jogo forneceu previamente, dividido em cenas, a fim de limitar 
a abrangência de cada cenário. Foram pesquisadas diversas fontes relacionadas a jogos virtuais do mesmo estilo. A criação das 
imagens deu-se a partir de esboços, utilizando-se programas e equipamentos de alta definição para editoração eletrônica, com o 
objetivo de garantir a qualidade profissional desejada para as imagens de um jogo eletrônico. O resultado desse trabalho culminou 
na criação de possíveis cenários e sprits entregues à equipe de informática para a completude do layout da programação do jogo. 
Para a equipe participante desse projeto intercursos, tratou-se de uma experiência inovadora, pois trabalharam suas competências 
e habilidades individuais com o foco na mesma temática.

PALAVRAS-CHAVE: cenários. sprits. desenhos. imagem. animações. 
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ORIENTAÇÃO FINANCEIRA AOS FEIRANTES DE LINS

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Carlos Rafael Alves 
Emerson Sérgio 

Maurício Benevides 

Orientador - Maida Alves Corrêa – maida.correa@hotmail.com
Coorientador - Rosana Solfa – rosanasolfa@yahoo.com.br

Etec de Lins – Lins

O projeto tem o objetivo de promover a orientação financeira aos feirantes do munícipio de Lins, que ainda lidam de forma precária 
com suas finanças. Nas cidades do interior do estado de São Paulo, a maioria dos feirantes corresponde a pequenos produtores 
rurais, que colocam seus produtos diretamente nas Feiras Livres, sem avaliação de custos da produção e margem de lucros e perdas. 
Através do desenvolvimento do projeto os alunos do Curso Técnico em Finanças, aperfeiçoaram-se as habilidades teóricas adquiridas 
em sala de aula, auxiliando os feirantes a controlarem o fluxo de caixa, planejarem seus orçamentos, aumentando a margem de 
lucro, além de serem orientados para melhor utilização dos produtos que não foram vendidos. Realizando-se pesquisa de campo, 
os alunos entrevistaram os feirantes, aplicaram questionário e levantaram quais as principais dificuldades e reais necessidades 
de cada feirante, bem como desenvolveram um planejamento orçamentário específico de acordo com cada necessidade, assim 
como organizaram e apresentaram palestras e treinamentos, o que proporcionou um melhor resultado, pois cada feirante teve 
a orientação financeira adequada para sua realidade orçamentária, promovendo mudanças em seu comportamento econômico-
financeiro. O desenvolvimento do projeto aprimorou os conhecimentos e habilidades dos alunos e promoveu uma mudança no 
planejamento dos feirantes, possibilitando um lucro maior e novas conquistas em seus empreendimentos e na sua vida pessoal.

PALAVRAS-CHAVE: feirantes. planejamento. orçamento. custos. lucros.
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO TURISMO SOCIAL

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Alan Rocha 
Ariane Ferreira 

Ticiana Crisóstomo da Silva 

Orientador - Rosa Maria Tamizari – rosa.tamizari@ig.com.br

Etec Aristóteles Ferreira – Santos

O projeto tem como objetivo promover a cidadania e inclusão social nas comunidades carentes do Morro São Bento, com a 
realização de ações sociais que se referem à inserção dessas comunidades no cenário turístico local. Dentro desta perspectiva, 
foram realizadas entrevistas e questionários com o líder comunitário da sociedade de melhoramentos e moradores. Foram 
consideradas para o estudo variáveis associadas à classe social, origem geográfica, educação e cultura. A proposta é fazer com 
que essas pessoas sejam beneficiadas com ações educativas e culturais, fatores que indicam a exclusão existente por grande 
parte da comunidade. O projeto consiste em organizar visitas culturais pelos seguintes espaços museológicos e históricos: Museu 
de Arte Sacra de Santos, Bolsa do Café, Pantheon dos Andradas, Outeiro de Santa Catarina, Palácio Saturnino de Brito, Casa do 
Trem Bélico, Prefeitura Municipal, entre outros atrativos turísticos da cidade. As visitas serão monitoradas por guias de turismo 
especializados por meio de um transporte gratuito. Com essas atividades visa-se contribuir para a diminuição da criminalidade 
e a melhoria da qualidade de vida. Espera-se que, em contato com a cultural local, tornem-se mais aptos a fazer interpretações 
da realidade que os circunda, inserção no mercado de trabalho, ampla participação nos processos político-participativos de sua 
comunidade, a aumentar, enfim, seu capital cultural e educacional.

PALAVRAS-CHAVE: cidadania. inclusão social. turismo cultural. turismo social.
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RECICLANDO O SENTIMENTO DO MUNDO 

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes. 

Guilherme Gruenlich 
Nathan Palmares da Silva Firmo 
Ana Beatriz de Almeida Santos 

Orientador - Cibelle Cardoso Messias – etecsmcibelle@ig.com.br
Coorientador - Leandro Reginaldo – lreginaldo@gmail.com

Etec São Mateus – São Paulo

O projeto ‘‘Reciclando os Sentimentos do Mundo’’ compila entrevistas, fotografias, montagens, sensações e apresentações artísticas 
e se faz na releitura das poesias de Carlos Drummond de Andrade na obra “Sentimento do Mundo” de 1940. Neste contexto, 
apresentaremos um livro não convencional e estilizado sobre os impactos do fim da 2ª Guerra Mundial, dos avanços tecnológicos 
na vida das pessoas e as nossas propostas de transformação dos sentimentos humanos pautados na motivação e no bem-estar, 
considerando as alterações temporais e o crescente uso das redes sociais e das mídias digitais. O projeto centra sua atenção nos 
novos sentimentos gerados através do processo histórico, sobretudo na transição do século XX para o XXI, na era tecnológica, no 
questionamento do desenvolvimento das redes sociais, na reformulação dos desejos humanos, nos padrões de consumo e nas 
experiências do querer, além de observar os sentimentos daqueles que, direta ou indiretamente, participaram desse projeto 
proporcionando um ambiente favorável de entendimento e domínio sentimental. ‘‘Reciclando os Sentimentos do Mundo’’ tem 
como objetivo retratar a vida e a dinâmica de transformação social em seus contextos histórico, político, filosófico e psicológico, 
que geraram alterações nos sentimentos da humanidade moderna, considerando os aspectos coletivos e individuais. O projeto 
inclui diversas ações junto ao público pesquisado, que resultam em experiências diferenciadas de motivação e autoconhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: reciclagem. sentimentos. mundo. modernidade.
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TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA NO VALE DO RIBEIRA

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Adriana Ribeiro
Elissandra Pereira Sanches

Mikaela Cristina Carvalho da Silva 

Orientador - Alessandra Blengini Mastrocinque Martins – alemastro@ig.com.br
Coorientador - Daniela Galvão Vidoto - danielavidoto@gmail.com

Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros  –  Iguape

A pesquisa “Experiências de Turismo de Base Comunitária no Vale do Ribeira, São Paulo, Brasil”, realizada entre 2011 e 2012 pelas 
Etecs de Iguape e Registro, em parceria com o Instituto de Psicologia da USP, no âmbito do Programa de Pré-Iniciação Científica da 
USP, teve como objetivos descrever as experiências de turismo de três comunidades: Vila Caiçara do Marujá (Cananéia/SP), Aldeia 
Guarani MbyaPindo-ty (Pariquera-Açu/SP) e Quilombo do Ivaporunduva (Eldorado/SP); promover a qualificação em pesquisa 
para alunos e professores do ensino técnico; fomentar a interdisciplinaridade e articulação dos docentes USP e Etecs na gestão 
de projetos e promover parcerias entre ensino técnico e superior e comunidades com vistas à produção de conhecimento. Foram 
organizados oito subprojetos com diferentes temas relacionados ao Turismo Comunitário: formas de organização do trabalho; 
manifestações culturais, artísticas e religiosas; participação social, consciência política e exercício de liderança; lazer, sociabilidade, 
saúde e juventude. Cada subprojeto contou com a participação de alunos dos cursos Técnicos em Administração, Agropecuária, 
Hospedagem, Informática, Meio Ambiente e Turismo Receptivo, orientados por um professor supervisor (Etec) e um orientador 
(USP). A metodologia aplicada foi leitura de documentos sobre as comunidades e temas de interesse do subprojeto; visitas às 
comunidades para observação de campo e entrevistas, análise dos dados, apresentação dos resultados nas comunidades e eventos 
e elaboração de relatórios de pesquisa. Entre os resultados obtidos, estão: o aprendizado dos alunos sobre como realizar pesquisas 
científicas; a produção de conhecimento sobre turismo, juventude, práticas culturais e política nas comunidades; valorização dos 
alunos com relação à região onde vivem; desenvolvimento da capacidade de leitura; trabalho em equipe, elaboração de relatórios 
e comunicação interpessoal; aumento dos temas de estudo e formas de trabalho dos professores; inscrição dos alunos no vestibular 
USP e ampliação do Programa Pré-Iniciação Científica para outras Etecs.

PALAVRAS-CHAVE: turismo comunitário. comunidades tradicionais. Vale do Ribeira.
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TURISMO SUSTENTÁVEL E OCUPAÇÃO CONSCIENTE

Categoria 1− Ciências Humanas, Sociais e Artes

Ana Jessica Ferreira Costa 
Gabriella Matos da Silva 

Heloísa Galvão Araújo 

Orientadora - Rosa Maria Tamizari – rosa.tamizari@ig.com.br

Etec Aristóteles Ferreira – Santos 

O projeto teve a intenção de demonstrar a importância da sustentabilidade ambiental para a sensibilização da mudança de 
comportamento e a internalização de atitudes ambientais corretas, fáceis e práticas no Emissário Submarino, um ponto turístico 
localizado na praia do José Menino, em Santos. O Propósito do projeto é integrar a população local e turistas, na busca pela 
preservação desse ambiente, com base em palestras, debates e atividades recreativas para jovens e crianças. O objetivo principal 
do projeto é propor aos participantes ações que possam contribuir para minimizar os impactos negativos e estimular a reflexão: 
“Pense globalmente, aja localmente”, como mudança de atitude, como se comportar no meio natural e entender as condições 
de balneabilidade que se conceitua como a qualidade da água utilizada para fins de recreação. Para isso, é necessário gerar ações 
com responsabilidades sociais e ambientais que formam um conjunto de atitudes individuais e/ou empresariais, voltadas para o 
turismo sustentável e a ocupação consciente deste local. Os estudos foram realizados com base em dados primários e secundários 
existentes nos organismos públicos e privados, além de consultas a artigos, dissertações, teses e entrevistas com visitantes e jovens 
frequentadores do local. Os resultados obtidos por esta pesquisa revelaram que, devido à falta de planejamento, a ocupação 
momentânea no Emissário Submarino tem gerado, neste núcleo receptor, a degradação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: turismo sustentável. emissário submarino. 
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UMA VISÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Mateus Henrique Vieira Silva 
Nádia Nayara Queiroz Gomes 

William César Vieira Frias 

Orientador - João Henrique de Aguiar Araújo – joaoaguiar2001@yahoo.com.br
Coorientador - José Izidro Luiz Marques – jilmarques1@ig.com.br

Etec de Hortolândia – Hortolândia

A importância da inclusão social promove um questionamento sobre a posição da sociedade em relação aos ex-detentos. Esse 
questionamento está fundamentado no descaso governamental e midiático, que apresenta o sistema penitenciário brasileiro numa 
situação de extrema calamidade. Na região de Hortolândia, as duas penitenciárias existentes (Hortolândia I e Hortolândia II, antigo 
Complexo Penitenciário Hortolândia-Campinas) dispõem de péssimas condições carcerárias e não manifestam meios para promover 
um eficiente trabalho de socialização dos detentos. Esse processo seria feito pela prefeitura, através da inserção nas atividades 
produtivas e convivência social, por meio de um convênio entre a administração municipal e as penitenciárias que, segundo 
fontes da Prefeitura de Hortolândia, não existe mais. Na tentativa de esclarecer a sociedade em relação à situação dos detentos, 
o grupo, por meio do projeto, pretende apontar como se deu a instalação dos presídios da região, sua situação atual e a opinião 
dos moradores, que convivem, ainda que indiretamente, com os problemas que acercam uma penitenciária, tais como a falta de 
segurança, superlotação e higiene precária. A pesquisa baseou-se em dados obtidos nos trabalhos de campo, livros, filmes, revistas 
e entrevistas e tem a pretensão de apresentar as reais condições dos detentos, seus direitos e as possibilidades de estruturação do 
sistema carcerário brasileiro, tomando como exemplo a rigidez de outros sistemas como o norte-americano. Com a conclusão do 
projeto, o grupo espera ter transmitido, com clareza, as informações obtidas sobre o assunto com o intuito de fazer com que as 
pessoas reflitam mais sobre a situação carcerária, em nosso município e no país como um todo, a fim de que o preconceito seja 
minimizado e que haja mais preocupação com aqueles que estão atrás das grades, além de provocar uma discussão na comunidade 
sobre a segurança e seus altos custos.

PALAVRAS-CHAVE: sistema penitenciário. detentos. presídios. inclusão social.
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VOAR SEM SAIR DO CHÃO – 100 ANOS DE VINÍCIUS

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Jean Henrique Martins 
Nádia Mara Filomeno Soares 

Marília Reis Galera 

Orientador - Mara Ligia Pace Vernier Bellix – mara.bellix01@etec.sp.gov.br
Coorientador - Eliane Cristina Gallo Aquino – elianegallo@yahoo.com.br

Etec João Belarmino – Amparo

O ano de 2013 marca o centenário do nascimento do compositor, escritor e poeta brasileiro Vinícius de Moraes. Em função de 
sua importância, desenvolvemos um projeto que busca incentivar a leitura por meio de pesquisas, elaboração, divulgação e 
apresentação da obra desse artista, por meio de diversas formas de expressão cultural. Diante da pouca valorização que a sociedade 
dá aos artistas brasileiros, e à falta de oportunidade que os alunos têm de conhecer esse importante repertório cultural, tivemos 
a pretensão de apresentar à comunidade, através da interatividade, o universo da produção cultural brasileira, a partir da vida e 
obra de Vinícius de Moraes. Assim, o projeto visa ao estudo dos principais acontecimentos desses cem anos, utilizando músicas e 
poemas que marcaram cada período da vida do poeta, enfatizando a vasta criação de Vinícius de Moraes, com o objetivo de tornar 
conhecida grande parte da produção poética, musical e política do poeta, e estabelecer a interdisciplinaridade entre Literatura, 
História, Sociologia, Artes, Design e Informática. Outra intenção foi despertar talentos, descobrir novos e aproveitar os já existentes 
na nossa comunidade escolar. O projeto “Voar sem sair do chão” foi desenvolvido com a efetiva participação da comunidade nas suas 
diferentes fases, como: pesquisa biográfica, pesquisa e seleção musical e literária de Vinicius de Moraes, concurso de caricaturas 
e desenhos de Vinícius, produção marcadores de texto e fitas (semelhantes às do Senhor do Bonfim) com versos da poesia e da 
música, com a finalidade de divulgar o autor e premiar aos que participarem das atividades propostas pelo projeto: montagem 
de jogos interativos e lúdicos; “quizz” com perguntas sobre a vida e a obra do autor; produção manual de tabuleiros para os jogos 
interativos; participação da comunidade escolar nas apresentações musicais, declamações de poemas e sonetos; ou produção 
escrita num quadro “flip chart”.

 

PALAVRAS-CHAVE: música. poesia. entretenimento. centenário. história.



39
FETEPS • 2013

XILOGRAVURA E LITERATURA DE CORDEL

Categoria 1 – Ciências Humanas, Sociais e Artes

Laura Lot de Aquino 
Rafaela Grassmann Thomazinho 

Orientador - Maria Cecilia Grassmann – maria.grassmann@etec.sp.gov.br
Coorientador - João Augusto Pereira – joão.pereira70@centropaulasouza.sp.gov.br

Etec de Santa Rosa de Viterbo – Santa Rosa de Viterbo 

A ideia deste projeto surgiu quando os alunos assistiram ao filme “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, e encantaram-
se com o mundo das artes nordestinas; bem como com a beleza da musicalidade das palavras usadas na literatura de cordel. O 
objetivo principal do projeto é mostrar a arte da xilogravura como uma riqueza cultural do nordeste brasileiro e, por ser um projeto 
interdisciplinar, os alunos puderam considerar aspectos históricos relevantes e conheceram a riqueza da métrica das palavras que 
se transformam em literatura de cordel. No decorrer do projeto, as tarefas foram divididas em três etapas: parte teórica: um estudo 
sobre a arte da xilogravura; parte de desenvolvimento: os alunos utilizaram o linóleo como base para suas criações artísticas, 
realizando as gravações dos desenhos com as goivas e, por último, a parte de finalização: os desenhos recebem uma camada de 
tinta para, em seguida, serem impressos no papel que será utilizado como capa do livreto da literatura de cordel. Os resultados 
na comunidade estudantil foram surpreendentes, pois os alunos puderam apreciar uma obra de arte produzida por eles mesmos 
e aplicá-la num contexto real de uma produção literária. Este projeto foi apresentado pelos alunos à comunidade, num evento 
pedagógico anual da Etec de Santa Rosa de Viterbo, denominado “Jornada da Cidadania” e os visitantes puderam conhecer a arte 
da xilogravura, observando em tempo real a produção dos livretos. Ao final do evento distribuíram-se mini livretos de literatura de 
cordel, não só para recordação, mas também como forma de disseminar esta arte.

PALAVRAS-CHAVE: xilogravura. literatura de cordel. projeto interdisciplinar.



Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 2

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.
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ADMINISTRAÇÃO PARA CRIANÇAS 
PREPARANDO PARA O FUTURO

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Mateus Adriano da Silva
Vinicius da Costa Almeida

Wanderson de Oliveira Paes

Orientador - Célia Andressa Fernandes
Coorientador - Reginaldo Marcos Martins

Etec de Piedade – Piedade

Com o projeto “Administração para crianças”, espera-se contribuir para o futuro das crianças e jovens ensinando administração 
de uma forma simples e divertida. Atualmente percebe-se a falta de profissionais qualificados e, cada vez mais, o mercado 
de trabalho cobra responsabilidade, atitude, postura ética e uma série de quesitos para ingressar no mercado de trabalho. Há 
indicadores da falta da base de administração, por parte das escolas de ensino fundamental públicas, sendo o acesso apenas 
no ensino médio e em uma escola técnica pública por meio de jogos, crianças e jovens terão acesso a administração básica, 
aprendendo desde jovem, levarão para vida e, com certeza, terão mais sucesso no mercado de trabalho, portanto o projeto vem 
para mostrar para o governo uma sugestão básica para solução de muitos problemas. Para desenvolver o projeto, desenvolve-se 
três jogos que são adaptados para crianças e jovens com deficiência visual; esses jogos são o tabuleiro contendo dados, pinos e 
fichas para dar andamento ao jogo; em alguns pontos do jogo haverá “casas” com questionamentos em situações rotineiras de 
uma empresa; o jogo da memória, que corresponde frases a imagens e o quebra cabeça, em que o jogador poderá montar sua 
linha de montagem, suas estratégias, seus setores entre outros. 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 no mercado de trabalho das crianças e 
jovens, aguçando a ética, atitude, responsabilidade e desenvolvendo mentes estratégicas e prontas para resolver um problema, 
levando assim este aprendizado para a vida toda.

PALAVRAS-CHAVE: administração. preparação. futuro. jogos.
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BENCHMARKING NA CANTINA DA ETEC DE SÃO SEBASTIÃO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Ana Keila Botelho Pereira 
Mayara Christina Monteiro 

Pâmela Cristina Pereira de Paula 

Orientador - Douglas Martins de Souza – douglas.souza100@etec.sp.gov.br

Etec de São Sebastião – São Sebastião

O Benchmarking é uma ferramenta empregada pelas organizações para que elas se desenvolvam e tornem-se melhores no ramo 
em que atuam, procurando ser a “melhor das melhores”. O objetivo principal deste trabalho é mostrar para pequenas e médias 
empresas que esta atividade pode ser aproveitada pelas mesmas, utilizando as melhores práticas como um desenvolvimento 
graduado e contínuo. Defendendo esta teoria, aplicou-se este método na cantina escolar ZA&LU. Foram adotados critérios nos 
quais se baseiam esta ferramenta, além de técnicas básicas de gestão, a fim de comprova-la: como a utilização do marketing para 
favorecer a obtenção de dados na implantação deste plano de ação. Foram Obtidos resultados mais que estimados; a colaboração 
dos alunos e funcionários foi de extrema importância para a mudança. As melhorias que ocorreram foram: organização da fila e no 
sistema de caixa que foi instalado no local; melhora no espaço utilizado pelas mesas e redução do tempo na fila. Com isso, os clientes 
deixaram de se aglomerar na bancada da cantina. Para que tudo ocorresse como planejado, houve a necessidade de implantação de 
regras para que o processo de Benchmarking desse certo, comparando-se alguns procedimentos utilizados em outras cantinas e, a 
partir disto, melhorando-os e demonstrando aos clientes as modificações ocorridas e como se adaptar a elas. 

PALAVRAS-CHAVE: benchmarking. melhoria contínua. cantina escolar.
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BOTIJÃO DE GÁS - MÉTODO DE ARMAZENAGEM CORRETO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jeiciely de Jesus Gomes 
Katiana Luci Ferreira 
Márcia Dias da Rocha 

Orientador - Helena Cibele de Souza Silva - hsilva@etecmontemor.com.br

Etec Monte Mor  –  Monte Mor

As pessoas têm se preocupado com o destino que os produtos tomam após seu consumo e também qual o tempo de vida útil que 
o mesmo possui. Esse trabalho apresenta os conceitos de armazenagem, logística reversa, dando enfoque ao canal de reverso de 
reúso, mostrando como o mesmo vem se tornando importante no mercado por oferecer novas oportunidades de negócios. Dentro 
desse contexto, a pesquisa pretende promover a adaptação das melhores formas de manuseio e armazenagem durante o processo 
de requalificação dos botijões de gás, aumentando assim seu tempo de vida útil. A requalificação consiste em um rigoroso processo 
de teste e verificação interna e externa do estado e da resistência dos botijões para garantir que seu prazo de vida útil, que é de 15 
anos, possa ser cumprido. Esse estudo tem por objetivo sugerir novas formas de armazenamento, diminuindo a exposição ao sol 
destes produtos e mudanças em sua linha de produção, ligando diretamente algumas fases, proporcionando, desta forma, uma 
redução no tempo final do processo e, consequentemente, diminuição dos custos da empresa utilizada para estudo. Para desenvol-
vimento deste projeto, a coleta de dados e o levantamento de informações se darão por meio de pesquisas bibliográfica, descritiva 
e documental, além de visitas técnicas à empresa NHL Indústria e Comércio Ltda., organização objeto de estudo deste projeto. Como 
resultado final, o trabalho apresenta uma nova metodologia de armazenamento que poderá ser replicado por todas as empresas 
que fazem requalificação de botijões de gás no país.

PALAVRAS-CHAVE: logística reversa. requalificação. botijões de gás
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COMÉRCIO ELETRÔNICO DE APIAÍ

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jose Antônio 
Tiago Prestes 

Orientador - Dimas Duarte Junior - ddjuniorduarte@ig.com.br

Etec Doutor Dário Pacheco Pedroso – Taquarivaí

Escolhemos o tema “Comércio Eletrônico de Apiaí” por tratar-se de algo atual e que pode ajudar muito os artesãos e produtores 
rurais de nossa cidade na divulgação e venda de seus produtos. Em conversas com artesãos e agricultores da região, eles relataram 
que seus produtos são admirados pelos turistas que frequentam a região e fariam sucesso em suas cidades e países de origem. A 
partir desta informação, começamos a pensar em uma forma de ajuda-los e surgiu a ideia de um site que apresente os produtos, 
com fotos, histórico, custo de produção e preço de venda. Desde então, formulamos um questionário padrão e uma sequência de 
fotos para todos os produtos para podermos formatar nosso site e deixa-lo atrativo aos usuários. Dividimos a sala em equipes para 
pesquisa em diversos locais produtores de artesanato e agrícolas que têm maior expressividade na região, estas equipes seguiram 
o questionário padrão e tiraram fotos dos produtos conforme tínhamos combinado. Durante o período de coleta de material para o 
site, outro grupo ficou responsável em montar o layout do site e, após o período de pesquisa, este grupo implantou as informações 
e fotos no site. No momento, o site está em fase de aperfeiçoamento, ainda não foi hospedado oficialmente, mas está sendo 
apresentado para as pessoas da região.

PALAVRAS-CHAVE: comércio eletrônico. artesãos e produtores rurais.
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COMPLEXO TURÍSTICO DA SERRA DO MAR – ECOLOGÍSTICA

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Carlos Eduardo Santos e Santos 
Gustavo Vale de Oliveira 

Orientador - Ademir Pires - prof.ademirpires@gmail.com

Etec de Cubatão  –  Cubatão 

O projeto visa, a partir de investimentos públicos e privados, desenvolver e viabilizar o planejamento da construção de um complexo 
turístico, com o propósito de promover a educação ambiental, no Parque Estadual Serra do Mar – Cubatão, SP, tendo como principal 
atração a implantação de três teleféricos sustentáveis, e, também, criando uma empresa para a gestão do local: Caminho Aéreo 
Serra do Mar. A partir de pesquisas bibliográficas e estudos de viabilidade econômica, pode-se confirmar a deficiência do turismo 
do município de Cubatão, a carência de um forte ponto da cidade, abandonado e sem receber visitantes, o Caminho do Mar, e a 
dificuldade da locomoção no local, uma vez que a trilha contém cinco quilômetros de extensão, tendo que ser percorrida a pé pelos 
visitantes, levando 5 horas para realização do percurso completo. Com a implantação do projeto, Cubatão abriria as portas para cerca 
de 214.080 turistas por ano, alcançando um lucro inicial de, aproximadamente, R$ 4.281.600,00 por ano, e acarretando uma maior 
concentração de capital. A duração do atual trajeto, com a implantação dos teleféricos, sem as paradas nas estações de educação e 
recreação, seria de 12 minutos, sendo o passeio realizado de forma mais moderna, sustentável, confortável, segura e trabalhando 
com o conceito de acessibilidade, acolhendo pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais. Em suma, a viabilidade da im-
plantação, sempre respeitando e incentivando o conhecimento pela natureza, é confirmada, e a ideia é de grande valia para o mu-
nicípio, estado e país, aplicando tecnologia, aliada aos recursos naturais e, melhorando e acrescentando, na vida dos seres humanos.

PALAVRAS-CHAVE: complexo turístico. educação ambiental. teleférico sustentável.
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COMUNICAÇÃO E MARKETING NA ÁREA DE SECRETARIADO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Luciano de Lima 
Isabela Fonseca 

Everton Jose da Silva 

Orientador - Marcos Roberto Diniz - mmrdiniz@terra.com.br

Etec Alberto Santos Dumont – Guarujá

A comunicação Interna engloba todas as práticas e processos comunicativos de uma determinada organização com o seu público 
interno (funcionários, colaboradores, acionistas). Contribui na conscientização dos funcionários sobre os objetivos a serem 
alcançados, e no direcionamento de seus esforços para mudanças positivas, pois o Planejamento Estratégico da empresa só terá 
bons resultados se as pessoas conhecerem, se comprometerem e entenderem seu papel dentro das organizações. O marketing 
pessoal é uma estratégia para orientar o profissional em secretariado a manter a posição no seu emprego ou conquistar uma nova 
posição no mercado de trabalho. O objetivo é conseguir tornar o ambiente de trabalho mais harmonioso e agradável para todos que 
constituem a empresa. A metodologia consiste em treinar uma equipe de trabalho, visando não trazer problemas pessoais para 
a área em que se atua. Os métodos utilizados focaram no marketing pessoal: experiência, boa apresentação de seu currículo até 
sua forma de vestir, de falar, sua postura, sua entrevista com o selecionador, seu comportamento pessoal. Marketing Pessoal é um 
conjunto de estratégias programadas de forma consciente para manter a própria situação profissional, visando também conquistar 
a posição desejada no mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: comunicação. marketing pessoal. secretaria.
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COMUNICAÇÃO VIRTUAL NA ÁREA CONTÁBIL

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Lidiane de Santana Brandão 
Luana Soares Moreno 

Orientador - Heidi Alves Dores – had.heidi@yahoo.com.br

Etec de Ribeirão Pires – Ribeirão Pires

As empresas vivem em constante reestruturação, a que muitos chamam de “nova economia”, “economia digital” ou a “era da 
informação”. Seja qual for o nome que melhor se dê, é possível perceber a mudança organizacional nas empresas, pois estas, se 
optarem por permanecer competitivas, terão que adaptar-se para trabalhar na economia em escala global.  Nesta perspectiva, em 
que o cenário contábil é abordado, no presente estudo, são trabalhados o home office e a comunicação virtual (pouco utilizados e 
discutidos na área contábil), uma vez que: permitem às empresas procurarem a melhor solução para os seus objetivos, recorrendo 
à contabilidade, que possui um modelo de rapidez e transparência nas informações. Esta pesquisa consiste principalmente em 
vivenciar a formação de um negócio, diante das transformações do mercado com recursos inovadores e tecnológicos como estratégia 
para tomada de decisão, em que as informações devem estar sempre disponíveis e cada vez mais precisas, melhorando processos, 
de maneira contínua e sustentável. O objetivo da pesquisa consiste em apresentar formas dinâmicas para execução das atividades 
da contabilidade, através da utilização de um conjunto de processos definidos e aliados aos sistemas de informação, comunicação 
e controles eletrônicos aos processos, atendendo às necessidades contábeis com o dinamismo da tecnologia, com visão de um 
rendimento lucrativo e sustentável.  Este estudo é constituído da exploração do contexto profissional dentro da própria realidade; 
quanto aos objetivos, a presente pesquisa configura-se como descritiva, bibliográfica e é realizada em conjunto com as pesquisas 
experimentais e exploratórias para recolher informações prévias acerca do problema de pesquisa e estudo do campo sobre o tema 
na cidade de Ribeirão Pires, viabilizando a criação da empresa nesse seguimento. 

PALAVRAS-CHAVE: home office. comunicação virtual. tecnologia. sustentabilidade. 
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CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO NA CIDADE DE SÃO PAULO
 

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Beatriz Ramos da Silva 
Rebecca Carrara Alberto 

Tatiana dos Santos Nogueira 

Orientador - Debora Santos Bueno – debora@gestaopublica.etc.br
Coorientador - Erika Caracho Ribeiro – erika@gestaopublica.etc.br

Etec Cepam – São Paulo

Sabendo que os bens de uma cidade possuem uma grande importância para manter a história e as memórias da cidade presentes, 
além de garantir que elas sejam propagadas para as futuras gerações, este trabalho tem como objetivo verificar se os patrimônios 
da cidade de São Paulo estão recebendo a manutenção adequada e se estão sendo conservados de forma adequada. O trabalho 
analisa quatro pontos que têm relação direta e indireta e que, se aplicados da forma correta, contribuem para a conservação e a 
disseminação das informações desses patrimônios. O primeiro ponto diz respeito ao orçamento destinado para a conservação desses 
bens; foi analisado o orçamento da Secretaria da Cultura do exercício de 2012. O segundo ponto, remete à legislação que garante 
a preservação, analisando o Decreto-Lei de 1937 e a Constituição Federal de 1988, que organiza a conservação do patrimônio 
brasileiro. O terceiro ponto verifica a atuação da guarda municipal, que tem como uma de suas principais atribuições garantir a 
segurança deles; foi realizada uma entrevista com três Guardas Civis Metropolitanos, evidenciando as principais dificuldades 
e melhorias sugeridas para se ter uma cobertura eficaz. Com o quarto ponto verifica-se o quanto a população conhece desses 
patrimônios, por meio de um questionário aplicado aos estudantes da Etec Cepam, utilizando a rede social facebook. A partir desses 
quatro itens, constatou-se o quanto essa área carece de atenção, seja na parte financeira, na educação ou na segurança. Também 
se verifica o quanto é necessário que esse tema seja discutido em nosso país, ainda mais por conta dos grandes eventos que irá 
sediar, fazendo com que tanto a nível nacional, como municipal, os patrimônios entrem para o circuito turístico, fazendo com que os 
turistas conheçam a cultura, hábitos e história do lugar visitado.

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio histórico. preservação e segurança. conservação.
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CRÉDITO DE CARBONO - UM INCENTIVO A MUDANÇAS

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Edquésia Ferreira Santos 
Viviane da Rocha Pereira Romão 

Orientador - Marcos Aparecido Mutti – marcos_mutti@hotmail.com
Coorientador - Jacqueline Pereira dos Santos – jackps-21@hotmail.com

Etec Prof. Adolpho Arruda Mello – Presidente Prudente

A cada dia, tornam-se mais evidente os impactos ambientais como as mudanças climáticas, problemas da Camada de Ozônio e outros 
fenômenos que são consequências da emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) expelidos de indústrias, carros, desmatamentos, 
queimas de diversos materiais, combustíveis fósseis e outros. Neste contexto, a Organização das Nações Unidas, juntamente com 
os países participantes, busca encontrar mecanismos que, associados ao desenvolvimento sustentável, proporcionem crescimento 
econômico e coerência social, respeitando o meio ambiente. Nesse rol, temos os projetos de MDL (Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo) resultantes do acordo internacional para redução de GEEs na atmosfera – o Protocolo de Kyoto. O MDL gera como produtos 
ou compensações, títulos que podem ser negociados em mercado aberto. Esses títulos, conhecidos por créditos de carbono, 
representam toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono que deixaram de ser emitidos na atmosfera por ações antrópicas. 
No entanto, no Brasil, não existe lei específica que direcione tal situação. Este trabalho destaca a importância da Contabilidade que, 
além de despertar o interesse para as questões ambientais, também deve cumprir seu papel de corresponsável pela preservação 
do meio ambiente. Esta pesquisa utiliza o método comparativo, expondo, através de estudo em duas empresas da região, como os 
créditos de carbono já têm sido comercializados e contabilizados, e argumentando sobre as possibilidades e benefícios de se ter uma 
contabilidade gerencial preocupada com a sustentabilidade. Um próximo acordo que substituirá o Protocolo de Kyoto em 2020 trará 
metas de reduções para todos os países, inclusive o Brasil, sendo de extrema importância que profissionais da área contábil, jurídica 
e outras revejam sua postura diante das questões ambientais, ajudando a classe empresarial a programar sua gestão e até fornecer 
parâmetros para a regulamentação deste mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente. créditos de carbono. 
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ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Conrado Minozzi Rueda 
Maria Beatriz de Almeida Mello 

Nicole Maria Carriel Richard 

Orientador - Sérgio Aparecido Donique – doniques@yahoo.com.br

Etec Waldyr Duron Junior – Piraju

O segmento de turismo no Brasil vem apresentando um importante crescimento econômico, fomentando, assim, oportunidades e 
geração de rendas para estados, cidades e municípios. Para iniciar um Plano de Turismo Municipal, torna-se necessário a elaboração 
de um Inventário Turístico, documento este que consiste na identificação dos componentes da oferta turística de um município, 
estado ou país, considerando-se atrativos, equipamentos e infraestrutura. Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento de 
um Inventário Turístico para o município da Estância Turística de Piraju com otimização da economia através do turismo. Sendo 
assim, formalizou-se uma parceria entre o Departamento de Turismo e a Etec Piraju para a criação e implantação desse Inventário 
Turístico. A metodologia utilizada para a elaboração do projeto foi o levantamento bibliográfico de autores que descrevem sobre 
o assunto e pela realização de um estudo de campo realizado pelos autores da pesquisa; foram coletados dados pertinentes ao 
desenvolvimento do projeto. Com a realização deste projeto obteve-se informações relativas ao município de Piraju referente a 
gestão pública, infraestrutura básica, recursos, atrativos naturais, atrativos históricos e infraestrutura turísticas, ressaltando que 
os itens mencionados são os elementos formadores do Inventario Turístico. O trabalho também propiciou o conhecimento teórico 
e prático sobre a elaboração, implantação e desenvolvimento de projetos. Concluiu-se que o desenvolvimento deste trabalho foi 
de fundamental importância para o município de Piraju, pois, com o Inventário Turístico, tornou-se possível identificar e planejar o 
desenvolvimento turístico da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: turismo. geração de renda. inventário turístico. 
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ERGONOMIA E SUSTENTABILIDADE

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Ingrid Alexandra Ferreira Follmann 
Gabrielle Andriguetto 

Giselle Gomes de Godoy Pereira 

Orientador - Moema Setubal de Souza – prof.moema@yahoo.com.br

Etec de Itanhaém – Itanhaém

As empresas de hoje precisam adaptar-se a uma nova realidade, que inclui o cuidado com a saúde e qualidade de vida no trabalho; 
assim, os equipamentos ergonômicos visam a aumentar esse cuidado e gerar bem estar aos colaboradores. Entretanto, muitas 
empresas não conseguem adaptar seus ambientes, pois o custo para montagem é muito alto. O trabalho tem a finalidade de estudar 
e recriar alguns equipamentos ergonômicos utilizados principalmente em escritórios com materiais de baixo custo, como o papelão, 
de fácil montagem e custos de produção reduzidos. Outro objetivo é de facilitar o acesso a esses equipamentos, possibilitando a 
adaptação de layout de escritórios com a redução de até 75% do custo de implantação. Pode ser realizado estudos bibliográficos, 
pesquisas de campo e montagem de protótipos baseados em alguns equipamentos previamente escolhidos e estudados para o 
embasamento desse trabalho. O teste de resistência e funcionalidade dos equipamentos desenvolvidos foi realizado na secretaria 
da Unidade Escolar e, se necessário, ajustes nos equipamentos. Pretende-se criar equipamentos ergonômicos de baixo custo, que 
possam ser utilizados amplamente pelas empresas, melhorando os ambientes empresariais e colaborando com a qualidade de vida 
dos colaboradores. Para isso, foram formadas parcerias para a distribuição desse produto no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: ergonomia. sustentabilidade. equipamentos.
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GERENCIAMENTO DE LIXO URBANO E RURAL - ECO-LINE

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

James Pereira 
Thainá Lorezon 
Paula Roseiro 

Orientador - Edson Yokota - edson.yokota@uol.com.br

Etec de Heliópolis - São Paulo

Criado para o atendimento do município de Laranjal Paulista, cuja população é de 30.000 habitantes, com um perfil econômico 
diversificado, o presente projeto visa à aplicação de ações sustentáveis e coordenadas, que buscam um equilíbrio entre a utilização 
e obtenção de recursos e suas implicações na sociedade local, notadamente com relação aos resíduos das atividades rurais, de 
indústrias, e o lixo doméstico, com o tratamento adequado aliado a um sistema efetivo de seleção, priorizando a sustentabilidade 
e suas aplicações, são os objetivos do nosso projeto. Constatamos que, no município citado, tais resíduos são simplesmente 
lançados em aterros, não recebendo nenhum tipo de tratativa. Para a redução e a destinação correta dos resíduos, principalmente 
no pólo industrial, que se destaca por um relevante número de empresas voltadas para o setor de brinquedos e utensílios de 
plásticos. Coordenaremos operações que visam também à coleta do lixo doméstico, ampliando a envergadura das ações com os 
resíduos plásticos, evitando-se contaminações e promovendo geração de renda para a sociedade, com apoio da prefeitura local. 
A metodologia será embasada nos três pilares que, em conjunto, tornarão o município de Laranjal Paulista referência nesta 
problemática: iniciativa privada, governo local e a sociedade. A sinergia destes três elementos formarão vetores que beneficiarão 
a população local, trazendo benefícios de ordem econômica, ecológica e social. O reconhecimento da necessidade de tratarmos 
os resíduos, o processo de seleção, a destinação correta e o aproveitamento dos subprodutos gerados, como adubos orgânicos, 
terra adubada e os tradicionais recicláveis, serão fontes de renda e de exploração comercial por parte das empresas. Faremos uma 
divulgação de âmbito social nas escolas, promovendo a importância de todo o processo. O apoio da Secretaria do meio Ambiente, 
que participará efetivamente dos estudos do presente projeto, será fundamental para o êxito deste projeto.

PALAVRAS-CHAVE: plástico. resíduos. ambiente. lixo urbano.
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GESTÃO DE CONSTRUÇÃO - ECO-FRIENDLY

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Amanda Cristiane do Nascimento 
Angela Margarida Ledo 

Silvia Ledo

Orientador - Cecilia Montanhez Bertaglia – c.bertaglia@uol.com.br

Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba

Atualmente, existem três problemas que foram observados para o desenvolvimento desse projeto. Tais problemas envolvem: 
acúmulo de contêineres em desuso nos portos brasileiros, déficit de moradia no país e desperdício de materiais nas obras de 
moradia em alvenaria. Dessa forma, o projeto “Gestão de Construção Eco-Friendly” propõe um sistema de gestão ecologicamente 
amigável (eco-friendly), utilizando contêineres marítimos descartados de seu uso habitual. Este projeto é essencial na criação 
de moradias mais acessíveis à população carente, sugerindo uma habitação de interesse social, tratando, assim, da questão 
do déficit de moradia no país. A sustentabilidade e inclusão social representam a base deste projeto, tendo a gestão como 
fator balizador. A metodologia aplicada para desenvolvimento envolve: reutilização de materiais para estrutura da casa com 
contêineres marítimos em desuso, mais economia e rapidez na terraplenagem, impermeabilização máxima de 15% do terreno, 
preservando o solo e lençol freático, economia na fundação, preservação das árvores no terreno, reúso de água da chuva, 
ventilação cruzada nos ambientes, telhado verde,  uso de lã de PET, sistema misto de aquecimento solar e pintura ecológica: 
tintas à base de água, sem cheiro. Com a montagem de uma maquete, será demonstrada a reutilização de materiais alternativos 
nos contêineres. Temos como resultado alcançado as vantagens de custo/benefício superiores a uma obra convencional de 
alvenaria, pois a preservação do solo, o uso de materiais alternativos nos revestimentos internos e externos, técnicas ecológicas, 
além do uso de móveis e decorações sustentáveis, demonstram a viabilidade do projeto. Também espera-se que esse projeto 
seja utilizado como uma ferramenta para solucionar um problema tão grave como é o de moradia no Brasil e, com uma gestão 
em sua concepção construtiva, introduzir diversos recursos ecologicamente corretos.

 

PALAVRAS-CHAVE: gestão. contêiner. eco-friendly. moradia. sustentabilidade.
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GESTÃO DE CUSTOS NA SUINOCULTURA - SUIPLAN

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Guilherme de Pádua Cintra David 
Pedro Vinícius de Souza 
Wilgner Ferreira Diniz 

Orientador - Vânia Mirele Ferreira Carrijo – vaniaveterinaria@hotmail.com
Coorientador - Sérgio Luis Palamoni - sergio.palamoni@etec.sp.gov.br

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior – Franca

Em nossa região, há um número grande de pequenos produtores de carne suína, sendo que há uma percepção da falta de 
gerenciamento administrativo desses produtores, prejudicando, com isso, a produção e rentabilidade da empresa rural. Isso se dá 
por não dependerem apenas de uma única atividade na sua empresa, e não tendo tempo e nem acesso às tecnologias existentes 
no setor, para um gerenciamento mais focado. Com base neste perfil, o projeto “Gestão de custos na suinocultura - SUIPLAN” foi 
elaborado com o objetivo de suprir as dificuldades do produtor em relação à gestão da empresa, especificamente desenvolvendo 
planilhas de controle e manejo para a atividade suinícola e, com isso, melhorar a rentabilidade desses produtores independentes 
e alavancar o agronegócio. Esse modelo de planilhas contribuirá para o planejamento, utilizando uma ferramenta tecnológica 
informatizada, facilitando o conhecimento do produtor das suas receitas e despesas, e o armazenamento de informações da 
atividade, em apenas um arquivo computacional simples, aproveitando espaço, tempo e manutenção.  Utilizou-se o programa 
Microsoft Excel para a construção de um modelo da planilha de gestão financeira, alimentada com dados econômicos e zootécnicos 
provenientes do setor produtivo da U.E., a fim de servir como modelo de avaliação. Apresenta facilidade de utilização, não sendo 
necessário treinamento, pois precisará somente utilizar comandos para a realização dos cálculos. Com a utilização das planilhas, o 
pequeno produtor poderá implantar medidas tecnológicas simples na gestão do seu negócio e terá como resultado uma visão da 
sua produção com conhecimento de gestão econômica e zootécnica  correto, podendo aumentar sua lucratividade.

PALAVRAS-CHAVE: gestão de custos. suinocultura. gerenciamento administrativo.
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GESTÃO DO COOPERATIVISMO NA REGIÃO DE COTIA

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Vitor Gonçalves Queiroz de Almeida 
Jocelane Maria dos Santos 

Admilson de Oliveira Pereira 

Orientador - Luciana Aparecida de Paula Castro 
Coorientador - Flávio Ítalo Franceschi de Oliveira 

Etec de Cotia – Cotia

A proposta do projeto é estabelecer uma correlação entre a administração e a economia solidária como via de desenvolvimento 
social e econômico e como possibilidade de experiência emancipatória do ser humano, indicando caminhos para o aperfeiçoamento 
da gestão cooperativista do ponto de vista técnico e conceitual. Este modelo de economia é objeto digno de atenção diante da 
demanda contemporânea do desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar que as cooperativas são responsáveis por 6% do PIB 
nacional. A pesquisa foi desenvolvida a partir da identificação de algumas deficiências na administração, principalmente no que 
diz respeito à gestão da autogestão, o teor técnico exigido para operacionalização dos serviços administrativos e a urgência de 
uma melhor gestão de competências. Decidimos nos ater à compreensão dos problemas e à proposição de hipóteses de solução 
para essas dificuldades a partir da seguinte base metodológica: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e visitas técnicas 
que auxiliaram no entendimento da realidade dos grupos de trabalho solidário. Conseguimos firmar parcerias importantes com 
algumas cooperativas e também com pesquisadores autônomos ou instituição de pesquisa como a ITCP (Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares) da USP. Essas experiências nos possibilitaram enxergar os problemas detectados sob a perspectiva de 
quem atua no campo, e acreditamos, com isso, fundamentar nossa contribuição ao debate em curso acerca da economia solidária, 
fomentar sua discussão e pesquisa e apontar hipóteses coerentes para melhorar a gestão de cooperativas. Por fim, entendemos que 
a prática do trabalho sob a doutrina do cooperativismo demanda questionamentos e propostas inovadoras que contribuam para sua 
consolidação e aqui, cabe nosso trabalho, como instrumento propositivo de avanços tecnológicos da gestão.

PALAVRAS-CHAVE: cooperativismo. autogestão. sustentabilidade.
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IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA KAIZEN EM MICROEMPRESAS

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Naraiane Barbara Caliari 
Patricia Rafaela de Oliveira 

Orientador - Douglas Martins de Souza – douglas.souza100@etec.sp.gov.br

Etec de São Sebastião – São Sebastião

Percebida as limitações das micro e pequenas empresas na busca pelo aumento da produtividade, redução de custos, ganho 
de capacidade, redução dos desperdícios e o estoque zero, considerou-se oportuna à aplicação de um sistema para auxiliar no 
desenvolvimento de seus processos. Com base nas características da metodologia japonesa Kaizen, ferramenta conhecida pela 
eficácia da implantação de seus métodos em grandes organizações, foram iniciados estudos com a Mecânica J.D., microempresa da 
região, atualmente com nove anos de atuação na cidade São Sebastião. Os estudos preliminares mostraram deficiências encontradas 
normalmente nas microempresas: falta de organização em seus processos financeiros, falta de planejamento e desperdício de 
peças e materiais utilizados nos serviços realizados. Durante a implantação foi fundamental a colaboração dos funcionários, sendo 
eles peças-chave para o andamento do processo. O controle de estoque e controle financeiro foi informatizado, utilizando-se 
um computador que a empresa já possuía, para um melhor controle de processos de gestão. A projeção de melhorias também 
influenciou na reestruturação física da área da mecânica, garantindo um melhor atendimento e satisfação dos clientes. Estas 
melhorias aplicadas diariamente geraram eficácia em todo seu ambiente organizacional, solucionando os problemas existentes de 
cada setor. Com isso, foi possível demonstrar que os métodos do Sistema Kaizen podem ser implantados em microempresas e obter 
a mesma eficácia alcançada nas grandes organizações onde ficou conhecido.

PALAVRAS-CHAVE: kaizen. melhoria contínua. redução de custos.
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INCLUSÃO DO DEFICIENTE NO MERCADO DE TRABALHO

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Agatta Ferreira Araújo 
Fernanda Spagnoli Delben 

Mariza Cássia Venâncio Costa 

Orientador - Monique Dias Pinto – monique.pinto@etec.sp.gov.br

Etec de Ilha Solteira – Ilha Solteira

Num mundo onde algumas palavras como: emprego, competitividade, conquistas trabalhistas, desempenham significados 
importantes e, em pleno século XXI, em que o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido, é preciso que o profissional 
se qualifique cada dia mais para garantir seu espaço no mercado de trabalho. Nesse panorama em que competitividade é regra, 
uma situação ainda é muito preocupante: das pessoas com deficiência que, deparam-se com o “famoso e invencível preconceito”. 
Relata-se ainda que, apesar da sociedade atual estar mais voltada para inclusão do deficiente no mercado de trabalho, existem 
grandes cobranças do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da sua Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), que a partir de 
2006 passaram a exercer maior fiscalização com relação a “Lei de Cotas” (Lei Nº 8.213/Art. 93 de 24 de Julho de 1991). Essa lei 
determina que as empresas com mais de 100 empregados destinem de 2% a 5% de suas vagas a esses deficientes. Infelizmente 
os avanços legais e sociais da humanidade ainda não são suficientes para mudar esse quadro. Mas deve-se acreditar e lutar pela 
verdadeira inclusão social; o que realmente terá importância será a capacidade de cada profissional contratado, independente de 
suas limitações, pois a inclusão social só é possível pela aceitação e respeito às diferenças de cada um. O trabalho aborda a questão 
da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho por meio de pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo. Aborda 
também como está o quadro da deficiência atualmente, o papel das entidades de formação profissional de pessoas com deficiência 
e, principalmente, o papel do governo promovendo leis que tratam dos direitos destes cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: mercado de trabalho. inclusão. legalidade. 
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INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Léia Albina Góes 
Héricles Santos Barreira

Erick Marques

Orientador - Elaine Cristine Luiz - prof.elaineluiz@gmail.com
Coorientador - Mariana Veneno - mariveneno@yahoo.com.br

Etec Parque Santo Antônio – São Paulo

O grande e desordenado desenvolvimento do Brasil nas últimas décadas provocou o mau uso dos recursos naturais, o que causou 
impactos ambientais, sociais e econômicos. A fim de minimizar esses problemas, as indústrias brasileiras estão investindo cada vez 
mais na criação de produtos sustentáveis. Daí a criação do projeto “Inovação Tecnológica e Empreendedorismo Sustentável”, cujo 
objetivo principal foi o desenvolvimento do protótipo de um produto inovador e sustentável à base de óleo vegetal, já utilizado e 
agregado com elementos ecologicamente corretos - o sabonete líquido Alpha. Um litro de óleo polui um milhão de litros de água; 
descartado de forma incorreta, provoca diversos danos ao meio ambiente, causando alto teor de poluição, a destruição de redes 
de esgotos, altos gastos com o tratamento do óleo, além da possibilidade de grandes enchentes. Muitos desses problemas podem 
ser solucionados com um processo de inovação. A metodologia adotada foi uma pesquisa de campo de caráter exploratório de 
abordagem quantitativa com o público da instituição, como também palestras informativas sobre a importância da utilização de um 
produto sustentável. Espera-se, com o projeto, enfatizar a importância do consumo correto de produtos sustentáveis, colaborando 
com o meio ambiente e propiciando condições de melhor qualidade de vida, além de atrair parcerias com empresas para expansão 
e finalização do projeto. Baseando-se na citação de Drucker, que é melhor iniciar inovações pequenas, necessitando de pouco 
dinheiro, mercado e pessoas envolvidas, desenvolveu-se este projeto, aplicando a inovação tecnológica inserindo o óleo vegetal já 
utilizado ao sabonete líquido comum.

PALAVRAS-CHAVE: inovação. empreendedorismo  sustentável. sabonete líquido.
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INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO DE CASAS

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Mateus Cássio Duque da Purificação 
José Donizeti de Oliveira Filho 

Guilherme Eugênio de Lima Galante 

Orientador - Júlio César Camillo – oiluj78@yahoo.com.br
Coorientador - Vanderlei Naves de Andrade – vndeandrade@hotmail.com

Etec Angelo Cavalheiro – Serrana

Atualmente, tem se falado muito em sustentabilidade e preservação ambiental. Nosso país possui uma grande disponibilidade de 
recursos naturais, porém seu consumo está acontecendo de forma muito acelerada, o que poderá acarretar sua escassez. Pensando 
nisso, percebe-se uma grande demanda da sociedade pela busca de alternativas de uso e reutilização de recursos naturais, além 
da criação de ferramentas de baixo custo que possam proporcionar maiores benefícios econômicos e ao meio ambiente.  O papel 
deste projeto consiste na integração de várias tecnologias congregadas na criação de uma casa, abordando sua viabilidade técnica 
e econômica, além dos entraves e as possíveis alternativas para os mesmos. Dessa maneira, acreditamos que a utilização dessas 
tecnologias beneficiará a sociedade como um todo, podendo surgir um novo conceito de empreendimento: empresas especializadas 
nesse tipo de projeto. O mercado necessita de meios e métodos sustentáveis para serem aplicados em nosso cotidiano, soluções 
que visem benefícios ambientais e econômicos. O descarte de restos de materiais de construção e de entulho é um problema que 
existe e necessita de uma solução urgente, pois muitos desses materiais podem ser reutilizados principalmente na construção de 
novos imóveis, tudo a partir de uma logística bem elaborada. Além disso, com um custo mais baixo, esta proposta poderá auxiliar o 
governo na construção de moradias populares mais baratas, visto que o custo de uma casa comum é igual ao de duas, ou mais casas 
ecologicamente corretas o que, por sua vez, proporcionará uma economia aos seus moradores.  Portanto, o projeto de construção de 
uma casa ecológica ajudará não apenas nossa sociedade, como também o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. tecnologia. descarte de materiais.
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 JOGANDO E APRENDENDO COM A LOGÍSTICA

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

 Glauciany Oliveira da Silva 
 Amanda Oliveira de Souza

Rebecca Alana Barbosa

Orientador - Ronaldo Paes Realista - ronaldo.realista@hotmail.com 
Coorientador - Juanita Trigo Nasser - nita.turismo@hotmail.com 

 Etec de Peruíbe – Peruíbe

Este trabalho tem como enfoque um estudo muito mais aprofundado em logística, levando o aluno a viver entre regras, horários, 
compromissos, trabalho em equipe e rapidez nas decisões, além de saber como interagir em uma empresa. Este jogo visa o 
aprendizado do conhecimento, sendo que, ao final de cada rodada, o professor terá condições de analisar a produtividade do aluno 
no processo de aprendizagem e o entendimento do mercado de logística. Tem como objetivo criar um jogo que será usado como uma 
ferramenta de ensino direta, ou seja, do docente para o discente, promovendo o desenvolvimento das suas habilidades na assimilação 
do conhecimento ao colocar em prática o que o aluno  viu em teoria na sala de aula. Foi aplicada pesquisa intervencionista no 1º, 2º 
e 3º módulos de logística, verificando o grau de dificuldade dos alunos em relação aos termos técnicos e conhecimentos específicos. 
A criação desse jogo foi embasada no jogo utilizado pela PUC – Campinas no curso de graduação em Logística, modificado para 
as necessidades do curso técnico em logística na Etec de Peruíbe. O jogo será realizado em um tabuleiro e nele serão inseridas 
várias cartas, peças e dados relacionados diretamente com a região de atuação e moradia dos alunos, facilitando a visualização e o 
entendimento geográfico. As cartas representam clientes, produtos, veículos, condições de entrega e eventos aleatórios. Todas as 
cartas fornecem informações para a realização do jogo. Para que todos os envolvidos conheçam as regras do jogo, será elaborado 
um manual. Com o jogo, além de o professor verificar as dificuldades dos alunos, poderá haver um melhor rendimento dentro da 
sala de aula, ao mesmo tempo em que se divertem, aprendendo de forma mais prática e diminuindo aos poucos suas dificuldades. 

PALAVRAS-CHAVE: ferramenta de aprendizagem. ensino-aprendizagem. logística.
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JUVENTUDE E EMPREGABILIDADE 

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Josimary Rodrigues S. Silva 
Sabrina Bianca M. F. da Silva 

Verônica de Toledo Ramos 

Orientador - Sonia Meire Lorena Soares Fonseca – meire.sonia@hotmail.com

Etec Machado de Assis – Caçapava

Atualmente, percebem-se as grandes mudanças sofridas no mercado de trabalho referente às suas exigências e novas adaptações; 
entretanto, isso vem repercutindo em um alto índice de desemprego e insatisfação no meio trabalhista: o número de jovens 
desempregados cresce cada vez mais devido à falta de conhecimento, preparação e insegurança na hora da procura de seu primeiro 
emprego. Pensando em uma solução para este grave problema, este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de auxiliar os jovens 
quanto ao seu ingresso no mercado de trabalho e também como se manter nesse mundo de competidores, através de pesquisas 
bibliográficas e de campo realizadas com jovens e pessoas que já tiveram a oportunidade de passar por uma primeira experiência 
profissional. Foram relatados os diversos motivos pelos quais encontraram dificuldades e apontando as características requisitadas, 
a importância da preparação, da autoconfiança e do conhecimento sobre a demanda do mercado. O tema escolhido foi Psicologia 
Organizacional, por ser um campo abrangente que contém informações sobre o funcionamento e planejamento organizacional, 
criando soluções para problemas, cuidando do ambiente de trabalho, visando à motivação, controle e organização para um bom 
desempenho de seus subordinados, também por ser um assunto atual e de alta relevância no mundo empresarial, uma ferramenta 
de auxílio para quem o desenvolveu, e para quem tiver possibilidade de explorá-lo. Conclui-se que os jovens hoje estão se 
conscientizando e buscando mais qualificação para ascensão no mercado de trabalho, assim eles podem amenizar os problemas 
gerados pela insegurança e falta de experiência que são os principais fatores prejudiciais aos jovens para sua empregabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: jovem. mercado de trabalho. empregabilidade.
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LOGÍSTICA APLICADA AO TRATAMENTO DE ESGOTO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Eliana Lima 
Emerson Almeida 

Thiago Queluz 

Orientador - Alex Sandro dos Santos Vieira - alex.vieira14@etec.sp.gov.br
Coorientador - Rodolfo Vieira da Silva - rodolfo.silva91@etec.sp.gov.br

Etec Santa Isabel – Santa Isabel

Este projeto analisou a Logística presente em uma estação de esgoto na cidade de Santa Isabel. A localização é um fator crucial no 
processo logístico; assim, foi demonstrada a importância para o processo e, quando não respeitado, pode interferir na comunidade. 
O desenvolvimento do projeto iniciou-se abordando a teoria. A partir disso, fizemos um pequeno histórico sobre o tema e a sua 
evolução nas cidades e na sociedade como um todo. Para abordar o assunto, foram pesquisados diversos autores conhecedores do 
assunto. Para o estudo de caso do projeto, foi escolhida a Cidade de Santa Isabel, onde, por intermédio de pesquisas, analisou-se 
a forma como ela escolheu a futura localização de tratamento de esgoto do município. Para reforçar a escolha desta cidade, foram 
analisadas cidades da região, tendo como referência a cidade de Suzano, onde se realizou uma visita técnica em sua estação de 
tratamento e como se deu o processo de localização. Com isso, o projeto mostrou a importância da localização da estação de esgoto e 
a sua logística. Nas considerações finais está a indicação de como a logística pode ser importante quando se pensa em localização de 
qualquer tipo de empreendimento e a partir disso foi demonstrada e sugerida uma possibilidade para futura localização da estação 
de tratamento de esgoto do município.

PALAVRAS-CHAVE: logística. tratamento de esgoto. 
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Thiago Santos Correia 
Celina Terezinha Roque Lafaeff 

Mayara Santos da Silva 

Orientador - Waldir Gomes Magalhães – waldir@jorgestreet.com.br

Etec Jorge Street – São Caetano do Sul

Quando se fala em maioridade penal, devem ser analisadas duas correntes: a defesa da redução da maioridade penal para 16 
anos e, em alguns casos, a permanência da responsabilidade penal aos 18 anos, conforme o artigo 228 da nossa Carta Magna. 
Fruto da necessidade de justiça social, seja do ponto de vista penal ou mesmo do prisma da dignidade da pessoa da humana, 
consubstanciado no texto constitucional e, com o viés de um trabalho técnico argumentativo, adentrar ao nuance, à temática, da 
lei LEI Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. O objetivo deste projeto é prover subsídios para a formação de uma consciência política e 
jurídica a respeito da maioridade penal, utilizando-se como metodologia a pesquisa indireta documental/bibliográfica. O projeto 
pretende difundir o que existe de mito e o que há de compreensão dominante na construção da opinião arraigada pela mídia e 
pelo que a sociedade dispõe a respeito do tema com base no “empirismo” popular. Conclui-se, portanto, que o Estado é ausente, e 
um ciclo de práticas e métodos rudimentares e ineficazes, política e socialmente, transformam perspectivas de futuro em efetivo 
presente mal sucedido, a saber, jovens que encontram no mundo marginalizado do crime a resposta às oportunidades que lhes 
faltaram. De maneira sórdida, vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade e, por consequência, uma sociedade vitimada por 
ações e reações catalisadas à medida que ausência de políticas públicas eficazes afronta o direito de vivermos harmonicamente à luz 
de princípios constitucionais democráticos que devem nos garantir a paz social.

PALAVRAS-CHAVE: redução penal. menoridade. maioridade penal.
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SIMULADOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TREINAMENTO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Arthur Correa Silva 
Uiara da Silva Cortes de Souza 

Leandro Pereira da Silva 

Orientador - José Roberto Medeiros de Faria – zrmfaria@hotmail.com
Coorientador - Marco Antonio da Paz Cousin – marco.couzin@etec.sp.gov.br

Etec Jaraguá – São Paulo 

Tendo em vista as constantes mudanças na atualidade, as organizações devem se atualizar constantemente e, para 
acompanharem este movimento, o treinamento se constitui como uma boa ferramenta, auxiliando a empresa e também o 
crescimento profissional de seus colaboradores. O trabalho trata de um simulador pelo qual o aluno testa seus conhecimentos 
sobre como é constituído um processo de treinamento e, ao final, recebe informações sobre seu desempenho. Foi testado 
com alunos do curso de Administração e Informática, proporcionando a integração de diferentes saberes. Tem como objetivo 
criar um simulador dinâmico que ajude o usuário final a aperfeiçoar seus conhecimentos sobre o processo de treinamento 
em diferentes casos e o conteúdo poderá ser modificado facilmente de acordo com a necessidade. A metodologia foi uma 
pesquisa bibliográfica inicial relacionada com o assunto “treinamento” levantando informações pertinentes ao seu processo de 
desenvolvimento como: necessidades de treinamentos mais comuns, métodos, materiais utilizados, duração, entre outros. Em 
seguida, as informações levantadas foram organizadas, em forma de apresentação, no programa Power Point, a fim de fornecer 
parâmetros para a transformação da apresentação em linguagem de programação pelo aluno de informática. Concluída esta 
etapa, o resultado foi mostrado aos alunos de Administração que realizaram os retoques finais, fornecendo imagens e outras 
informações para serem inseridas ao simulador que o aluno de informática as consolidou. Após o teste final foi, realizado 
com quinze alunos do segundo módulo, foram verificadas as necessidades de mudanças finais do projeto. O resultado foi a 
construção de um simulador que fornece subsídios para que os usuários possam aperfeiçoar seus conhecimentos sobre as etapas 
de um projeto de treinamento em diferentes situações. O projeto proporcionou aos alunos a oportunidade de participar de um 
projeto real absorvendo conhecimento diferenciado, tanto com as competências técnicas quanto as comportamentais.

PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade. simulador. projeto de treinamento. 
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TELHADOS E TOLDOS ECOLÓGICOS - TELHECOLOGIA

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Ângelo Massahiro Ogata 
Daiane Moreira Vaz 

Meire Ogata Anderson 

Orientador - Vagner Corrêa Netto - vcorreanetto@mdbrasil.com.br
Coorientador - Eduardo Soares da Hora – eduardodahora@etecbebedouro.com.br

Etec Professor Idio Zucchi - Bebedouro

Esta empresa foi criada a partir da ideia de contribuir com a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, com a economia 
doméstica por intermédio de um produto que pudesse atender as camadas de classe social mais baixa da população. Analisando que 
o menor custo de sua produção seria viável para famílias de baixa renda, buscamos um produto visando diminuir custos excessivos 
para estas famílias. Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma pesquisa quantitativa e foram levantados dados em sites 
e revistas, ONGS e outras instituições de interesse, assim como os dados de entrevistas com questionários levantados pela equipe. Os 
dados coletados foram analisados para o entendimento desse mercado e suas especificidades. O trabalho seguirá um planejamento 
do projeto assim como a demonstração simulada do funcionamento dos telhados ecologicamente corretos. A partir de pesquisas, 
chegou-se a um telhado ecológico e a toldos feitos de garrafas pet e caixas de leite e sucos longa vida, que são materiais de baixo 
custo e de alta eficiência, podendo ser facilmente montados e instalados, o que reduz muito o seu valor, possibilitando assim que 
todos possam usufruir de seus benefícios. Esperamos com essa atitude contribuir com o meio ambiente, incentivando o uso de 
produtos renováveis, diminuindo, assim, o impacto do aquecimento global.

PALAVRAS-CHAVE: telhados e toldos. baixo custo. telhado ecológico.
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TRANSFORMANDO RESÍDUOS DA CANA-DE-AÇÚCAR EM PAPEL 
 

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jhony Henrique Lima Silva 
Joyce da Silva Carvalho 
Wallison Correia Mota 

Orientador - Maycon Azevedo Geres – maycon_geres@hotmail.com
Coorientador - Eliesz Leal – eliezsleal@yahoo.com.br

Etec Professora Nair Luccas Ribeiro – Teodoro Sampaio

O tema sustentabilidade e responsabilidade socioambiental vêm sendo um dos assuntos mais discutidos na atualidade, visto que 
a natureza tem respondido, de maneira preocupante, ao longo destes anos pela degradação que a mesma vem sofrendo. O Brasil, 
notável produtor de álcool e açúcar, tendo como insumo principal a cana-de-açúcar, acumula toneladas de bagaços (resíduos) 
que de maneira considerável são utilizados apenas para co-geração de energia. Em paralelo a fabricação de papeis gera um 
desmatamento complexo, uma devastação ambiental, pois utiliza a madeira das árvores como principal matéria-prima para sua 
fabricação. Logo utilizar o bagaço da cana-de-açúcar na fabricação de papéis artesanais, teceu o objetivo do projeto, para tanto 
fora adotado um sistemático procedimento, consistente em pesquisas bibliográficas, experimentos, relatórios, simulações, pesquisa 
de campo – qualitativa e quantitativa – que viabilizaram uma prática sustentável, ou seja, o papel artesanal feito com bagaço da 
cana-de-açúcar. Através deste, é possível entender os procedimentos para a fabricação do papel artesanal, bem como a redução 
significativa de árvores cortadas. O projeto tem conseguido estimular o interesse da comunidade local, membros da unidade escolar 
e usinas ao redor, pois a responsabilidade socioambiental de cada pessoa não se resume meramente em ouvir de maneira passiva 
sobre sustentabilidade, mas sim estimular e aperfeiçoar o desenvolvimento de práticas e mudanças metodológicas na maneira 
como se utiliza os produtos extraídos da natureza. 

PALAVRAS-CHAVE: cana-de-açúcar. sustentabilidade. papel. artesanato.
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USINA DE ARGAMASSA E CONCRETO ECOLÓGICO – ECOMIX

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Luis Henrique Resende Bordin 
Wallison Andreza de Souza 
Welington Adamo Chicotte 

Orientador - Thiago Alves da Cruz – thiago.cruz@etec.sp.gov.br
Coorientador - Fabio Roque Amado – fabio.amado@etec.sp.gov.br

Etec de Fernandópolis – Fernandópolis

A Ecomix tem como objetivo promover a destinação correta dos descartes de construção e principalmente da vinhaça, oriundos 
das usinas de nossa região. De acordo com estudo realizado, para cada litro de álcool produzido, são gerados doze litros de vinhaça, 
que se descartada de forma indevida, é altamente prejudicial ao meio ambiente. Em relação aos descartes da construção civil, a 
Ecomix terá como um de seus serviços, o aluguel de caçambas; no momento do recolhimento destas caçambas, retiraremos os 
metais para serem vendidos e os restos de construções, britas, blocos, pedras, etc, serão beneficiados para o reaproveitamento nos 
nossos produtos, argamassa e concreto. Em estudos feitos juntamente com os alunos do Açúcar e Álcool, tanto em laboratório como 
em campo, a utilização da vinhaça reduziu drasticamente a utilização da água potável na elaboração da argamassa e do concreto, 
além de proporcionar maior resistência e ótimos resultados no novo conceito de concreto, além de ser um produto de baixo custo 
para a Ecomix, tornando-o muito competitivo no segmento da construção. Com a Ecomix utilizando o serviço de caçambas, a venda 
dos metais, reaproveitamento dos restos de construções na elaboração da argamassa e do concreto e principalmente, utilizando a 
vinhaça de forma correta e sustentável, fecha-se uma cadeia na qual teremos um produto ecologicamente correto, sustentável, de 
ótima qualidade e resistência e economicamente viável e rentável. A Ecomix certamente é um novo conceito, e o futuro das Usinas 
no ramo de construções do Brasil e do Mundo.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. vinhaça. argamassa. concreto ecológico.
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VIDEOCURRÍCULO UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Cristiano Donizete Fromagio 
Deivid Daniel Jorge 

Mikael Melchior Bento 

Orientador - Antônio Rafael Pepece Junior – antonio.pepece@etec.sp.gov.br 

Etec Prof. Mário Antônio Verza – Palmital 

Devido aos grandes avanços da tecnologia informacional, torna-se necessária para as empresas a utilização de ferramentas que 
facilitem e ajudem no processo de seleção de profissionais. Assim, uma possibilidade para essa situação seria a implementação 
de videocurrículos a partir da interação com o padrão QR Code (Quick Response Code – código de barra bidimensional de resposta 
rápida), que conhecemos como realidade aumentada. O desenvolvimento desse sistema poderá auxiliar na apresentação do 
candidato junto às empresas contratantes, não informando somente seus dados pessoais impressos, mas a partir desse código 
gerado, a oportunidade do empregador conhecer um pouco mais deste candidato por meio de um vídeo de apresentação. 
Além disso, os dados armazenados no sistema serão acessados apenas pelos interessados de ambos os lados, mantendo a 
privacidade e otimizando o tempo gasto. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa visando informações pertinentes que 
deveriam constar nesse vídeo, considerando os pontos que as empresas julgam necessários conhecer de um futuro colaborador. 
Para o desenvolvimento do sistema, foram utilizados somente programas de código aberto, sendo o PHP para entrada de dados 
do desenvolvimento do currículo, MySQL que auxilia no banco de dados para armazenamento e criação do nosso banco de 
currículos e o QR Code para a geração do código de acesso ao vídeo. A partir disso, será implementado um banco de dados no 
site da nossa escola, cadastrando o videocurrículo dos alunos interessados em conseguir um estágio ou mesmo um emprego e 
posterior divulgação as empresas da nossa região.

PALAVRAS-CHAVE: videocurrículo. realidade aumentada. código qr.



Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 3

CiênCias BiolóGiCas E aGrárias: projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio 
ambiente, energia, agricultura, pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros, climato-
logia, mineralogia, geologia, oceanografia, gerenciamento de ecossistemas, gerenciamento de re-
cursos 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.
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ANTIBIÓTICO VEGETAL

Categoria 3 – Ciências Biológicas e Agrárias

Jeferson Tobias de França Silva 
Marianna Porto da Silva 

Orientador - José Adriano de Barros – adrianobarros2006@hotmail.com
Coorientador - Roseli Antonieta Zizka – zizkaquim@hotmail.com

Etec de Itanhaém – Itanhaém

Muitas plantas de nossa região ainda estão sob estudo. Existem poucas pesquisas relacionadas à bioquímica das espécies do 
litoral sul de São Paulo. Este trabalho consiste em fazer um estudo sobre o princípio antibiótico da seiva vegetal do jacarandazinho 
(Dalbergia ecastophyllum), qual sua aplicabilidade fito-química na farmacologia e no controle de doenças na agropecuária. Os 
principais constituintes químicos, já relatados para D. ecastaphyllum, são os isoflavonoides: liquiritigenina, daidizeina, dalbergina, 
isoliquiritigenina, formononetina, biochanin A, medicarpina e 3-hidroxi-8,9-dimetoxipterocarpana, sendo este último considerado 
o constituinte majoritário. O uso de extratos de plantas com propriedades anti-inflamatórias tem grande significado no tratamento 
terapêutico, devido aos seus princípios ativos. Conhecida popularmente como rabo de bugio, o jacarandazinho (Dalbergia 
ecastophyllum) é um arbusto de 1 m de altura, muito comum na restinga, que apresenta frutos samaróides com núcleo espermático 
central. O objetivo do projeto é desenvolver um antibiótico eficiente contra fungos e bactérias, que possa ter aplicações tanto 
na farmacologia quanto na agropecuária, desenvolvendo o antibiótico em laboratório, pela extração dos princípios ativos de D. 
ecastophyllum e por maceração, realizando o teste de eficiência do produto com antibiogramas de bactérias de Staphylococcus 
aureus e Streptococcus do grupo A. e fungos dos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trycophyton, relacionados a doenças 
humanas, bactérias Pseudomonas seringae pv.garcae e fungos Phoma spp relacionados a doenças agropecuárias. 

  PALAVRAS-CHAVE: antibiótico. jacarandazinho. rabo de bugio. 
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BENEFÍCIOS COM A RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Andreia Nunes de Oliveira 
Kacilene Naiara Moraes da Silva 

Leonice Teodoro Rodrigues 

Orientador - Suelen Leão de Brito – suelen_sln@yahoo.com.br
Coorientador - Lucia Maria Branco – luciambmb@gmail.com.br 

Etec de Heliópolis – São Paulo

O descarte inadequado do óleo de cozinha constitui um grande problema mundial. Quando jogado em pias, ralos, vaso sanitário, 
lixo e no solo agrava ainda mais a situação, causando entupimentos nas tubulações, poluindo as águas de córregos, riachos, rios, 
mares, e gerando alto custo à empresa de tratamento. Com intuito de ajudar a preservar o Meio Ambiente, este trabalho teve 
por objetivo dar continuidade à implantação e conscientização sobre a importância do Ecoponto na Escola Técnica de Heliópolis, 
São Paulo, com o apoio da Associação Ecóleo.  A divulgação ocorreu para a comunidade escolar e moradores da comunidade 
de Heliópolis. Para tanto, foi entregue material informativo, no intuito de consolidar e conscientizar sobre a importância do 
Ecoponto, colocação de banner ilustrativo sobre a reciclagem do óleo de cozinha no local de coleta e continuidade ao trabalho 
feito anteriormente com a distribuição de folhetos, apresentação lúdica com linguagem musical para as crianças, palestras 
para alunos do Ensino de Jovens e Adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Campos Sales, e divulgação na rádio da 
comunidade de Heliópolis. Na primeira divulgação a arrecadação de óleo gerou a quantidade de 103 litros e, na segunda, após 
45 dias, obtivemos 100 litros, que foram vendidos para a empresa de reciclagem EcoABC. Apesar das pessoas utilizarem o óleo 
usado para fabricação de sabão, concluímos que tivemos uma boa arrecadação num curto período, e que este trabalho deve ter 
continuidade na divulgação e conscientização sobre a importância do descarte correto do óleo de cozinha, pois, quando existem 
comprometimento e participação de todos, podemos fazer a diferença.

PALAVRAS-CHAVE: reciclagem. descarte. meio ambiente.
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CASA DE VEGETAÇÃO AUTOSSUSTENTÁVEL

Categoria 3 – Ciências Biológicas e Agrárias

Caique Gabriel Capitoni 
Gustavo Brichi da Silva 

Muller Matheus da Silva Miranda 

Orientador - José Fernando Pelozo - jfpelozo@hotmail.com

Etec Paulo Guerreiro Franco – Vera Cruz

Na busca de proporcionar uma educação ambiental envolvendo a comunidade escolar, com a utilização de práticas agroecológicas 
e autossustentáveis, e despertar a todos a preocupação com a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, é indispensável 
o envolvimento de todos em projetos que aproveitem os recursos materiais que são descartados na natureza, transformando-os 
em projetos produtivos. Neste contexto, um grupo de alunos da 2ª série do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária 
vem desenvolvendo um projeto tendo como tema gerador o meio ambiente e a sustentabilidade. O projeto consiste na construção 
e desenvolvimento de uma Casa de Vegetação construída com materiais recicláveis para produção de olerícolas e plantas nativas 
da região na qual a escola está inserida. Para a construção, foram utilizadas garrafas pets para cobertura do telhado, adaptadas 
para coletar a água da chuva, armazenar e irrigar as olerícolas destinadas ao consumo e plantas nativas para reposição florestal de 
mata ciliar que pertence a Etec. Além das garrafas pets, são utilizados na construção o bambu e folhas de taboa para a montagem 
da estrutura, considerando que estes materiais são abundantes na área da escola. O projeto técnico foi desenvolvido pelos alunos 
juntamente com o professor do componente curricular Projetos e Instalações Rurais, e colocadas em ação no decorrer das aulas 
práticas do referido componente curricular. Espera-se com o desenvolvimento do projeto, além de educar os alunos dentro dos 
princípios agroecológicos, reciclar o lixo, aproveitar a água da chuva e sensibilizar a comunidade escolar no sentido de refletir sobre 
a importância da preservação do meio ambiente em que vivem, aproveitando materiais que são descartados na natureza e podem 
ser reaproveitáveis na implantação de projetos produtivos autossustentáveis e de baixo custo. 

PALAVRAS-CHAVE: práticas agroecológicas. plantas nativas.  sustentabilidade. 
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CURTINDO O COURO DO PEIXE – PROJETO PEIXE VIVO
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Jessica Dias da Silva 
Valquíria Karoline Rodrigues da Mata 

Vânia Maria de Souza 

Orientador - Silvana Botasso – silvanabotasso@hotmail.com
Coorientador - Luiz Fernando Batista da Rocha – rocha-1980@hotmail.com

Etec Professora Helcy M. M. Aguiar - Cafelândia

O projeto pretende desenvolver e disseminar na comunidade do entorno técnicas de tratamento do couro dos peixes tilápia e 
porquinho, com a finalidade de compor a cadeia produtiva, agregando valor ao produto comercializado pela comunidade do Bairro 
Bacuriti, distrito do Município de Cafelândia. Os moradores do Bairro Bacuriti, que possuem fácil acesso ao rio Tietê que banha o 
município, exploram a pesca e comercializam o pescado configurando uma importante fonte de renda. A pesquisa inicial realizada 
pelos alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente no Bairro constatou que os resíduos da pesca são descartados, incluindo o couro 
dos peixes, tendo em vista que se dá apenas a comercialização dos filés. O objeto do Projeto Peixe Vivo é promover capacitação 
para os pescadores do Bairro Bacuriti, em parceria com a Cooperativa Escola, da técnica de curtição do couro dos peixes, intervindo 
na cadeia produtiva, na geração de renda e na proteção ao meio ambiente. O método utilizado para o tratamento do couro já está 
em fase de experimentação no laboratório de química da Unidade Escolar e com resultados positivos. Trata-se do tratamento 
através de imersão em água com cloro para retirada total das escamas; em seguida, processo de secagem em superfície dotada 
de cloreto de sódio, durante 07 (sete) dias; após o couro é mergulhado em amaciante de roupas para livrá-lo do cheiro de peixe. 
O resultado final é uma pele clara, sem cheiro de peixe, elástica e pronta para ser utilizada de forma artesanal na composição de 
peças e, futuramente, de forma industrializada. Os alunos e professores da Escola Técnica Professora Helcy Moreira Martins Aguiar 
pretendem demonstrar os resultados da pesquisa com o couro na Feteps 2013, esforçando-se para cumprir as demais etapas do 
Projeto, interferindo positivamente na comunidade objeto de estudo.

PALAVRAS-CHAVE: cooperativismo. produção artesanal. empreendedorismo. 
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DEGRADAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM SOLO ORGÂNICO

Categoria 3 – Ciências Biológicas e Agrárias.

Cláudia Fernanda Marcelino Batista 
Maurício Aparecido Batista de Souza 

Orientador - Wolney Dalla Pria Júnior – wpria@bol.com.br

Etec Dr. Luis César Couto – Quatá

Dentre os problemas ambientais relacionados ao destino dado aos plásticos, boa parte é causada pelas embalagens. Por se tratar de 
um material de baixo custo, embalagens como sacolas plásticas são oferecidas praticamente sem ônus ao consumidor. Isso chama 
atenção, pois no Brasil não há um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos eficiente. Como consequência, tem-se o acúmulo 
dessas sacolas em aterros sanitários e lixões. Essa deposição dificulta a circulação de líquidos e gases, retardando a estabilização 
da matéria orgânica. Tendo em vista os problemas causados pelas sacolas plásticas ao meio ambiente, o presente trabalho 
realizará um levantamento nos supermercados e mercados da cidade de Quatá/SP, determinando os tipos de sacolas plásticas 
utilizada nesses estabelecimentos e coletando as mesmas para testes de biodegradação em solo. Com este solo orgânico espera-se 
determinar o nível de degradação das sacolas plásticas utilizadas pelos estabelecimentos comerciais do município de Quatá/SP 
e, consequentemente, conscientizar e orientá-los na escolha dos melhores materiais empregados na confecção das mesmas em 
relação ao impacto ambiental que estas podem causar ao meio ambiente. Os dados também serão levados ao conhecimento da 
população Quataense, no intuito de alertá-los quanto ao descarte correto dessas sacolas, justamente para que a própria população 
se conscientize sobre o problema e ajude o município a melhorar sua destinação final desse material.

PALAVRAS-CHAVE: embalagens plásticas. poluição. biodegradável.
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ENRAIZAMENTO COM EXTRATOS DE “CYPERUS ROTUNDUS”
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Cleber Miranda 
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Etec Dr. José Coury – Rio das Pedras

A tiririca (Cyperus rotundus) é uma espécie vegetal invasora considerada como uma das espécies vegetais com maior distribuição 
pelo mundo. De difícil manejo, tem sido apontada como um dos principais problemas no rendimento das culturas agrícolas. Pelo 
seu crescimento agressivo, pelas suas características reprodutivas, pela sua competição por nutrientes e pelo efeito alopático, a 
tiririca torna-se um entrave ao produtor rural. Ao mesmo tempo, estudos demonstraram que a tiririca possui em seus tubérculos 
e rizomas substâncias análogas à fitormônios como o ácido indol acético (AIA), o que pode favorecer o enraizamento de estacas 
vegetais na propagação vegetativa. Objetivou-se, com este trabalho, verificar a eficácia de extrato alcóolico e extrato aquoso de 
tubérculos e rizomas de Cyperus rotundus, na indução do enraizamento de estacas de rosas (Rosa spp.) e boldo (Plectranthus 
barbatus), visando o desenvolvimento de uma alternativa ao produtor rural, segura e sustentável. Foram produzidos dois extratos 
de raízes de tiririca, um alcóolico e outro aquoso, testados em estacas de rosa e boldo. Para cada espécie foram feitos quatro tra-
tamentos com o extrato alcoólico e quatro tratamentos com extrato aquoso, sendo os tratamentos, T1: testemunha; T2: 10% do 
extrato, T3: 25% do extrato, T4: 50% do extrato. Foram utilizados para o processo de estaquia substrato para mudas comerciais e 
vasos confeccionados a partir da reutilização de garrafas tipo PET. Passados vinte dias após a implantação da estaquia, verificou-se 
o enraizamento das estacas quanto ao número de raízes, tamanho das raízes e número de brotos desenvolvidos na parte aérea. No 
trabalho, observou-se que o melhor extrato enraizador foi o aquoso com 10% e 25% de extrato tanto nas estacas de rosa, quanto 
nas de boldo. Esse fato ajuda a evidenciar o sucesso do uso da tiririca na estaquia, sendo um método promissor ao produtor rural, 
uma alternativa segura e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Cyperus Rotundus. fitormônios. sustentabilidade. estaquia. 
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EXTRAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE AROEIRA VERMELHA

Categoria 3 – Ciências Biológicas e Agrárias.

Cristiane de Cassia Faraoni 
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Orientador - Roseli Antonieta Zizka - zizkaquim@hotmail.com
Coorientador - José Adriano de Barros - adrianobarros2006@hotmail.com

Etec de Itanhaém – Itanhaém

A pimenta rosa é conhecida como aroeira salsa. Seu nome científico é Schinus molle, da família anacardiáceas. O seu óleo essencial 
com propriedades terapêuticas é muito utilizado na medicina popular, sendo eficiente no tratamento de febres, tumores, vias 
respiratórias, vias urinárias, anti-inflamatória, fungicida e bactericida. A pimenta rosa é ativadora da produção de células do 
sangue na medula óssea, portanto é antirraquítica. O  óleo essencial é rico em mono e sesquiterpenos, em teor de 1% para as 
folhas e 5% para os frutos. Para as sementes é citado um teor de óleo fixo na ordem de 14%. O objetivo do projeto é elaborar um 
método adequado para a extração do óleo essencial das sementes, frutos, folhas e casca da pimenta rosa para fins terapêuticos. 
Para a extração do óleo essencial da aroeira vermelha foram aplicados três métodos diferentes: hidrodestilação em diferentes 
tempos de extração; soxhlet em função de três solventes (hexano, etanol e água); e a infusão simples, em função de dois solventes 
(etanol e água). Comparando a influência do tempo no método da hidrodestilação e analisando-se os resultados, pode-se verificar 
que o rendimento é diretamente proporcional ao tempo de extração. Observa-se que o rendimento com relação à casca foi menor, 
indicando que a semente contém maior percentual de óleo essencial. A pequena semente do fruto da Aroeira Vermelha (Pimenta 
Rosa) é muito utilizada na culinária regional como especiaria, devido a sua acessibilidade, por ser uma planta nativa. O projeto 
visa a promover e estimular o seu maior aproveitamento, do óleo essencial da Pimenta Rosa, divulgando os benefícios na ciência 
tratadora de sintomas, Aromaterapia e os benefícios fitoterápicos para a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: plantas medicinais. óleo essencial. aromaterapia. 
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Etec Trajano Camargo – Limeira

O projeto visa inicialmente a produção de uma garrafa térmica utilizando como matéria prima cascas de coco, que são descartadas 
incorretamente no meio ambiente, ocasionando um impacto ambiental pelo longo tempo de decomposição (8 anos a 12 anos). 
O consumo de coco gera 6,7 milhões de toneladas de casca/ano, trazendo impactos ambientais principalmente em cidades 
praianas, pois cerca 70% do lixo gerado nas metrópoles litorâneas brasileiras é causado pelo descarte incorreto de cascas de 
coco verde, cuja degradação causa focos de proliferação de doenças, odor fétido no local de descarte (devido à produção de 
metano durante sua degradação) e demasiada ocupação de aterros. Vários projetos já se preocupam com o indevido descarte de 
casca do coco e o usa como matéria-prima para produção desde objetos simples como cinzeiros, vasos e iluminárias a produtos 
mais elaborados como estofamentos de carros, mantas de proteção de encosta e sistemas de remoção de dejetos indústrias 
(efluentes ou sólidos indústrias) de águas. Entretanto, este projeto é uma inovação nessa área, pois nunca foram utilizados cascas 
de coco para produção de garrafa térmica. A garrafa térmica será representada na produção de um copo térmico, devido os meios 
disponíveis para sua criação; todavia, o material criado a partir do reúso da casca do coco poderá ser empregado na construção de 
uma garrafa térmica por ser isolante térmico.

PALAVRAS-CHAVE: cascas de coco. termologia. meio ambiente.
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Etec Dr. José Coury – Rio das Pedras

O Sistema Agroflorestal (SAF) é uma alternativa para a agricultura familiar. É uma forma de produção diversificada de alimentos 
e outros recursos madeireiros e não madeireiros. Também possui um importante papel na conservação do solo da água e da 
biodiversidade. Em outras palavras, é um modelo de produção agrícola sustentável. Visando à implantação do conceito de SAF, a 
espécie arbórea Gliricidia sepium foi propagada com a utilização de dois métodos: a alporquia e a estaquia. As mudas produzidas 
foram plantadas em três áreas. A primeira ocupada por pastagem na disposição de moirão vivo. A segunda junto a uma horta de 
manejo orgânico, e a terceira em um módulo de SAF com outras espécies arbustivas e arbóreas. O objetivo foi avaliar o desempenho 
das técnicas de propagação e o crescimento das mudas, utilizando a prática da manutenção das coroas com o uso de palhada. Foi 
verificado o bom desempenho das duas técnicas de propagação. Houve o pegamento das mudas nos dois processos de clonagem, 
sendo que as mudas de alporquia apresentaram vantagem econômica, empregando menos mão de obra na sua produção. A prática 
de cobertura da coroa com palha se mostrou interessante como forma de melhorar as condições para o desenvolvimento das mudas.

PALAVRAS-CHAVE: gliricidia sepium. sistema agroflorestal. agricultura familiar.
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INCORPORAÇÃO DO LODO DE ETE NOS TIJOLOS CERÂMICOS
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Etec Prof. José Sant’Ana de Castro – Cruzeiro

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), especialmente de efluentes de laticínios industriais, gera em sua operação um resíduo 
com alto índice de nutrientes e matéria orgânica, denominado lodo de esgoto, que, se não removido adequadamente, pode 
causar contaminação ambiental ocasionada pelos efluentes líquidos gerados. A destinação final usualmente é o descarte em 
aterros sanitários, enquanto existem outras possibilidades de utilização desse rejeito. Na busca por novas soluções a incorporação 
desse material em produtos cerâmicos tem se mostrado uma alternativa viável de destinação. Sendo assim, o trabalho analisou a 
viabilidade de incorporar o lodo de ETE de um laticínio, localizado no município de Cruzeiro/SP, em tijolos cerâmicos. Nos estudos e 
nas pesquisas empíricas, foram observadas as dosagens volumétricas das proporções utilizadas na fabricação do tijolo e os primeiros 
ensaios contaram com testes utilizando o lodo na proporção de 25%, 35% e 45% até conseguir um material mais adequado de 
acordo com o levantamento bibliográfico. Após as avaliações de absorção de água, umidade de extrusão, retração e resistência, 
verificou-se que, com a dosagem de 35% de lodo numa conformidade com as normas técnicas e ambientais pertinentes, sendo 
que, em dosagens mais baixas e acima desse percentual, o material final apresentou problemas como perda de resistência, perda 
significativa da massa, fissuras, cantos frágeis e falhas nas arestas e, em nenhuma das amostras, houve qualquer tipo de alteração 
no odor dos tijolos. Diante do proposto, concluímos que tal aplicação é uma forma sustentável de destinação desse resíduo, pois se 
apresentou economicamente viável para as empresas de laticínios e olarias.

PALAVRAS-CHAVE: resíduo. tijolo cerâmico. meio ambiente.
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O presente trabalho propõe a adição da gelatina sem sabor 1,5 – 3% ao sêmen suíno visando minimizar os efeitos da ação da 
temperatura sobre a motilidade e morfologia do material armazenado, uma vez que, devido à ação da gravidade, as células 
espermáticas tendem a decantar-se no fundo das ampolas perdendo assim contato com o diluente, que é o meio nutritivo das 
mesmas, devendo assim ser homogeneizadas duas vezes ao dia. A gelatina elimina as viragens diárias e minimiza as interferências 
da temperatura sobre o sêmen suíno armazenado, mantendo sua alta viabilidade por período superior a 72 horas, que é o que 
acontece atualmente usando diluente tipo B.T.S. (sem a adição de gelatina). O trabalho apresenta-se como promissor na área de 
inseminação de suínos, uma vez que não existem ainda tecnologias para uso comercial de congelamento para o sêmen desses 
animais, pois a técnica de congelamento acaba por lesionar a cabeças das células reprodutivas, eliminando o poder de fecundação 
das mesmas, e a gelatina possui também ação protetora para as células espermáticas. Em experimentos conduzidos em coelhos, a 
adição de gelatina ao diluente de sêmen permitiu que os espermatozóides se mantivessem em contato com os substratos produtores 
de energia e com o crioprotetor. Desta forma, as células espermáticas, mesmo resfriadas por 2 ou 3 dias, se mantinham distribuídas 
de forma uniforme no meio, evitando a necessidade de agitação manual, reduzindo o efeito da oscilação de temperatura e do pH e 
proporcionando redução do gasto de energia pelos espermatozóides, em função da imobilização da célula, estendendo a viabilidade 
espermática por mais tempo, quando comparado com o diluente líquido.

PALAVRAS-CHAVE: motilidade. morfologia. suínos. inseminação artificial.
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Etec Osasco II – Osasco

A proposta de construção de uma mesa iluminadora veio a partir de uma necessidade docente e discente em se realizar práticas 
de ensino mais satisfatórias relacionadas com estereoscopia. A estereoscopia é a observação de duas imagens que representam 
um fragmento de uma determinada área. Neste processo, torna-se possível a realização de diversas formas de leitura e 
interpretação de fotografias aéreas, imagens de satélite – produzindo Atlas e Mapas de Uso e Ocupação do Solo e a partir de 
restituição – confecção de Cartas Topográficas. A disciplina de Localização Espacial e Interpretação de Imagens prevê o emprego 
de sistemas cartográficos para análise ambiental, o exame de fenômenos e impactos ambientais. Para que estes assuntos sejam 
satisfatoriamente estudados e operados, as técnicas pertinentes à leitura e interpretação de imagens perpassam por estágios 
de análise e um deles pressupõe o uso de equipamentos/materiais especializados/adequados para o pleno desenvolvimento do 
conhecimento. Portanto, a construção de uma mesa iluminadora tem por objetivo agregar conhecimentos aos alunos que fazem o 
Curso Técnico em Meio Ambiente, tornando-se equipamento altamente necessário para a disciplina citada. A metodologia prevê 
a adaptação de carteira de sala de aula resultando em mesa iluminadora.  Esta adaptação consiste na aplicação de materiais de 
baixo custo, como técnica de fixação de vidro no tampo, instalação de lâmpada com alta capacidade de iluminação e serviço de 
acabamento na mesa. Devem repousar sobre a placa de vidro as fotografias aéreas e o par estereoscópico. O resultado que se 
espera da execução deste projeto é proporcionar ao aluno do ensino técnico de meio ambiente um preparo mais completo quanto 
às técnicas e bases tecnológicas presentes em seu currículo escolar. A conclusão do projeto é de que um técnico bem preparado 
torna-se um profissional mais consciente de sua função e responsabilidade social.

PALAVRAS-CHAVE: estereocopia. fotometria. topografia. cartografia. 
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MUDAS DE AMORA COM TRÊS TAMANHOS DE ESTACAS
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Caio Fillipe de Souza Araújo 
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Orientador - Renato de Araújo Ferreira - renato.ferreira26@etec.sp.gov.br

Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo – Presidente Prudente

A amora (Morus nigra) é uma espécie frutífera muito apreciada pelo homem e pelos animais, em especial a avifauna, fato pelo qual 
é empregada em reflorestamentos na Reserva Legal (RL) e na Área de Preservação Permanente (APP). Para a produção de mudas 
de amora, a técnica mais empregada é por meio de estaquia, porque a planta tem grande capacidade de enraizamento e fornece 
fruto mais rapidamente. No entanto, ainda não existe pesquisa científica que determina o comprimento ideal da estaca da amora 
visando obtenção de mudas em menor tempo e de maior qualidade. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar 
diferentes comprimentos de estaca, na produção de mudas de amora, com a finalidade de melhorar o sistema de produção de 
mudas. O trabalho foi realizado na Escola Técnica Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, em Presidente Prudente-SP, no viveiro florestal 
“Fernando Luizari”. O experimento utilizou o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), no qual consistiu em 3 tratamento (T1: 
estacas de 10 cm, T2: estacas de 20 cm e T3: estacas de 30 cm) e 8 repetições. As variáveis analisadas foram quantidade de estacas 
com brotações, peso seco do sistema aéreo e peso seco do sistema radicular. Os valores obtidos pelas médias das variáveis analisadas 
foram submetidos ao programa estatístico denominado SISVAR. Foi utilizado o procedimento de análise de variância e Scott-Knott, 
a 5% de probabilidade. Os resultados foram: 4,37b (T1), 6,25a (T2) e 3,50b (T3) (estacas com brotações), 16,51a (T1), 19,85a (T2) 
e 10,27a (T3) (peso seco do sistema aéreo) e 2,35a (T1), 2,71a (T2) e 0,84b (T3) (peso seco do sistema radicular). Após analisar 
os resultados, observa-se que o tratamento 2 obteve os melhores resultados em todas as variáveis analisadas, havendo diferença 
estatística nas variáveis estacas com brotações e peso seco do sistema radicular. 

PALAVRAS-CHAVE: amora. comprimento de estacas. mudas.
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OBTENÇÃO DE MATÉRIA SECA DE FORRAGEIRAS
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Orientador - Roberto Carlos Vicente de Oliveira – robertourso10@yahoo.com.br
Coorientador - Daniel Almeida – danieldha16@hotmail.com

Etec Dr. Dário Pacheco Pedroso – Taquarivaí

O presente trabalho pretende fornecer suporte técnico referente à metodologia para a análise de matéria seca (MS) em forrageiras 
com valor econômico (gramíneas e leguminosas), para que produtores, alunos e técnicos possam executar análises dos materiais 
disponíveis na propriedade para a formulação da dieta dos animais. Conhecer o teor de matéria seca de amostras de plantas pode 
auxiliar alunos, professores, técnicos e produtores no manejo das pastagens, na confecção de silagem, fenação e na formulação de 
dietas para os animais. Foram realizadas diversas análises de MS nas dependências de nosso laboratório, na Etec Dr Dario Pacheco 
Pedroso, sendo os seguintes materiais analisados quanto à sua porcentagem de matéria seca (capim mombaça, braquiárias, soja 
perene, milho, silagem de milho, estilosantes, sorgo, leucena, colonião milheto, entre outros). A determinação do teor de MS 
em amostras de forragem é feita, normalmente, com o uso de estufas. Esse método é demorado (58ºC por 4 dias), caro e exige 
equipamentos específicos, que, via de regra, não estão disponíveis em propriedades agrícolas, por serem comercializados por lojas 
especializadas; Pode ser também utilizada a metodologia para obtenção de quantidade de matéria seca por hectare em agricultura 
de base ecológica. Foram analisadas as seguintes plantas forrageiras (feijão guandu, braquiárias, feijão de porco, mucunas, tremoço, 
aveias pretas, nabiça, nabo forrageiro, entre outros) tornando, assim, uma ferramenta para alunos, produtores, técnicos e afins. 

PALAVRAS-CHAVE: micro-ondas. matéria seca. forrageiras. nutrição. 
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS 
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Aline Santos Peixinho 
Andressa Xavier de Andrade Santos  

Cassandra Borges Alves  

Orientador - Maria Luisa Bertelle Faron – mluisa.etec@gmail.com
Coorientador - Ana Adélia - anna_adelia@hotmail.com

Etec de Suzano – Suzano

A água é a substância mais ingerida pelo homem e é também o principal veículo de excreção. Por isso, o homem deve atentar aos 
fatores que podem agir negativamente na qualidade da água de consumo e no seu destino final. Dados da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) revelam que 80% das doenças nos países em desenvolvimento são causadas pela água contaminada. Além da 
poluição direta das fontes de água, os sistemas de distribuição e reservatórios também podem ser responsáveis pela transmissão 
de agentes patogênicos, caso estejam em condições inadequadas de higiene e conservação. Diante destes indicativos, o presente 
trabalho visa avaliar a qualidade microbiológica da água dos bebedouros da Etec de Suzano. A qualidade microbiológica será 
mensurada através da contagem de microrganismos heterotróficos, que é um procedimento que objetiva estimar o número de 
bactérias heterotróficas na água, particularmente como uma ferramenta para acompanhar a eficiência das diversas etapas de 
tratamento e do armazenamento da água destinada ao consumo humano e a análise de coliformes totais e termotolerantes, tendo 
como bioindicador a Escherichai coli. Para a contagem de bactérias heterotróficas, foi realizado o plaqueamento em profundidade 
de 1 mL da amostra sem diluição e 1mL das diluições 10-1 e 10-2 , utilizando-se Ágar Padrão para Contagem (PCA) em placas 
de Petri, devidamente esterilizadas e identificadas e  em duplicata, e o resultado expresso em UFC/mL. Para a identificação de 
coliformes totais e coliformes termotolerantes, foi utilizada a técnica de tubos múltiplos (NMP – número mais que provável), com 
dez tubos. A presença de E. coli em um alimento ou na água deve ser avaliada pelo fato de ser uma enterobactéria e indicar uma 
contaminação de origem fecal, o que sugere condições higiênicas insatisfatórias. Munidos dos dados foram elaborados materiais 
explicativos do melhor uso e manutenção dos bebedouros, minimizando assim os níveis de contaminação.

PALAVRAS-CHAVE: nmp. pour plate. e. coli. bebedouros. 
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Orientador - Erica Gayego Bello Figueiredo Bortolotti – ericafb@uol.com.br

Etec Conselheiro Antônio Prado – Campinas

O ferro ocorre em águas subterrâneas, sendo proveniente da dissolução de compostos ferrosos do solo. Já nas águas superficiais, 
o nível de ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das mar-
gens. Além das formas naturais, o ferro presente em águas pode também ser proveniente da presença de despejos industriais. 
A presença de ferro se torna notável quando a água entra em contato com uma grande quantidade de O2, que oxida o ferro de 
Fe²+ a Fe³+. A resolução vigente que estabelece os limites de concentração do ferro na água, Resolução CONAMA nº 357, de 17 
de Março de 2005, define padrões mais rigorosos para a classe de água para abastecimento humano (classe 1). É estabelecido 
que, para esta classe, a concentração de ferro seja, no máximo, 0,3 mg/L, isto principalmente em função de problemas estéticos 
(cor amarelada e sabor ruim). O tratamento de água convencional muitas vezes tem um custo mais elevado. O presente trabalho 
mostra uma opção de solução para o tratamento de água com Fe³+, de uma maneira orgânica e de baixo custo, com a utilização 
da enzima peroxidase extraída da abobrinha e do nabo. Os resultados obtidos nos testes feitos mostram que a enzima atua na 
precipitação do complexo do metal em meio ácido, possibilitando uma separação por decantação. O precipitado não se transforma 
em resíduo, já que poderá ser aplicado no solo como forma de adubo, pois contém o ferro, que é uma substância essencial para um 
solo fértil. As enzimas irão se decompor com o tempo, contribuindo com a quantidade de nutrientes. Foram preparadas amostras 
de concentração conhecida de Fe³+ e essas foram submetidas à análise quantitativa por Espectrofotometria UV-Visível, para 
analisar a eficiência da enzima na remoção do metal.

PALAVRAS-CHAVE: abobrinha. enzima. Fe3+. peroxidase. água.
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Etec Professor Milton Gazzetti – Presidente Venceslau

O projeto pretende mostrar que, com a utilização de matérias-primas naturais, como corantes, terra, pigmentos, entre outros, é 
possível obter uma tinta ecológica que não agrida o meio ambiente. Uma saída barata para obter uma pintura em casa é com 
a utilização de uma técnica ecológica e sustentável, com a tinta à base de terra, sendo assim, acessível para qualquer classe 
social, favorecendo as famílias de baixa renda. Além do alto custo, as tintas convencionais possuem compostos orgânicos voláteis 
que prejudicam a nossa saúde e também agridem ao meio ambiente. Por ser um produto muito comum e o mais utilizado na 
pintura de casas, objetos, etc, seu uso em grandes quantidades afetam a camada de ozônio. A técnica sustentável da tinta à base 
de matérias-primas naturais reverte essa situação, trazendo grandes benefícios, inclusive a economia financeira. Esse método é 
muito conhecido e comum entre os índios, que usam produtos naturais para pinturas corporais, desenhos, entre outros, além de 
ser uma forma de resgatar valores culturais. As técnicas utilizadas para o desenvolvimento do projeto serão totalmente manuais 
e realizadas pelos próprios integrantes do grupo, utilizando pigmentos ou corantes naturais que podem ser obtidos de frutas, 
sementes, raízes, cascas de árvores, caules, flores, folhas secas (torradas) e trituradas (para que outros componentes, como a 
clorofila dos materiais frescos, não alterem a coloração final). Outra fonte de pigmentos secos é a própria terra, bem peneirada e 
moída, até ser reduzida a pó. Concluindo, o projeto é muito importante já que a tinta ecológica não agride o meio ambiente nem 
a saúde, além de ser isento de COVs, biocidas, estabilizantes e corantes. São tintas formuladas com matérias-primas naturais sem 
componentes sintéticos ou insumos derivados de petróleo.

PALAVRAS-CHAVE: tinta. corantes. sustentabilidade. corantes naturais.
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Etec Antônio Junqueira da Veiga – Igarapava

O presente projeto tem como objetivo principal minimizar os impactos ambientais causados pelo excesso de fezes de suínos gerados 
dentro da própria unidade escolar. A partir desta problemática, foi construído o biodigestor, cuja finalidade é de transformar esses 
dejetos em biogás (metano) e biofertilizante. Contudo, o ato de apenas queimar este gás ainda não é o suficiente, pois trata de uma 
fonte de altíssimo teor energético, então, tornou-se necessária projeção de um motor-gerador simples de energia, em que ocorre 
esta devida transformação. Por ser um biodigestor de forma descontínua, leva aproximadamente 45 dias para obter o gás e, após 
este período, ele é enviado para o compressor que o transmitirá para o gerador, sendo capaz de ascender uma lâmpada comum. 
Como se trata de um projeto experimental, o biodigestor utilizado no momento é do tipo caseiro, possuindo capacidade para 40 
kg de fezes por ciclo, produzindo, então, uma pequena quantidade de energia em um prazo relativamente longo. Contudo, há a 
intenção de construir um biodigestor contínuo para recolher todo o resíduo gerado, produzindo energia também de forma contínua. 
Desta forma, o projeto auxilia a diminuir a poluição do solo e também do ar, pois diminui a emissão de carbono para a atmosfera, 
reduzindo os impactos no aquecimento global.

PALAVRAS-CHAVE: biodigestor. energia. metano. fezes de suínos.
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Etec de Caraguatatuba – Caraguatatuba

Hoje muitas pessoas, no mundo, têm percebido que cuidar do planeta é a única solução que nos restou para vivermos melhor. Viver 
de forma sustentável nos traz a esperança de volta, no que se diz respeito à qualidade de vida principalmente para o futuro.  Em 
função de todo este pensamento sustentável, e sabendo da importância da preservação da água, além do grande desperdício de 
água nos banhos demorados, o presente projeto visa à criação de uma válvula automática eficiente, capaz de informar e controlar 
os estágios dos banhos de uma forma econômica e sustentável, minimizando assim o desperdício desnecessário da água. A válvula 
funciona a partir de um sistema mecânico, muito parecido como sistema utilizado em máquinas de lavar. Gira-se o botão timer 
para o tipo de banho esperado, a válvula ira controlar o tempo do banho além de avisar a mudança entre os estágios. A válvula não 
impede que o usuário mude seu tempo, mas deixa a ele a opção de ter um banho controlado. Ela pode ser muito útil para os pais na 
educação de seus filhos, ensinando desde cedo a importância que a água tem, já que é um sistema totalmente fácil de entende,r 
além de ser interativo.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. conscientização. preservação da água.



89
FETEPS • 2013

Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 4

informáTiCa E CiênCias da ComPuTação: ferramentas da comunicação, sistemas 
computacionais, sistemas operacionais, linguagem de programação, computação gráfica, 
comunicação e redes entre outros.
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Etec Vasco Antonio Venchiarutti - Jundiaí

No Brasil, há mais de dois milhões de deficientes visuais, segundo um estudo divulgado pelo IBGE em 2012. Deste número, a 
maioria encontra dificuldade para se locomover e, por essa razão, utiliza-se de alguns recursos para driblar as dificuldades, como 
por exemplo, bengalas ou cães treinados. Com a ajuda da tecnologia, foi possível desenvolver e adaptar um dispositivo que vem 
auxiliar quem tem deficiência visual, aumentando sua acessibilidade em locais cujas configurações apontam dificuldades para a 
locomoção, agindo como uma espécie de bengala digital, identificando obstáculos em que o usuário poderia esbarrar. O presente 
projeto proporcionará uma maior praticidade no cotidiano dos deficientes, de maneira a viabilizar maior autossuficiência. Além 
disso, esse dispositivo é de grande ajuda, pois é de fácil utilização. O componente principal do dispositivo é o Arduino, que se 
baseia em uma plataforma de código aberto, fazendo com que seu custo seja relativamente baixo, tornando possível a aquisição 
por pessoas de qualquer classe social, além de ser facilmente encontrado no mercado. Esta plataforma possui linguagem de 
programação própria e programas para interação nas plataformas Windows, Mac e GNU/Linux. A partir de pesquisas em sites 
e livros especializados na área de acessibilidade e tecnologia, buscou-se descobrir e compreender as alternativas atuais que 
auxiliam a locomoção dos que possuem deficiência visual. Para realizar o projeto, além de estudar esquemas detalhados sobre 
o funcionamento do Arduino e os componentes necessários para ligá-los, foi necessário estudar linguagem de programação e 
desenvolver o código para fazer com que o sistema funcione corretamente. Espera-se, com essa pesquisa, ampliar a praticidade e a 
segurança no cotidiano dos deficientes visuais, aumentando sua acessibilidade e, assim, tornando maior o nível de inclusão desses 
na sociedade, permitindo que se locomovam sem a ajuda de outras pessoas e com interatividade entre o usuário e a tecnologia.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. bengala digital. ecolocalização. deficiência visual.
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Etec Prof. Helcy Moreira Martins Aguiar – Cafelândia.

A automação é uma das áreas da tecnologia que mais vem crescendo, tanto no mercado tecnológico como nos meios de publicação 
científica, destinada a gerir recursos automaticamente, a fim de facilitar a realização de determinadas tarefas. A automação 
residencial tem se mostrado como meio promissor e eficiente nas aplicações que garantam conforto, segurança e comodidades 
nos lares. O projeto em questão tem o objetivo de desenvolver experimentalmente um sistema de automação residencial 
que proporcionará a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. A metodologia utilizada 
foi o modelo em cascata, que se caracteriza por possuir uma tendência na progressão sequencial entre uma fase e a seguinte. 
Eventualmente, pode haver uma retroalimentação de uma fase para a fase anterior, mas de um ponto de vista macro, as fases 
seguem fundamentalmente de forma sequencial. O software principal fará comunicação com um sistema de reconhecimento de 
voz que transfere os dados obtidos na interpretação do som. Após o recebimento dos dados, o software processa e executa um 
algoritmo para definir o comando a ser enviado ao microcontrolador (Arduino UNO), esse, por fim, aciona um módulo de relê que 
está conectado a qualquer aparelho eletroeletrônico. O sistema proposto se torna inovador no momento em que se utiliza de uma 
tecnologia recente e moderna, aplicada à solução de problemas humanos, principalmente no que se refere à geração de mais 
conforto e facilidade às pessoas com deficiência, além do baixo custo do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: automação residencial. acessibilidade. Arduino uno.
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O projeto “POLARIS” propõe o uso de um ar condicionado ecológico com a utilização de materiais recicláveis de computador, ou seja, 
peças não mais utilizadas para montar o ar condicionado e evitar o descarte inadequado das mesmas no meio ambiente, evitando 
sua poluição. O objetivo do projeto “POLARIS” é apresentar alternativa ecológica adequada para o uso do ar condicionado com baixo 
custo, relevando a preservação do meio ambiente e possibilitando aos alunos contato prático com soluções alternativas de questões 
que atingem a comunidade, de forma que possam refletir e repensar sua participação na sociedade. Outro objetivo do Projeto é 
explicitar o conceito de sustentabilidade perante a comunidade e promover a Etec como uma fonte propagadora de alternativas 
adequadas para o desenvolvimento de novos projetos com aplicação de soluções simples e sustentáveis. Para concretização dos 
objetivos previstos no projeto, foi necessária a formação de uma equipe para a construção do protótipo e a elaboração do manual 
informativo e de construção do Ar Condicionado Ecológico Portátil “POLARIS”. O projeto “POLARIS” utiliza uma caixa de isopor, 
coolers para puxar o ar para dentro da caixa e mais coolers para enviar o ar para o ambiente externo. Dentro da caixa, coloca-se gelo, 
e o ar, ao entrar em contato com o gelo, é resfriado, tornando assim o ambiente mais agradável. Pensando em todas as informações 
que temos no momento sobre a poluição do meio ambiente e sobre o uso do ar condicionado, é necessário criar um aparelho que 
refrigera, preserva o meio ambiente e ainda consome menos energia que o habitual.

PALAVRAS-CHAVE: ar condicionado portátil. preservação. ecológico. reciclável.
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Bluetooth Control é um software para plataformas mobile que utiliza o sistema operacional Android e promete, por intermédio de 
conexões via Bluetooth, acionar mecanismos ao toque de um botão e inovando conceitos de praticidade e segurança; o objetivo 
primário será a aplicação do mesmo em portões. O aplicativo faz uma conexão via Bluetooth com uma placa Arduino Uno instalada 
no motor do portão automático, abrindo-o ou fechando-o. A segurança do sistema vem pelo fato de que, com uma autenticação 
de senha, e sendo a abertura e/ou fechamento realizado por celular, é mais difícil que haja clonagem do mesmo. Testes realizados 
indicam que o aplicativo poderá ser utilizado para vários componentes eletroeletrônicos da casa, podendo, assim, um único 
software ser utilizado para controlar toda a casa, desde sua iluminação, até aparelhos como rádio, televisores, liquidificadores, 
ventiladores, entre outros. Cabe destacar que, em termos de custo-benefício, o software Bluetooth Control apresenta recursos que, 
além de tornar a vida daqueles que adquirirem mais prática, e ainda trazer uma segurança em elevados níveis, pois será totalmente 
imune a controladores universais. Serão disponibilizadas atualizações gratuitas para aqueles que já possuírem o software em seus 
aparelhos, adicionando novas funções ao decorrer do projeto e, consequentemente, melhorando assim o uso dessa ferramenta. As 
linguagens utilizadas são: C,C++,  Java e linguagem de programação Arduino.

PALAVRAS-CHAVE: bluetooth. automoção residencial. sistema. Android.
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AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM ARDUINO A DISTÂNCIA

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação

Ana Paula Ucella 
Renan Carlos Anastácio 

Renan Tavares Vieira 

Orientador - Ricardo Aparecido Selani – rickselani@hotmail.com
Coorientador - Rogério Donizete Bianchi – rogerio@rnetinfo.com.br

Etec Orlando Quagliato – Santa Cruz do Rio Pardo

Domótica é a área do conhecimento e também da engenharia voltada ao desenvolvimento de soluções de automação residencial 
para dispor, aos seus usuários, maior conforto e segurança. Outra aplicação, que possui forte apelo social, é prover a acessibilidade 
a atividades e equipamentos às pessoas com deficiência que, anteriormente, dependeriam da intervenção de outras pessoas. A 
origem etimológica do termo domótica vem da junção das palavras Domus que, em latim, significa residência e robótica, área da 
mecatrônica que utiliza os conceitos de robótica, eletroeletrônica e programação, para o desenvolvimento de soluções de automação 
residencial. Tais soluções normalmente são compostas por um hardware de controle, responsável pelo monitoramento de sensores e 
acionamento de dispositivos, e um software de gerenciamento do sistema, que dispõe de funcionalidades básicas de cadastramento 
de dispositivos, monitoramento de eventos e execução de comandos. Este projeto propõe-se a desenvolver um protótipo de um 
sistema de domótica de baixo custo composto por um hardware de controle que se comunica com um computador por intermédio 
de interface paralela, denominado Arduino, em conjunto com um software de gerenciamento que tem acesso pela Internet e com 
suporte a dispositivos móveis, e uma maquete de demonstração. Este protótipo também tem o objetivo de demonstrar a viabilidade 
de soluções de baixo custo, democratizando o acesso à automação residencial.

PALAVRAS-CHAVE: domótica. automação residencial. Arduino.
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CARRINHO ROBÔ - CRI-AÇÃO CAR

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação

Gabriel Simplício da Silva 
Roberto Pereira Xavier 

Orientador - José Robério da Silva - profroberio@estadao.com.br
Coorientador - Antônio Cesar Lemos - acesar.lo@ig.com.br

Etec de Sapopemba – São Paulo

Estudos realizados detectaram uma limitação às intervenções da fisioterapia em crianças com paralisia infantil, tendo em vista o 
trabalho “motor”, uma vez que os exercícios aplicados são repetitivos, com frequência tornam-se enfadonhos e desmotivadores à 
criança. Por isso, o projeto consiste na criação de um robô em formato de carrinho, o Cri-Ação Car, que será utilizado nas seções de 
fisioterapia com crianças com paralisia infantil; a criança irá persegui-lo, e o fisioterapeuta fará o controle de um computador, com 
o auxílio de uma câmera instalada no carrinho, via rede Wireless. A ideia do Cri-Ação Car é desenvolver um produto de baixo custo 
em que tanto os serviços públicos, da rede privada e as ONGs (organizações não governamentais) possam ter acesso, alcançando, 
assim, a população mais carente. Espera-se que, com a não interrupção dos procedimentos, as seções se tornem mais eficientes, 
diminuindo a quantidade total das mesmas e mais vagas possam ser ofertadas no serviço público, diminuindo a fila para o tra-
tamento e trabalho dos fisioterapeutas. A programação e desenvolvimento do projeto foram divididos em três etapas: Software 
(desenvolvimento do programa para a placa Arduino Shild Wifi); Redes (criação da rede Wireless) e Eletrônica (montagem dos 
circuitos e o acoplamento até o motor e a placa). 

PALAVRAS-CHAVE: paralisia infantil. fisioterapia. robô.



FETEPS • 2013
96

COMPUTAÇÃO FÍSICA APLICADA À EDUCAÇÃO COM LOGO 

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação

Antonio Carlos Falcão Petri 
Raiane Ferreira de Souza 

Orientador - Domingos de Villela Carvalho Júnior – domingos.junior6@etec.sp.gov.br
Coorientador - Marco Antônio Gusmão de Carvalho – marco.carvalho9@etec.sp.gov.br

Etec Pedro D’Arcádia Neto – Assis

Com base na constatação da ineficiência do ensino da matemática em escolas e a possibilidade de se utilizar a robótica como 
ferramenta de transmissão de conhecimento, criou-se uma forma de ensino focada na aprendizagem de forma lúdica. Por 
intermédio de uma interface desenvolvida na Linguagem de Programação C#, executam-se comandos que permitem ao usuário 
controlar um robô desenhista, apelidado de Loguino. Essa experiência faz com que o usuário aplique a teoria matemática, 
principalmente quanto à geometria e à trigonometria, enquanto brinca com o robô e desenvolve a criatividade. Essa forma de 
ensino tem como base a filosofia da Linguagem de Programação Logo, que busca mudar a forma de ensino das escolas. Para 
controlar o robô Loguino, utilizou-se a Plataforma de Prototipagem Arduino, fruto de um projeto desenvolvido na Itália que visava 
criar uma ferramenta de interação com o mundo físico que fosse flexível, de baixo custo e fácil de usar. Dessa forma, utilizando o 
robô feito com o Arduino, aliado à filosofia Logo, este projeto permitirá aprimorar o raciocínio lógico-matemático, o relacionamento 
de ideias e a criatividade daqueles que interagirem com o robô. Outra proposta do projeto é utilizar essa ferramenta para criar um 
ciclo contínuo de aprendizagem e ensino dentro da Etec Pedro D’Arcádia Neto. Com esse projeto, foi possível construir um artefato 
físico com o Arduino para ser empregado no ensino da Matemática.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. logo. ensino. matemática. 
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CONTROLE DE ILUMINAÇÃO MONITORADO VIA SOFTWARE

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Isaac Rodrigues Barros de Abreu 
Sandra Tiyoko Kawakame 

Orientador - Renata Pinheiro da Silva – renata.pinheiro@etec.sp.gov.br
Coorientador - Mário Giusti Neto – mario.giusti@etec.sp.gov.br

Etec Antônio Devisate – Marília

O projeto refere-se à automação residencial, com intuito de desenvolver um aplicativo que gerencie dados capazes de controlar 
dispositivos periféricos por meio de interface gráfica, possibilitando a interação do homem com a máquina para efetuar os processos 
funcionais do projeto, com a transferência de dados via porta paralela do microcomputador. Visa-se disponibilizar as tecnologias 
existentes atualmente a um custo menor, com o objetivo de atender à sociedade menos favorecida, para que também possam 
usufruir do conforto e comodidade de acender e apagar as luzes de uma residência por um dispositivo conectado ao computador, 
contribuindo, assim, com a expansão tecnológica em massa, favorecendo o desenvolvimento social com menos desigualdade. Outro 
item a ser citado, além do conforto e da segurança, são os recursos que podem atender as pessoas com deficiência que, por algum 
motivo, necessitam de recursos complementares na realização de tarefas rotineiras. O princípio básico para criação do projeto foi 
a aquisição da placa receptora de sinais, responsável pela automação do ambiente. Com os dispositivos periféricos necessários 
para o desenvolvimento em mãos, iniciaram-se pesquisas sobre os protocolos de comunicação compatíveis com a porta paralela 
e aplicação com a linguagem de programação e a interface de comunicação utilizada no projeto. Como resultado, espera-se a 
expansão do projeto para área comercial, atendendo às expectativas dos usuários propostos inicialmente, reduzindo o controle 
manual de se utilizar interruptores nos cômodos da casa para apenas um ambiente gráfico digital, permitindo o acesso rápido com 
mais praticidade ao usuário. Conclui-se que os benefícios oferecidos pela automação, além do conforto e segurança, atendem, de 
forma eficaz, as necessidades particulares de cada indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE: automação residencial. porta paralela. domótica.
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CONTROLE DE PEDIDO DE GRAVAÇÃO DE BRINCO PARA GADO

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Rafael Kiyoshi Tahara Cazarin 
Ricardo Luiz Júnior 
Rodrigo Codignoli 

Orientador - Janaína Dias Goulart – janainadg@yahoo.com.br
Coorientador - Wellington da Rocha Gouveia – wellington.gouveia@etec.sp.gov.br

Etec Paulino Botelho – São Carlos

O Controle de Pedido de Gravação de Brinco para Gado é o resultado da investigação, estudo, desenvolvimento e implementação 
de um software destinado a substituir os processos manuais até então utilizados no controle de pedidos para gravação a laser 
em brincos usados no monitoramento da localização de animais em rebanho bovino. A metodologia inclui pesquisa de campo a 
partir de visitas às dependências da empresa, em que foi possível acompanhar as fases do processo manual empregado e que será 
substituído pelo método computacional supracitado. Além disso, foram realizadas entrevistas com os funcionários e pesquisas na 
Internet para melhor estabelecer o escopo do problema e procurar as melhores soluções para o desenvolvimento do sistema. Tendo 
como base conteúdos adquiridos no curso Técnico em Informática, foi detectada a necessidade da implementação de um sistema 
amigável, com interface descontraída e apropriada a tornar o uso do software implementado uma tarefa dinâmica e intuitiva, capaz 
de assegurar que sejam obtidas todas as informações pertinentes por meio de relatórios e consultas para atender aos pedidos dos 
clientes da melhor forma possível. Para tanto, aliaram-se técnicas computacionais consagradas, como orientação a objetos com 
uso da UML (Linguagem de Modelagem Unificada), programação em Delphi, do SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) 
FireBird e animação 3D com o software opensource Blender, para gerar uma solução computacional robusta e confiável em seus 
processos, mas dotada de uma interface intuitiva, interativa, agradável e fluida.

PALAVRAS-CHAVE: animação 3d. delphi. brinco para gado. 
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ELETROCARDIOGRAMA EM TELEFONE CELULAR

Categoria 04 – Informática e Ciências da Computação

Alan Lemos 
Isabela Oliveira 

Challenger Brendo S. C. Santos 

Orientador - Luiz Roberto Camilo – lrcmestre@yahoo.com.br 
Coorientador - Ricardo G. Kortas – kortas@uol.com.br

Etec Irmã Agostina – São Paulo

O Projeto tem como objetivo implementar uma aplicação baseada na plataforma Android, para leitura, análise e armazenamento 
das informações coletadas por um dispositivo Holter, visando implementar uma plataforma portátil para leitura de informações, 
viabilização, análise e armazenamento destes dados, independentes de um Desktop, e possibilitar unidades de análise de dados 
Holter, com uma infraestrutura de baixo custo. A metodologia foi focada no estudo do projeto original “Implementando Sistemas 
Holter e Mini-Holter” de autoria do Dr. Ricardo G. Kortas, seguindo as etapas: implementação do sniffer serial, interpretação do 
protocolo original, elaboração da estrutura inicial para prototipagem, implementação de uma interface Bluetooth, teste de recepção 
de dados no celular, estruturação da base de dados para armazenamento dos dados recebidos, implementação da interface do 
aplicativo e a apresentação dos dados. A dificuldade inicial foi a interpretação do protocolo original e a sua implementação na 
linguagem JAVA/Android, posteriormente a adequação deste protocolo para a transmissão de dados via bluetooth. Como resultados 
esperamos possibilitar com uma aplicação simples, acessível e de baixo custo a implementação da leitura do eletrocardiograma 
(dados do Holter) em consultórios, nos quais não há disponibilidade de recursos especializados e de alto custo. Com a conclusão 
deste projeto, se tornará possível a utilização deste recurso por um maior número de sua simplicidade e acessibilidade, instituições 
estas que não teriam acesso a esta tecnologia, caso dependessem dos equipamentos tradicionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Android. eletrocardiograma. coração.holter. saúde.
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GESTÃO DE FINANÇAS PESSOAIS VIA SMS

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação

Bruno Eduardo de Souza Yamamoto 
Ericks Parra Barbosa 

Lincon Batista da Silva 

Orientador - Márcio Antonio Secanho Torrente – marcio.torrente@etec.sp.gov.br

Etec Sebastiana Augusta de Moraes – Andradina 

O gerenciamento das finanças é essencial para as pessoas hoje, visto que o Brasil passa por uma ascensão econômica e aumento de 
crédito no mercado. Segundo o site Educar Finanças, isso intensifica o consumo e eleva o endividamento da classe média brasileira. 
Nesse panorama surge a necessidade das pessoas saberem lidar com dinheiro e planejamentos orçamentários. Utilizar a informática 
para gerenciar finanças já é comum, como propõe o programa de educação financeira “Meu Bolso em Dia” da FEBRABAN. No entanto, 
utilizar tão somente esses softwares não garante bons resultados nas contas, pois outro aspecto importante é o esquecimento de 
efetivar as transações previstas. Isso foi observado em pesquisa com jovens e adultos dentro da Etec Sebastiana Augusta de Moraes 
em Andradina-SP, onde 40% dessas pessoas têm mais de 30 contas mensais e 70% sempre se esquecem de pagar uma ou mais 
contas. Analisando esse problema e pesquisando novas tecnologias, percebeu-se que um sistema para esse fim pode ser integrado a 
um dos recursos de dispositivos móveis mais utilizados atualmente: O SMS – Short Message Service. Esse projeto tem como objetivo 
pesquisar a integração de software com a tecnologia SMS e apresentar um sistema que gerencie, de forma prática e educativa, as 
finanças pessoais e de pequenos empreendedores, oferecendo um recurso diferenciado de envio automático de mensagens para 
celulares cadastrados como lembretes de transações. Definiu-se o Visual Studio 2010 como ferramenta de programação, o MySQL 
como gerenciador de Banco de Dados e, para integrar o sistema à tecnologia SMS, serão utilizados serviços da ZENVIA, empresa 
líder em mobilidade corporativa no Brasil, que disponibiliza gratuitamente Bibliotecas de Vínculo Dinâmico (DLLs) compatíveis 
com a linguagem. Dessa forma, o projeto contribuirá para educação financeira desse público, mostrando a importância de reduzir o 
consumo por compulsão e o consequente desperdício global.

PALAVRAS-CHAVE: finanças pessoais. gestão financeira. dispositivos móveis.
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INTERFACE DE FALA – FALE E FAÇA!

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Bruno Alex da Rosa 
Ricardo Gomes Chibim 
Weslley Gomes Faria 

Orientador - Gustavo Dibbern Piva – gustavo.piva@etec.sp.gov.br
Coorientador - Juliana Godoy de Sá – juliana.sa@etec.sp.gov.br

Etec de Hortolândia – Hortolândia

O sistema “Fale e Faça” é um sistema de automação residencial e de gestão de gastos energéticos que visa suprir as dificuldades 
de pessoas com necessidades especiais, ou simplesmente, facilitar tarefas cotidianas de uma casa, apartamento ou escritório. 
Promovendo como benefício o acesso a recursos e dispositivos residenciais como lâmpadas, portões, regadores, cortinas, alarmes, 
entre outros, além de também prover indicadores de consumo energético por dispositivos e/ou por tempo de uso, podendo, assim, 
realizar previsões de consumo bem como contribuir para o gerenciamento e controle dos gastos, reduzindo, por sua vez, os custos 
associados a estes dispositivos. Para a execução e criação deste projeto, foram feitas diversas pesquisas, visando a pontuar e analisar 
os benefícios desta solução para a sociedade como um todo. As pesquisas se deram por meio de contato com programas e sistemas 
com funcionalidades semelhantes ao sistema “Fale e Faça”,  e entrevistas com a comunidade escolar. Para o desenvolvimento desta 
ferramenta, foram aplicadas metodologias de desenvolvimento e diagramação UML, desenvolvendo diagramas de classes e de 
caso de uso para funções específica. Todo o sistema foi desenvolvido sobre a IDE Microsoft Visual Studio 2008, FrameWork 4, com 
códigos em C# e Banco de Dados MySQL. As interfaces e dispositivos de hardware foram cuidadosamente escolhidos com o objetivo 
de facilitar e diminuir o custo da implantação e da integração do sistema. O sistema “Fale e Faça” obteve os resultados desejados 
quanto ao reconhecimento de voz e execução de comandos, bem como o acionamento dos comandos diretamente pela interface 
do sistema, cálculo de consumo para cada dispositivo, informações referentes à quantidade de horas de uso de cada dispositivo 
e detalhamento das datas de manutenção realizadas. A ferramenta mostrou-se eficaz e viável, proporcionando às pessoas com 
deficiência maior comodidade e conforto em suas atividades diárias. 

PALAVRAS-CHAVE: gestão energética. reconhecimento de voz. 
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JOGO DE QUÍMICA - CHEM QUARK

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Lucas Marques Gasparino 
Danilo Santos Araújo 

Douglas Henrique Marinho 

Orientador - Jeferson Roberto de Lima – jefersonrl@gmail.com
Coorientador - Carlos Alberto Pereira da Silva – tcadsilva@yahoo.com.br

Etec Zona Leste – São Paulo

Essencialmente, a Química é considerada como ciência da transformação e, como disciplina obrigatória no ensino médio, exige 
constantes ilustrações para simular suas diversas reações que, embora estejam presentes no cotidiano, são na perspectiva discente, 
em sua forma mais branda e imperceptível, devendo ser adaptada, a Química tipicamente teorizada no ensino médio de modo a 
torná-la, em conjunto com o conhecimento pré-adquirido a partir do docente, de maneira clara e simplificada. Observada esta 
proposição, Chem Quark foi produzido primordialmente a partir de ideias, opiniões e análises fornecidas por professores e alunos 
com posterior compartilhamento de soluções distintas para um mesmo problema, sendo um método dinâmico do aprendizado de 
Química. No auxílio ao mestre, as funcionalidades, além de jogos, permitirão a avaliação de desenvolvimento uniforme de suas 
classes e no complemento ao conhecimento do aprendiz, os jogos animados permitirão uma melhor percepção dos processos 
químicos e criará automaticamente concepções do real, a partir de uma aparência simulada virtualmente. Os rótulos relacionados 
à nocividade são frequentes em questão humana e ambiental, recebidos pela Química, como principal consequência de suas 
funções em práticas industriais. É comum nas escolas a Química ser considerada como complexa e desnecessária, já que, a partir 
dos métodos existentes para sua introdução ao ensino médio, provoca desinteresse e desentendimento em suas utilidades. Já com 
Chem Quark, serão preenchidas estas lacunas que distanciam a Química do estudante, fazendo com que não ocorra mais  separação 
entre estudantes e o conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Química. aprendizado. jogos. simuladores. aplicativo.
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JOGO DE RPG - THE SEVEN WARRIORS

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

João Vitor Ferreira Garcia 
Patrick André da Silva 

Victor de Campos Guimarães 

Orientador - Giselle Pires – gi_pires@yahoo.com.br
Coorientador - Milton Santana – lpsantana_@hotmail.com

Etec Machado de Assis – Caçapava

Como tema do projeto, o grupo escolheu desenvolver um jogo no estilo RPG (Role Playing Game), fazendo com que o usuário tenha 
a possibilidade de utilizar uma variedade de personagens e passar por diversos cenários ao decorrer do jogo. O projeto foi elaborado 
a partir de um problema que todos os integrantes observam nos jogos atuais: eles são focados mais na questão dos gráficos e 
potência de som do que pensar numa dificuldade desafiadora, um enredo interessante e uma dinâmica de combate bem elaborada. 
O principal objetivo deste projeto é a criação de um jogo totalmente original, que entretenha e desafie os jogadores de uma forma 
diferenciada dos jogos atuais. A partir dessa observação, foi elaborado um questionário a ser respondido por colegas que também 
são familiarizados com o gênero. Com as respostas em mãos, foi realizado um Brainstorming; foram discutidas e identificadas 
as características que o jogo iria possuir, as quais foram documentadas. Foi concluído que toda a parte de documentação 
e de características do jogo já esta pronta. Como o grupo já vem concluindo vários protótipos, agora o que resta é unir todo o 
conhecimento e, partir disto, finalizar a programação de todo o jogo.

PALAVRAS-CHAVE: rpg. jogo. aventura.
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JOGO DE TRÂNSITO  - TRAFFIC LAWS EDUCATION (TLE)  

Categoria 04 – Informática e Ciências da Computação.

Érica Soares Velozo 
 Luís Felipe Angelon 

Orientador – Reinaldo Adriani Ventura – reinaldoventura@yahoo.com.br
Coorientador – Humberto A. P. Zanetti – humberto.zanetti@etec.sp.gov.br

Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba

Pensando em como a maioria das leis de trânsito são desrespeitadas, optou-se pela criação de um aplicativo que conscientize as 
pessoas sobre a importância de sua prudência enquanto se divertem. O jogo baseia-se num carro que segue seu trajeto enquanto 
desvia dos obstáculos e obedecem as leis de trânsito presentes no cenário. Denominado “Traffic Laws Education”, o sistema proposto 
irá retratar o cotidiano de um cidadão comum, abordando-se algumas leis de trânsito. Em primeira instância, existirá um semáforo, 
de onde o jogador deverá partir somente na cor verde. O jogador irá acumular pontos ou perdê-los, dependendo da sua atuação no 
trajeto proposto e de suas habilidades e conhecimentos das leis de trânsito. O usuário iniciará o jogo com uma pontuação zerada, 
indicando-se na tela os pontos na carteira de habilitação e três “vidas”. Durante o jogo, o usuário deverá respeitar as leis de trânsito 
para não acumular pontos na carteira e perder “vidas”. Como exemplo, podemos citar o avanço do sinal vermelho que, caso ocorra, o 
usuário receberá uma quantia pré-determinada de pontos na carteira de habilitação e receberá uma mensagem, avisando-o sobre 
sua punição. Caso a primeira pontuação (pontos na carteira) chegue a 20, automaticamente uma “vida” é retirada e o número de 
pontos zera. Teremos vários obstáculos ao longo do percurso, como limites de velocidade, placas de sinalização e semáforos - todos 
devem ser respeitados. O jogo poderá chegar ao fim em três momentos. O primeiro, se o número de chances chegarem a zero. O 
segundo, se o usuário sofrer um acidente grave, e o terceiro, se o tempo do percurso acabar. 

PALAVRAS-CHAVE: tráfego. leis de trânsito.educação.
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JOGO EDUCATIVO PARA ENSINAR LIBRAS

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Kayque Scapollan
Juliana Loiola
Nayhani Sena

Orientador - Elisandra Cristina de Ramos Silva - elisandra_iguape@hotmail.com
Coorientador - Luiz Cláudio Barreto - lcb_83@hotmail.com

Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros – Iguape

Segundo dados do IBGE levantados no censo de 2010, há cerca de 9,7 milhões de deficientes auditivos no Brasil. Desses, poucos 
sabem LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), que é a segunda língua oficial do Brasil; tal conhecimento é necessário para qualquer 
pessoa que necessite comunicar-se com pessoas com deficiência auditiva. Libras é totalmente visual; os sinais são feitos 
com as mãos, muitos em movimento. O jogo digital de cartas educativas com imagens em movimento para ensinar libras foi 
desenvolvido no ambiente Visual Studio 2010 com linguagem Visual Basic e utiliza base de dados em Access 2010. Com um roteiro 
educativo e familiar, tem como objetivo a inclusão social do (a) personagem surdo (a) escolhido (a) pelo jogador. É composto por 
cartas com imagem em movimento; as cartas são divididas em categorias, tais como: comunicação, animais, frutas, alimentos, 
esportes, alfabetização, números; essas categorias denominarão as fases do jogo. As cartas poderão ser substituídas por um tutor 
cadastrado ampliando o aprendizado do jogador. Os dados levantados em entrevistas na APAE da cidade de Iguape revelam que 
o jogo digital de cartas educativas com imagens em movimento para ensinar libras é uma ferramenta essencial para todas as 
escolas e pode ser aplicado desde o ensino infantil até os mais avançados. A distribuição do jogo será por meio de download, após 
cadastro em páginas na internet. 

PALAVRAS-CHAVE: libras. jogo. deficiente auditivo. jogo educacional.
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JOGOS ARCADES - PAPER GAMES ONLINE

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Anderson Danilo de Souza
Luís Antônio Monteiro Quinto
Vinicius Figueiredo Rodrigues

Orientador - Célia Regina Bueno Figueira – celia.figueira@etec.sp.gov.br
Coorientador - Cintia Batista Pinto da Silva Sales – cintia.silva76@etec.sp.gov.br

Etec de Poá – Poá

Com o advento da tecnologia, o papel torna-se paulatinamente obsoleto e, com ele, também os jogos clássicos. Em função disto, 
verdadeiras tradições do “Brincar na infância” têm se perdido. Assim, o projeto jogos Arcades: Paper Games Online resgata a 
importância de jogos como o jogo da velha, jogo da forca, batalha naval, soletrando, jogo de memória, campo minado, quebra-
cabeças e quiz, que estimulam o raciocínio lógico e aprendizagem de conhecimentos gerais, mas que são desconhecidos desta 
geração. A partir desta comprovação, o objetivo deste projeto é incorporar a diversão das brincadeiras de outrora com às facilidades 
e ferramentas da web. E a metodologia é simples, utilizar e adaptar as regras clássicas dos jogos e programá-los nas seguintes 
linguagens: HTML5, CSS3, Javascript, Ajax, PHP e SQL. O projeto proporciona economia de papel e a facilidade de se jogar em 
qualquer lugar com um smartphone ou tablet em alguns jogos, ou até mesmo no computador. Espera-se, como principal resultado, 
a partir da valorização de nossa cultura, provar (mostrar) que simplicidade de um jogo, ou um projeto, não significa que ele não 
seja inovador e inspirador. Enfim, aliando alguns recursos tecnológicos a criatividade e a disposição é possível resgatar o valor das 
“brincadeiras que ensinavam”, aliando-as com a realidade deste mundo moderno e veloz.

PALAVRAS-CHAVE: árcades. jogos. Web. raciocínio. linguagens.
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LOUSA DIGITAL - IR À LOUSA FICOU MAIS DIVERTIDO 

Categoria 4 - Informática e Ciência da Computação.

Tamyris Polette 
Beatriz Hencklein 

Sofia Curto Tochetto 

Orientador – Israel Arruda - israel_a@ig.com.br
Coorientador – Mirian Lopes Siqueira – mirianaiq@hotmail.com

Etec Deputado Salim Sedeh – Leme 

Com novas tecnologias e avanços nas áreas de TI - tecnologia da informação - e a diminuição dos gastos na criação das mesmas, 
surgem ideias criativas com alternativas para o uso de tais tecnologias como, por exemplo, a lousa digital de baixo custo. Ela vem 
abrindo opções nas áreas de educação com ferramentas adicionais para professores em salas de aula e também no entretenimento. 
Usada para crianças e adultos na área acadêmica, como também para palestrantes de diferentes segmentos, vislumbrando a 
apresentação de diversos projetos. Seu baixo custo e fácil manuseio são vantagens, se comparado com as mais modernas lousas já 
criadas. O objetivo do projeto é transmitir o funcionamento de determinadas tecnologias combinadas juntamente com softwares 
gratuitos encontrados na internet para criação de uma lousa digital para diferentes áreas, com a intenção de aprimoramento para 
que seu desempenho seja cada vez mais eficiente e que sua implantação possa ser mais fácil, a ponto de ser usado nas áreas da 
educação, entretenimento, entre outras. Pensando que qualquer pessoa que possua um mínimo de conhecimento de informática 
possa adquiri-la com poucos gastos, em sua montagem e instalação, e aplicá-la da maneira como bem entender, seja ele professor, 
palestrante ou qualquer outro indivíduo comum.

PALAVRAS-CHAVE: lousa digital. educação. baixo custo.
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PROJETO ONLINE DE GESTÃO DE IMÓVEIS 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Alan Carlos Echer 
Barbara de Marchi Oliveira 
Janaina Jéssica de Oliveira 

Orientador - Tiago Ribeiro Carneiro – tiago.rib@gmail.com
Coorientador - Tiago Henrique Faccio Segato – tiago.segato@etec.sp.gov.br

Etec de Fernandópolis – Fernandópolis

Devido ao crescente número de estudantes que procuram e se mudam para Fernandópolis e região, para ocupar as vagas oferecidas 
por suas inúmeras instituições acadêmicas, o setor imobiliário encontra-se aquecido. Sendo assim, muitas pessoas que, em diversos 
casos, não conhecem a região, necessitam procurar imóveis para locação ou compra. Diante desse contexto, fora idealizado um 
sistema web, que visa aproximar proprietários de imóveis, imobiliárias, locatários e locadores (clientes); o mesmo busca armazenar 
e controlar os imóveis para que eles possam ser encontrados o mais rápido possível pelos usuários, sejam eles imobiliárias, 
anunciantes e/ou clientes. Para tanto, o sistema cadastra e atua na gestão das imobiliárias e seus prováveis clientes. Além disso, 
para facilitar a pesquisa dos usuários pelos imóveis, o sistema realiza o Georeferenciamento do imóvel por meio de um mecanismo 
de geolocalização, pelo qual é possível referenciar a localização  geográfica do imóvel e visualizar sua localização geográfica, 
sendo possível traçar a rota a ser realizada para se chegar ao referido local. Para o desenvolvimento deste projeto, foi realizado um 
levantamento de informações primordiais para se atender as expectativas dos diversos usuários que o utilizam. Após tais ações, 
foram definidas as tecnologias e detectados seus entraves para realizar a implantação de uma estrutura de geolocalização de 
imóveis e se desenvolver uma interface que fosse simples, fácil e, ao mesmo tempo, funcional para os envolvidos nos processos. O 
projeto em questão resultou em um software web com diversas funcionalidades, respeitando as permissões de cada tipo de usuário, 
aproximando-os comercialmente, facilitando assim, a venda, a compra, locação, pesquisa e a geração de informações relevantes 
para a tomada de decisões em tal âmbito.

PALAVRAS-CHAVE: sistema. web. gestão. imóveis. geolocalização.
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SERVIDOR DE ANÁLISE CLIMATOLÓGICA – ANALICLIMA

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Iara Siqueira Pinto 
Diego Mendes Cardoso de Almeida

Mateus de Vita Mendes Cruz

Orientador - Carlos Christian Perez das Chagas - carlos.chagas7@etec.sp.gov.br
Coorientador - Bruno Reis - bruunoreis@hotmail.com

Etec de Caraguatatuba - Caraguatatuba

A análise Climatológica no Brasil encontra ainda um cenário pobre em dados, por todas as regiões. Sabendo que as informações 
climáticas de determinadas regiões são de grande importância para os cursos como Agricultura, Meio Ambiente, Bioquímica, entre 
outros oferecidos pelas Etecs e Fatecs, bem como para os meios de subsistência apoiados nesta região, o presente projeto visa 
à criação de um servidor de dados, utilizando recursos de ponta na área da tecnologia da informação para captura, retenção e 
organização das informações seguintes os princípios da boa prática de desenvolvimento de projeto e metodologias afins, permitindo 
a análise de climatologia local, atendendo, assim, às demandas dos dados mesoclimáticos, possibilitando ao aluno (Etec e Fatec), 
uma aprendizagem prática sobre toda questão climática e disponibilizando ainda os dados e informações estatísticas geradas 
pelo sistema de forma confiáveis, sempre referenciando o acompanhamento climático da região observada, podendo expandir 
ao interesse na comunidade para aqueles que dependem do clima para qualquer meio, ou a qualquer outro órgão interessado 
no projeto. Abrindo, desta forma, futuras possibilidades de análise e interpretação dos dados ao longo do tempo, podendo medir 
e mensurar as variações climáticas na região e, possivelmente, estabelecer previsões com base nos dados coletados ao longo do 
tempo, formando um histórico de ocorrências, que seja de fácil recuperação e classificação.

PALAVRAS-CHAVE: análise climática. climatologia. mudanças climáticas.
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SIMULADOR COM GPS - CÃO GUIA

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

John Vitor da Silva Quispe 

Orientador - Marco Robson Pereira de Sales – marcorpsales@hotmail.com

Etec de Itaquaquecetuba – Itaquaquecetuba

O uso de cães guia para deficientes visuais é altamente recomendável e mais preciso do que o uso de bengala, mas o treinamento 
do mesmo é extremamente caro e extenso fazendo com que sua demanda seja fraca, atendendo pouquíssimos deficientes. O 
projeto Cão Guia Virtual visa diminuir esse problema, é um aplicativo para Android com a função de auxiliar o usuário a transitar 
nas ruas atendendo as mesmas propriedades de cães guias comuns. O método de inter – relação entre o usuário e o sistema 
é a entra/saída de voz como a inserção de comandos do usuário e o fornecimento de instruções através da saída de fala do 
smartphone. As rotas entre a posição atual e o destino inserido são elaboradas usando o GPS e o giroscópio. O projeto está sendo 
desenvolvido na IDE Eclipse com SDK do Android e o plugin ADT, baseada na linguagem Java e XML, seguindo as necessidades 
apresentadas em pesquisas para que as necessidades sejam amplamente atendidas. O Cão Guia Virtual pode beneficiar diversos 
deficientes auditivos por ser um dos poucos aplicativos voltados para deficientes visuais, com intuito de simular um cão guia 
comum já que o mesmo é de difícil acesso diferentemente de smartphones com sistema Android.

PALAVRAS-CHAVE: smartphone. Android. voz. deficiente.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO AVÍCOLA COM ARDUINO E PHP

Categoria 4 – Informática e Ciência da Computação.

Geovane Cezar Klassen 
Luiz Luciano Marques 
Maiara Maria Klassen 

Orientador - Eliezer Fernando Longo – eliezerlongo@yahoo.com.br
Coorientador - Rafael Bizio Alves – rafael.bizio@duasvias.com.br

Etec Professor Francisco dos Santos - São Simão

O presente trabalho procura desenvolver um sistema informatizado que atenda às necessidades do manejo do avicultor em relação 
às variações de temperatura e umidade, controle da iluminação em alta precisão e gerenciamento a distância de todos esses 
processos. A realização do protótipo contou com a utilização do “Arduino Uno R3”, um microcontrolador que promove a interação 
entre o computador e a parte elétrica. Com o Arduino Uno R3, podemos monitorar diretamente as condições internas dos galpões, 
acionando automaticamente ventiladores e nebulizadores, para estabilização do local. Outra função é o mapeamento a distância 
dessas informações, sem a necessidade do deslocamento presencial do produtor para verificar as condições climáticas do ambiente. 
A pesquisa iniciou-se com a verificação da inexistência de sistemas automatizados em pequenas propriedades rurais; foi realizada 
a partir de pesquisa de campo com uma amostra de trinta avicultores. A porta COM foi configurada (ligação entre o computador 
e Arduino Uno R3), e o programa exibiu a temperatura ambiente através do sensor LM35, encaixado na protoboard. Foi efetuada 
a comunicação entre o Arduino e o PHP, para que umas das leds fossem acionadas para informar o aquecimento do ambiente e 
apagadas para demonstrar que o ambiente está confortável. Para demonstrar o funcionamento do Arduino Uno R3 implantado no 
aviário, foi desenvolvida uma maquete que simula o funcionamento da granja a partir do uso desse hardware; na sua confecção, foi 
utilizado comprensado naval, ventoinhas, dentre outros. Para funcionalidade do Arduino Uno R3 no aviário, foi desenvolvida uma 
página da web a partir das linguagens de programação: HTML e PHP para possibilitar a operação do sistema de uma forma simples, 
rápida e em qualquer lugar. Os resultados apresentaram uma melhoria no gerenciamento do aviário a partir da precisão dos dados 
produzidos pelo sistema, auxiliando nas atividades dos avicultores.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. avicultura. sistema. automação. php. 
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA - INTRANET

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Isabela Valderramos 
Jeniffer Francyelly de Carvalho 

Vinícius Carvalho Dias 

Orientador - Juliana Godoy de Sá – juliana.sa@etec.sp.gov.br
Coorientador - Fabrício Braoios Azevedo - fabricio.azevedo01@etec.gov.sp.br 

Etec Hortolândia – Hortolândia

O termo Intranet refere-se a, basicamente, um sistema de comunicação interna com acesso restrito a determinados usuários. Seu 
uso é frequente em empresas, escolas e universidades que necessitam ter uma área com acesso restrito ao público em geral. Várias 
empresas costumam usar uma intranet dentro do próprio site, fazendo com que antes seja solicitada a autenticação por parte do 
usuário. Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma intranet para a empresa On Telecom, que oferece internet 
4G para a Região Metropolitana de Campinas e relatou dificuldades em sua comunicação interna por não dispor de um sistema 
que pudesse organizar as informações e disponibilizar a todos os colaboradores, cuja a comunicação era realizada por meio de 
comunicados impressos, e-mails e telefone, causando ruído na comunicação empresarial. A análise de requisitos foi realizada por 
meio de entrevistas com os colaboradores da empresa, pesquisas bibliográficas referentes ao tema e análise do layout, atendendo 
à necessidade do cliente de acordo com os critérios de navegabilidade. O sistema foi desenvolvido na linguagem de programação 
PHP com o auxílio da linguagem de estilo CSS na definição do layout e o banco de dados MySQL, proporcionando à empresa On 
Telecom um sistema de comunicação interna, para que esta empresa possa restringir o acesso das informações à determinados 
grupos de usuários de forma rápida, segura e eficaz, além de fornecer ganhos em produtividade e acesso a informações e 
processos da organização.

PALAVRAS-CHAVE: intranet. sistema de comunicação. on telecom. 4g.
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO ALUNO E PROFESSOR

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação

Laércio Laurindo dos Santos Silva 
Edgar Martins Rodrigues Maia 

André Romário Pereira de Castro 

Orientador - Otoniel Pereira – otoniel.pereira@etec.sp.gov.br
Coorientador - Eduardo Pimenta – idu.pimenta@gmail.com

Etec de Tiquatira – São Paulo

O advento da internet e a possibilidades de novas aplicações comerciais e acadêmicas, incluindo-se a portabilidade oferecida pela 
mesma, vêm contribuindo para que as instituições de ensino de diferentes segmentos procurem a adequação de seus sistemas, de 
forma a facilitar a divulgação e disponibilização de informações como boletins, estágios, eventos escolares e todas as informações 
que sejam do interesse dos seus alunos, através de uma plataforma web (site/intranet). O sistema Sigap é um portal escolar cuja 
finalidade é integrar a instituição de ensino e seus alunos, disponibilizando informações relevantes a ambos em um ambiente 
on-line; tais informações são dispostas de acordo níveis de acesso para controlar o que cada usuário poderá visualizar (direção, 
coordenadores, professores e alunos). Sistemas antigos e que trabalham de forma off-line servem para uso interno das instituições 
de ensino, mas não oferecem uma integração com o aluno e que, por muitas vezes, geram documentos físico, criando um acúmulo 
de papéis. Algumas instituições ainda relutam para aderir aos sistemas on-line devido ao receio do acesso indevido às informações. 
O sistema Sigap foi desenvolvido focado na segurança, de forma que cada usuário irá visualizar somente o que estiver habilitado ao 
seu perfil, configurado mediante a um login e chave de acesso e devidamente autenticados em seus acessos. O Sigap é um sistema 
que visa integração da instituição de ensino e seus alunos.

PALAVRAS-CHAVE: portal. gerenciamento escolar. intranet.
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Antonio Borges dos Santos 
Bruno Silveira Alves 
Gabriel de Carvalho 

Orientador - Priscila Batista Martins – priscila_bmartins@hotmail.com.br
Coorientador - Fabiano Zuin – fabiano_informatica@yahoo.com.br

Etec de Monte Mor – Monte Mor

RAVEN é um sistema de gerenciamento criado para a empresa de construção civil J.E Instalações, especificamente na área de elétrica 
e hidráulica. Foi desenvolvido na linguagem Visual Basic.net e Banco de Dados Access 2010. O software tem o intuito de atender às 
complicações que a empresa possui na maioria de suas tarefas de seu escritório, ou seja, oferecer mais agilidade na área de finanças, 
controle de funcionários e de serviços entre outras funções que agilizam os serviços da empresa, como: envio de e-mail para seus 
contatos, lista de contatos, gerenciamento de compromissos da empresa, alertando os compromissos da empresa no seu dia a dia, 
navegador da internet próprio com restrições, para ter um controle do que seus funcionários têm acesso, controle de usuários por 
tipo de acesso: administrador e usuário comum, juntamente com um aplicativo mobile para guardar e mostrar os compromissos da 
empresa. Para o desenvolvimento, utilizamos conhecimentos adquiridos em sala de aula, entrevistas com o cliente para conhecer 
suas necessidades, pesquisas para aprofundarmos mais aos conhecimentos na área de elétrica e hidráulica, além do uso da internet 
e de livros para pesquisas, e o auxílio dos professores para resolução de dúvidas adquiridas durante o processo. Conclui-se que 
o software desenvolvido irá auxiliar no dia a dia da empresa JE Instalações, facilitando o trabalho, que antes era realizado em 
planilhas do Microsoft Excel.

PALAVRAS-CHAVE: sistema. elétrica. hidráulica. gerenciamento de sistemas.
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Flávio Gaspar 
Josmi Marins Lunguinho 

Lucas Oliveira Rocha 

Orientador - Fábio Gaspar – fabio@wfdigital.com.br
Coorientador - Renan Ruivo – rh@etecsr.com.br

Etec de São Roque – São Roque

Diante da dificuldade em se obter dados sobre a vida funcional dos servidores da Etec de São Roque, pertencente à instituição Centro 
Paula Souza, desenvolveu-se este projeto de pesquisa que procurou elaborar um Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos 
(SGRH). Trata-se de uma solução customizada que armazena, de modo organizado, os registros da vida funcional dos servidores, 
assegurando um cadastro único de pessoas, independente da quantidade de vínculos que o funcionário possua com outras unidades 
desta instituição. Por meio de entrevista realizada com o atual Diretor do Departamento de Recursos Humanos da escola, bem como 
análise do Formulário Padrão de Funcionamento do RH das Escolas Técnicas, elaborou-se esse Sistema de Gerenciamento, no qual 
as informações ficam armazenadas em um banco de dados, à disposição dos funcionários que trabalham no RH da escola. A partir 
de sua implantação, observou-se um ganho significativo de tempo na procura de documentos e informações sobre a vida funcional 
do servidor, uma vez que estas informações eram fragmentadas e desatualizadas. Além disso, o SGRH otimizou o trabalho dos 
funcionários deste setor da escola, já que as informações estão centralizadas, organizadas e são frequentemente atualizadas. Desta 
forma, verificou-se que esse sistema dinamiza e agiliza os processos morosos, garantindo a eficiência do trabalho e o mesmo poderá 
ser implantado nas demais unidades escolares do Centro Paula Souza.

PALAVRAS-CHAVE: gerenciamento. recursos humanos. sistema.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO - MOB LIVE SYSTEM

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Eduardo de Souza Machado
Alessandro Duarte Junior

Leonardo Rene Pereira

Orientador - Danilo Bispo Rodrigues – prof.danilor@hotmail.com
Coorientador - Adilson Carlos Santiago – adilson.santiago01@etec.sp.gov.br

Etec de Itaquera – São Paulo

O Sistema de Monitoramento - Mob Live System - é um sistema que, além das expectativas padrões desse gênero, disponibiliza 
para o usuário a opção de monitorar o estabelecimento através de página da Internet ou através de um dispositivo móvel (como 
tablets e smartphones) que utilize Sistema Operacional Android. O usuário do sistema pode acessar os vídeos gravados através 
de uma transmissão por demanda e também visualizar todas as câmeras on-line no sistema via Live Streaming pela rede local 
ou pela Web. Se o acesso for através de um dispositivo móvel, basta iniciar o aplicativo e realizar a autenticação para liberar o 
acesso às câmeras. Através da Internet, o usuário pode acessar, de qualquer computador, utilizando qualquer navegador, o sistema 
e validar suas credenciais, para que seja permitida a visualização das câmeras. Dessa forma, o usuário pode controlar a segurança de 
local onde o sistema esteja instalado, a qualquer momento, com conforto e praticidade. Para o desenvolvimento do aplicativo, foi 
utilizada a ferramenta de desenvolvimento Eclipse com o plugin “Android Development Toolkit”. O sistema Web foi desenvolvido em 
páginas JSP, criadas através, também, do Eclipse. Dessa forma, o projeto visa inovar o modo como é feito o controle de câmeras de 
segurança, trazendo novas formas de utilização da tecnologia para o mercado.

PALAVRAS-CHAVE: monitoramento. Android. stream. câmeras. segurança.
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SISTEMA DE SEGURANÇA E FLUXO DE PESSOAS – I.D.D.S

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Allan Moraes Panelli 
João Vitor Soriano Pereira 
Willian Silva de Messias 

Orientador - Luiz Pinheiro Junior - luis@etesaopaulo.com.br

Etec de Vila Formosa - São Paulo

A ideia para a realização do projeto surgiu após o acompanhamento de uma reportagem apresentada pela Rede Record sobre 
falhas de segurança; essas falhas de segurança geravam problemas, pois as pessoas indevidas podiam ter acesso a determinados 
lugares, sem dificuldades. Foi então que surgiu o projeto I.D.D.S. O I.D.D.S. é um sistema de segurança voltado para o controle, fluxo 
e permissão de pessoas em locais que necessitam de tal segurança. O sistema vem suprir o déficit de segurança que existe em nosso 
país, podendo ser implementado em diversas áreas, que envolvam o fluxo de pessoas, tais como: eventos, empresas privadas, 
empresas públicas, entre outros. O I.D.D.S. busca manter-se funcional, estável e busca também inovar; para isto, foi utilizado no 
projeto um sistema biométrico e cartão de segurança, para as permissões de acesso e fluxo de pessoas. Durante o desenvolvimento 
do projeto, além de ser visada a segurança, também foi levado em consideração o usuário como um todo. Com isso, o projeto foi 
simplificado, tanto na interface, quanto em seus processos, para, assim, ser utilizado facilmente por qualquer usuário, “leigo” ou não. 
O Sistema IDDS busca ser estável e confiável, por utilizar o sistema de biometria e cartão de segurança, que o torna extremamente 
seguro, evitando, assim, diversos tipos de fraude por parte de pessoas ou, até mesmo, de “esquemas de terceiros”, honrando assim 
o lema “I.D.D.S. segurança em suas Mãos”.

PALAVRAS-CHAVE: sistema de segurança. fluxo de pessoas. biometria.
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SISTEMA GESTACIONAL – MOTHER & BABY

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Beatriz Mayumi Andrade Matsui 
Elaine Gentil de Lima Gonçalves 

Flavia Aparecida dos Santos Silva 

Orientador - Daniela Teresa Rossignoli Uebele - daniela.uebele@etec.sp.gov.br
Coorientador - Rafael Costa de Moura - rafael.moura15@etec.sp.gov.br 

Etec Doutora Ruth Cardoso – São Vicente

O sistema gestacional Mother & Baby visa a facilitar e organizar as principais informações inerentes à saúde da gestante e de 
seu bebê para que, no ato da consulta pré-natal, o médico tenha em mãos esses dados e possa fazer uma comparação entre o 
diagnóstico da última consulta e o da atual, a fim de observar a evolução do quadro clínico da paciente.  Em contrapartida, a 
gestante também terá acesso às informações que o médico julgar mais pertinentes para seu conhecimento. Seu principal objetivo 
é aproximar, através da tecnologia, médicos e gestantes e, assim, tornar o pré-natal mais eficiente. Foram realizadas pesquisas 
bibliográficas e de campo, ambas voltadas à compreensão ideal do panorama do acompanhamento pré-natal no Brasil. Por meio 
de entrevistas com ginecologistas e obstetras, além de enfermeiras e professores, foi constatada a importância de se desenvolver 
um programa que aliasse as necessidades de médicos e pacientes durante o pré-natal – uma vez que a realização dele é a única 
forma de se prevenir as principais doenças que o bebê e a mãe podem vir a ter, antes ou após o parto. O desenvolvimento do projeto 
baseou-se, essencialmente, em quatro etapas: planejamento (levantamento de requisitos, definição de prazos e metas, pesquisas 
bibliográfica e de campo); desenvolvimento (junção de todos os dados coletados durante o planejamento, construção do software); 
teste (realizado pelos usuários finais – médicos e gestantes -, observando possíveis falhas para que sejam corrigidas); conclusão (de 
acordo com a observação e análise contínuas da utilização do sistema). Dessa forma, espera-se para ambos, médico e gestante, o 
melhor acompanhamento pré-natal: para aquele, com o maior controle do quadro evolutivo de cada gestante; para esta, com um 
conhecimento mais amplo e digno sobre sua própria gestação – fase tão única e especial.

PALAVRAS-CHAVE: sistema gestacional. médicos. gestantes. pré-natal.
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SISTEMA INFORMATIZADO DE HIDROPONIA - HIDROPOTEC
 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

José Eduardo Souza 
Guilherme Rodrigues 
Pedro Renan Mauricio 

Orientador - Mario Giusti Neto - mario.giusti@etec.sp.gov.br
Coorientador - Rodrigo Custódio Marchizelli

Etec Monsenhor Antônio Magliano - Garça 
Classe descentralizada EE Graciana Baganha Ribeiro – Gália

A hidroponia está difundida por todo o mundo, ao ponto da NASA empregar esta técnica para cultivar hortaliças em viagens 
espaciais longas. Esta técnica oferece grandes possibilidades, quanto ao desenvolvimento de softwares para a sua administração, 
condução técnica, além de sistemas complexos multidisciplinares compostos de aplicativos e hardwares para a sua automação. 
A região centro-oeste do estado de São Paulo possui grande vocação para as atividades agropecuárias, destacando-se há 
décadas neste setor. A aplicação de conceitos tecnológicos relacionados à informática e automação no setor agrícola é uma 
tendência mundial e pode representar um importante passo para a ampliação das áreas de estudo, exploradas nos cursos ligados 
a informática nas unidades da região. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um kit tecnológico multidisciplinar que será 
capaz de controlar os atuadores eletroeletrônicos de uma bancada hidropônica e realizar o gerenciamento técnico-administrativo 
do cultivo, além de manter contato em tempo real com o administrador através de redes sociais. O estudo baseou-se na pesquisa 
bibliográfica, priorizando as bases de conhecimento livre. O desenvolvimento fundamentou-se na técnica hidropônica do Fluxo 
Laminar de Nutrientes e no uso da plataforma opensource Arduíno e da ferramenta Visual Studio da Microsoft (C#,ASP,.NET), devido 
à sua gratuidade aos estudantes da instituição. O projeto apresenta um kit tecnológico que possibilita a implantação do cultivo 
hidropônico, tornando-se uma alternativa de baixo custo ao plantio sustentável em áreas urbanas. Sob a ótica didático-pedagógica, 
o kit provê uma ferramenta com potencial de exploração multidisciplinar, pois emprega conceitos ligados à física, matemática, 
biologia, informática, e ciências em geral. Desta forma, a reprodução deste trabalho possibilita a introdução de pesquisas e o 
desenvolvimento de habilidades em áreas pouco exploradas nas unidades regionais, tais como a eletroeletrônica, automação e 
robótica. Com isto, esta ferramenta poderá colaborar para a construção de uma grade transdisciplinar.

PALAVRAS-CHAVE: hidroponia. automação agrícola. Arduíno.
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SOFTWARE MATEMÁTICO EDUCACIONAL – FAUNAMATH

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Deivid Martinez da Silva 
Eliane Pina Araújo 

Leonardo Bertucci dos Santos 

Orientador - Áquila Porfirio de Almeida Santos – aquila.santos6@etec.sp.gov.br
Coorientador - Vivian Kelly da Silva – vivian.silva27@etec.sp.gov.br

Etec de Mauá – Mauá

As pesquisas de investigação têm confirmado que o software proposto busca contribuir para o ensino da matemática nas séries 
iniciais. A maior dificuldade apresentada pelos alunos que cursam do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental é a lógica de calcular e a 
interpretação do cálculo, pois o Brasil enfrenta uma deficiência na aprendizagem da matemática, ocupando as piores colocações nos 
rankings educacionais avaliativos. De início, foi feita a análise da pesquisa com um levantamento bibliográfico sobre o tema Educação 
Matemática. Posteriormente, ocorreu uma pesquisa de campo com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 
“Antônio Prado Júnior”, no Município de Mauá; esta evidenciou que, para estimular o gosto pela matemática, por parte das crianças, 
o desenvolvimento do software com ênfase em jogos e atividades lúdicas seria uma ferramenta de grande valia, a qual auxiliará 
educadores e alunos durante as aulas. Os métodos lúdicos podem se mostrar eficientes para a obtenção dos melhores resultados 
na aprendizagem dos alunos, pois os mesmos aprenderão brincando, e o conteúdo deixará de ser considerado desagradável, sendo 
este o objetivo central do projeto. Assim, este trabalho busca facilitar a aprendizagem da matemática para alunos do Primeiro Ciclo 
do Ensino Fundamental, utilizando o software, o qual possui como temática animais ameaçados de extinção. A escolha se deu 
pela necessidade de conscientizar os futuros cidadãos sobre a importância da preservação do meio ambiente. Como personagem 
principal do jogo, Chiu, um panda, também em ameaça de extinção, veio visitar o Brasil para ajudar os seus amigos de vários lugares 
do planeta, mas, para isto, ele precisará do auxilio de alguém, no caso a criança que opera o software. Juntos eles embarcam nesta 
missão permeada de aventuras e, certamente, de muitos cálculos.

PALAVRAS-CHAVE: matemática. crianças. educadores. educação.
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SOFTWARE PARA ARQUITETURA – CONSTRUTEC

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Amanda Bonfim de Lima 
Mateus de Campos Proença 

Orientador - Daniela Fidêncio Minuci - daniela.minucci@etec.sp.gov.br

Etec Salles Gomes – Tatuí

O Software para Arquitetura Construtec tem por objetivo trazer agilidade na organização e elaboração dos cálculos para os 
profissionais das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil. Trata-se de um software que irá cadastrar funcionários, obras e clientes, 
fará cálculos relacionados a estruturas, revestimentos e outros itens básicos, além de gerar orçamentos tanto de materiais como do 
financeiro. Esse projeto pretende realizar essas tarefas de maneira simples e rápida, tanto para pessoas leigas, como experientes, 
pois seu layout disponibiliza as informações de maneira clara e direta, sendo de fácil utilização para o profissional da área. Podemos 
observar que na sessão de planejamento econômico, os cálculos de materiais serão apresentados e armazenados de uma forma em 
que o cliente poderá ter acesso às informações geradas através de documento impresso. Foi utilizada como fonte de informações 
sites de boa confiabilidade além de profissionais gabaritados da área de arquitetura e engenharia, uma vez que estamos falando de 
um software com uma grande variedade de cálculos, portanto, é necessário que tenhamos precisão nos dados. Pela complexidade 
dos cálculos de arquitetura e engenharia, a pesquisa exigiu retomar diversas vezes ao ponto de partida, por consequência dessas 
dificuldades, no decorrer do desenvolvimento, a metodologia do projeto precisou ser revista diversas vezes, porém, a solução foi 
encontrada e o software foi idealizado.

PALAVRAS-CHAVE: informática. arquitetura. obra. engenharia.
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SOFTWARE PARA ENTRETENIMENTO ELETRÔNICO

Categoria 4 – Informática e Ciências da Computação.

Claudio Henrique de Faria Pontes 
Eduardo Lucas Farias Felipe dos Santos 

Luis Augusto Pandini 

Orientador - Rogério Adriano de Sousa – rogeriosouza@etec.sp.gov.br
Coorientador - Hamilton Machiti da Costa – hamilton.costa@etec.sp.gov.br

Etec Francisco Garcia – Mococa

O objetivo deste trabalho é demonstrar o desenvolvimento de um software nomeado “War Machines”, é um jogo para computador 
desenvolvido na game engine Unity e possui suporte para multijogadores. O projeto visa o entretenimento em forma de competição, 
impulsionando o raciocínio rápido e lógico dos jogadores que devem depositar bombas em locais estratégicos para destruir 
obstáculos e adversários, sendo que o vencedor é o último que permanecer no mapa. O jogo possui uma interface em 3D, porém 
baseando-se em uma perspectiva isométrica, possuindo quatro mapas e oito personagens selecionáveis, que podem ser controlados 
por joysticks de Xbox 360 ou mesmo pelo teclado de computador. O tema do trabalho foi escolhido devido ao constante crescimento 
que apresenta na indústria de games atualmente no mundo, com uma elevada demanda de profissionais e pouca oferta de mão de 
obra especializada e também com o intuito de mostrar ao público interessado as etapas necessárias para o desenvolvimento de um 
jogo eletrônico. Espera-se que o projeto atraia a atenção das pessoas, as incentive a melhorar e implementar o mercado de jogos 
nacionais adicionando reconhecimento e, assim, incentivando alunos do curso Técnico em Informática a utilizar o conhecimento 
adquirido na criação e desenvolvimento de ferramentas úteis que os torna capazes de  se desenvolver, atualizando-se cada vez mais 
para o mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: unity. game engine. entretenimento. jogo.
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VELOCÍMETRO POR IMAGEM 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Gustavo Campos Silva 
Matheus Teles de Paiva Alves 

Rodrigo Bonadia Fraga 

Orientador – Tiago Jesus de Souza – tiago.souza76@etec.sp.gov.br 
Coorientador – Marco Aurélio Fernandes Soares – marcotronics@terra.com.br 

Etec Bento Quirino – Campinas 

Os radares nos dias de hoje funcionam da seguinte forma: um aparelho verifica velocidade do veículo, assim, se estiver acima da 
velocidade permitida, uma câmera localizada a alguns metros de distância fotografa a placa e envia para central, onde uma pessoa 
realizará a leitura da foto e dar prosseguimento para a notificação da multa. Já com velocímetro por imagem, com apenas uma 
câmera de alta resolução tirando fotos a 20 fps (frames per second), pode-se calcular a velocidade do veículo. Como o software 
criado é inteligente, após verificar um veículo infrator, em tempo real é realizada a identificação da placa, assim já enviando a multa 
para o mesmo. Como no Brasil há um grande índice de acidentes por imprudências no trânsito, com esta nova ferramenta de radar, 
além de ser mais eficaz, identificando e tomando as devidas providências mais rapidamente, é mais barato, imperceptível para 
os motoristas por ser pequeno, descartar qualquer tipo de aparelho além da câmera e, além disso, é de fácil instalação, podendo 
abranger mais lugares. O projeto busca uma cidade mais segura para se trafegar em qualquer meio de transporte e que os órgãos de 
trânsito de cada município possam, de forma justa, identificar os sujeitos às penalidades prescritas nas leis. 

PALAVRAS-CHAVE: radar. velocidade. tratamento de imagem. 



Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 5

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.
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AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS 
NA AGROINDÚSTRIA

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Dan Robert Melo 
Fernando Felix da Silva 

Orientador – José Maria Gomes – jsmgomes@hotmail.com
Coorientador – Edson José dos Santos – edjosmtm@hotmail.com

Etec Astor de Mattos Carvalho – Cabrália Paulista

Este projeto visa integrar atividades técnico-científico-pedagógicas nas áreas dos cursos de Técnico em Informática e Técnico em 
Agropecuária, almejando a implantação de alimentador automático e monitoramento de granja de galinhas poedeiras, localizada 
na Etec “Astor de Mattos Carvalho”. Para tanto, utilizará sistemas embarcados com microcontroladores, como o Arduino, para 
composição do protótipo de automação de processo produtivo dos ovos da granja e de software aplicativo de gestão e controle da 
produção, atendendo, inicialmente, às necessidades das instalações da unidade escolar e, posteriormente, aos pequenos produtores 
de ovos da região. O projeto envolverá pesquisa em conceitos de automação e agricultura de precisão, agregando saberes adquiridos 
nos cursos de informática e agropecuária, bem como de processos produtivos de forma prática, pois a tecnologia, presente em 
diversas áreas produtivas, é um instrumento necessário para aperfeiçoamento dos processos de produção de bens, visando 
garantir o uso sustentável e racional dos recursos e insumos. O produto final resultará em um sistema de alimentador automático, 
monitoramento do fluxo de água, temperatura e umidade do ambiente, processos relativos ao manejo da granja com soluções de 
ordem prática, para os desafios do cotidiano, utilizando o kit Arduino e diversos sensores e componentes eletrônicos, linguagem 
de programação Java e banco de dados SQL Firebird, com coleta e registro de informações, exercício da interdisciplinaridade e 
compartilhamento da experiência técnica em favor da comunidade. O presente projeto propiciará, finalmente, aos alunos dos cursos 
técnicos envolvidos, a aplicação dos conhecimentos adquiridos, motivando-os a buscar na pesquisa e inovação tecnológica soluções 
para o cotidiano e, ao mesmo tempo, visa dar maior agilidade às tarefas, resultando num bem-estar para os animais da granja, com 
a aplicação dos conceitos da agricultura de precisão. 

PALAVRAS-CHAVE: automação. Arduino. granja. microcontroladores. software.
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BAMBU - O AÇO VERDE

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Jaqueline Navi Alves 
Laura Richter Souza 

Orientadora - Eliane Cristina Gallo Aquino – elianegallo@yahoo.com.br
Coorientadora - Cacilda Monteiro de Oliveira Della Santina – cacilda_santina@yahoo.com.br

Etec João Belarmino – Amparo

Nesse trabalho visamos apresentar e comprovar a eficiência de um sistema reticulado de blocos de vedação utilizando uma 
estrutura de bambu Guadúa e com concreto convencional, para o preenchimento de paredes. Nosso objetivo foi apresentar uma 
técnica construtiva econômica, rápida, limpa e com baixo impacto ambiental. Desse modo, obteve-se uma peça pré-fabricada 
com armadura em bambu e concreto leve, com a utilização de poliestireno expandido (EPS) reciclado. Foram realizados testes de 
resistência, protótipos, pesquisa de materiais, entrevistas com profissionais da área da construção civil e cursos de capacitação em 
bioarquitetura. Também foram utilizadas normas da ABNT, para fortalecer a credibilidade de nossas conclusões. Como resultado, 
confeccionou-se uma eficiente peça de vedação, que atingiu os objetivos estipulados e também as exigências previstas em normas 
da construção civil, além de um protótipo que atendeu às hipóteses e objetivos previstos.

PALAVRAS-CHAVE: bambu. sustentabilidade. produtividade. poliestireno expandido. 
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BENGALA ULTRASSÔNICA

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Gustavo Takio Osaka 
 Emerson José Monteiro Cardoso

Ronaldo Leite Ingrund

Orientador - Murilo Zanini de Carvalho – murilo.eletronica.mecatronica@gmail.com
Coorientador - Adriana Nakatani – adrimariko@ig.com.br

Etec Julio de Mesquita – Santo André

Os principais objetivos do projeto foram facilitar o acesso de pessoas com deficiência, tanto visuais quanto motoras a vias públicas, 
conferindo-lhes maior segurança enquanto transitam por diversos locais, além da necessária autonomia frente à necessidade de 
se deslocarem.  Para que esses objetivos fossem alcançados, propuseram-se modificações em uma bengala convencional, por 
meio da implementação de sensores de distância ultrassônicos capazes de dizer a distância entre a bengala e objetos que possam 
constituir obstáculos. Isso é possível graças a padrões de vibração realizados por motores elétricos posicionados no dispositivo. O 
resultado alcançado, ao término do projeto, foi um produto capaz de detectar obstáculos estáticos e móveis e transmitir ao usuário, 
através de dois padrões de vibração definidos, a distância desses obstáculos. A duração da bateria utilizada no projeto foi de, 
aproximadamente, uma semana, dotando o projeto de grande flexibilidade e autonomia. O trabalho foi apresentado como projeto 
de conclusão de curso Técnico em Eletrônica e foi aprovado com conceito máximo.

PALAVRAS-CHAVE: bengala. acessibilidade. ultrassom. pessoa com deficiência.
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BRAÇO MANIPULADOR CONSTRUÍDO DE SUCATA 
ELETROMECÂNICA

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Dayane Lima de Almeida 
Murilo Henrique Raimundo Mingueti 

Nathaly Christie Moretti Moreira 

Orientador - Rolando Roberto Santoro - rrssantoro@yahoo.com.br

Etec Philadelpho Gouvea Netto – São José do Rio Preto

O projeto consiste na construção de protótipo de um braço manipulador para auxílio didático, que será construído com materiais 
recicláveis e sucatas dos laboratórios da Etec. A construção desse braço eletromecânico inovou a construção de um equipamento já 
existente, mas de uma maneira sustentável, além de disponibilizar o braço eletromecânico para a Unidade de Ensino, com o intuito 
de ajudar no conhecimento prático dos alunos e sugerir para as empresas que é possível a confecção de um braço manipulador 
que auxilie em pequenas operações mecânicas ou mesmo automáticas. O braço eletromecânico pode ser utilizado com outras 
dimensões em linhas de produção, como auxiliar em operações de fabricação contínua. Para a estrutura deste projeto utilizou-se 
de chapas de aço SAE 1010 de 1,0 mm de espessura, disponíveis nos laboratórios.  Foram projetadas peças nas próprias chapas e 
recortamos, acompanhando os traços na chapa, inclusive as dobras. Os braços se unem nas suas extremidades por meio de eixos de 
17 mm, os quais suportam o peso dos acionadores e redutores.  A base, mais curta, suporta todos os três braços e é fixada em uma 
plataforma, a qual consiste em uma caixa onde estão os controles eletroeletrônicos. O sistema é articulado com 4 graus de liberdade, 
movimentado por juntas rotativas, que são acionados por motores DC (corrente contínua), aproveitados de acionadores de vidros 
elétricos, sendo transmitidos por rodas dentadas e correntes, em um sistema de relação de transmissão e potência, suportadas 
pela própria estrutura dos segmentos dos braços e, como órgão terminal, possui uma pinça para agarrar objetos e sua locomoção. 

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. materiais recicláveis. braço eletromecânico.
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BRAILE VIRTUAL - SMART BRAILE

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Lucas de Oliveira Santos 
Marcela Manoela Mello de Lima 

Rafael Marson Gelschleiter 

Orientador - Larry Aparecido Aniceto – laniceto@ig.com.br
Coorientador - Humberto Augusto Piovesana Zanetti – humberto.zanetti@gmail.com

Etec Rosa Perrone Scavone – Itatiba

O projeto Smart Braile foi idealizado para minimizar as dificuldades vivenciadas por pessoas com deficiência visual, pois objetiva 
facilitar sua participação tanto no meio acadêmico como no profissional, maximizando a inclusão social através do acesso a textos 
elaborados no alfabeto latino traduzido para formato Braille. Utilizando como base uma impressora matricial controlada pela 
plataforma Arduino, é possível traduzir arquivos de diferentes línguas e extensões e imprimi-los em formato braile. A transcrição 
do arquivo texto para o formato braile é feita com a utilização de um software conectado à plataforma Arduino. Nesse processo, 
serão lidos os caracteres do texto individualmente e enviados por meio de uma sequência de pulsos correspondente ao caractere. 
Esses pulsos serão direcionados para o mecanismo de controle de duas agulhas na impressora que se encontram justapostas, 
responsáveis pela impressão em relevo no papel. Sua movimentação possui a capacidade de formar 63 combinações distintas 
de caracteres em braile, cada um composto por uma sela de até 6 pontos, o que propicia a formação dos símbolos em formato 
braille. O software identifica o caractere e emite um sinal para o Arduino, que envia uma sequência de pulsos de cinco volts via 
cabo serial para o motor de passo do carro, movimentando as agulhas na impressora, a fim de realizar a impressão em relevo. 
Após o término da impressão na primeira sublinha, o Arduino envia outro comando ao motor de passo, que realiza a rolagem da 
folha para a sublinha de baixo. São necessárias três sublinhas para formar o caractere completo, possibilitando, assim, a formação 
de palavras, frases e textos em braile.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. inclusão social. impressora a braile. deficiência visual.
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CADEIRA DE RODAS ADAPTADA PARA PARAPLÉGICO - CRAP 

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Fernanda B. Polone 
Gabriela Caetano 

Rafaela Oliveira Biazotto 

Orientador - Adriana Justina Rizzo – a-rizzo@uol.com.br
Coorientador - Arnold Baccan Filho – baccanf@gmail.com

Etec Trajano Camargo – Limeira 

O projeto teve início com o depoimento de uma cadeirante que, por se sentir muito dependente, improvisou uma tábua de madeira 
para se transferir da cadeira de rodas para outros locais, como cama, cadeira de banho, entre outros. Observou-se também a 
grande dificuldade dos deficientes em uma subida, pois exigia muita força nos braços. Pensou-se então em desenvolver chapas 
metálicas para a transferência da cadeira para outros lugares. É uma adaptação fixa, segura e resistente, além de uma catraca que 
impede que a cadeira de rodas retorne para trás em uma subida. O protótipo com as ideias foi plenamente desenvolvido, sem fazer 
alterações na estrutura da cadeira. Para colocar chapas mais resistentes, deve-se alterar a estrutura da cadeira, e o ideal é fazer 
toda a implementação na fabricação da cadeira. A adaptação na cadeira de rodas foi feita utilizando-se as normas da ABNT NBR 
9050:2004, visando não exceder a largura e a estrutura da cadeira, para não alterar o equilíbrio.

PALAVRAS-CHAVE: cadeira de rodas. adaptação. mobilidade. paraplegia.
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CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COM ASSENTO BASCULANTE

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Anderson Aparecido da Silva 
Carlos Aurélio Amaral 

Max Augusto Ricci 

Orientador - Luiz Antonio Fonseca – luiz-fonseca@ig.com.br
Coorientador - José Osmar Rossi – joross@uol.com.br

Etec Pedro Ferreira Alves – Mogi Mirim

Pensando a tecnologia como ferramenta capaz de produzir as facilidades do mundo moderno, vimos que a questão da acessibilidade 
aos deficientes físicos tem na tecnologia assistiva um arsenal de recursos e serviços que facilitam e ampliam as habilidades funcionais 
dos deficientes, promovendo vida independente e inclusão. Assim, com exemplo “vivo” presente na escola, foi pensada a cadeira 
de rodas com assento basculante, a fim de se facilitar o uso do sanitário por parte deste aluno, propiciando a ele tanto a inclusão 
educacional como a social. A cadeira de rodas elétrica com assento basculante será movimentada por um motor com base fixada nas 
costas da cadeira, sendo que a força tração será transmitida por correntes e coroas. Na base do assento será desenvolvido um sistema 
móvel, acoplado ao assento fixo, que será vazado, da própria cadeira. Esse sistema é realizado por meio de conjunto mecânico e 
elétrico, propiciando, assim, que o cadeirante tenha total liberdade de ir e vir em locais de difícil acesso, no caso de estar sozinho, 
como, por exemplo, o banheiro. Essa locomoção é possível através de um (controle) HD “Joy Stich” acoplado em um dos braços da 
cadeira, que acionará o acento móvel, fazendo o movimento basculante para baixo. O assento móvel deve ser basculado antes de 
a cadeira sobrepor-se ao vaso. Após esse movimento, o cadeirante deve sobrepor a cadeira ao vaso sanitário para utilizá-lo. Saindo 
da sobreposição do vaso sanitário,  o comando basculante é acionado para cima, facilitando a saída do cadeirante do banheiro.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade. tecnologia assistiva. cadeira de rodas.
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CALIBRADOR AUTOMÁTICO PARA MOTOCICLETA

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Edilson de Oliveira Machado
Emerson José Marques 

Anderson Carvalho Germano 

Orientador - Sérgio Soares - sergio.soares@etec.sp.gov.br
Coorientador - João Amaral Neto - proamaral@gmail.com

Etec Salles Gomes - Tatuí

O projeto surgiu do desejo de um motociclista de possuir um calibrador automático acoplado em sua moto, para quando o pneu 
furar. O objetivo, portanto, foi planejar e desenvolver uma ferramenta para suprir a necessidade do motoqueiro quando sua moto 
estiver com o pneu furado. Para iniciarmos o projeto, fomos buscar a história da motocicleta, desde a sua origem até a sua chegada 
ao Brasil e, na sequência, passamos a pesquisar sobre o pneu, para entendermos seu funcionamento. Desenvolvemos, então, por 
dois meses, pesquisas para criação do protótipo; depois, montamos o projeto em uma motocicleta para verificarmos a durabilidade 
e o funcionamento do conjunto montado, além da escala real, para uma maior precisão do desenvolvimento teórico e pratico do 
protótipo. Na conclusão deste projeto, obtivemos um equipamento que atingiu as expectativas do grupo, deixando a motocicleta 
com as características originais, sem modificação nenhuma, minimizando os riscos de acidentes e lesões físicas; conseguimos um 
equipamento com precisão, que atende os requisitos em segurança e ergonomia e, principalmente, funcional.

PALAVRAS-CHAVE: pneu furado. calibrador automático. motocicleta.
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CASA PRÉ-FABRICADA DE MADEIRA 
COM O SISTEMA PLATAFORMA 

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Halana Meneses Gonçalves 
Jaqueline Alves da Silva 
Rafaela Pereira Sobrinho 

Orientador - Sandra Regina Palmieri – sandra.etegv@terra.com.br

Etec Getúlio Vargas – São Paulo

O tema deste projeto é o sistema pré-fabricado leve em madeira – Light Wood Frame – do tipo sistema plataforma, com a 
elaboração de um projeto de uma residência unifamiliar. Este trabalho traz as principais informações sobre a madeira na construção 
civil, tais como características físicas, mecânicas, formas de utilização, tratamentos necessários, entre outros. Além disso, foca-se 
no estudo do sistema plataforma: a partir do seu surgimento, detalhando as etapas construtivas do sistema e mencionando as 
vantagens, desvantagens e considerando também um estudo de viabilidade econômica, ambiental e social. O principal objetivo é 
constatar que esse método construtivo é viável no Brasil. O método de desenvolvimento constituiu-se em pesquisas bibliográfica; 
como exemplo, “Estruturas de Madeira” – Walter Pfeil, artigos científicos e na internet, bem como visitas às empresas atuantes na 
área e à biblioteca de Engenharia Civil da USP – EPEC. Os resultados obtidos com o desenvolvimento do trabalho e dos projetos 
indicaram que, considerando-se todos os aspectos de viabilidade de implantação do sistema plataforma no Brasil, pode ser viável 
no aspecto ambiental: esse sistema gera menos resíduos (por ser pré-fabricado), evita o desperdício e gastos desnecessários. Além 
disso, a madeira utilizada na casa absorve gás carbônico durante seu crescimento, retirando, assim, esse gás poluente da atmosfera. 
Em contrapartida, ao se analisar a disponibilidade de matéria prima no mercado e a inexistência de leis e normas regulamentadoras, 
referentes a esse método construtivo, percebe-se uma dificuldade de implantação no Brasil, pois a falta de normatização e 
padronização dificultam a utilização e o desenvolvimento dessa tecnologia. Portanto, analisando os resultados obtidos, conclui-se 
que, no momento, é inviável a implantação do sistema plataforma no Brasil, porém, abre-se caminho para novas pesquisas e mais 
estudos, pois a sua utilização geraria diversos benefícios econômicos e ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: madeira. pinus. sistema. plataforma. casa pré-fabricada.
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CASAS EMERGENCIAIS – CONSTRULAR

Categoria 05 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

João Matheus Barbosa Marins 
Laís Santana dos Reis 

Renato de Senna Freitas 

Orientador - Ana Josefina Bonci Lombardi – ana_lombardi@hotmail.com
Coorientador - Roseli Soares dos S.da Costa Pinto – scares.roseli75@gmail.com

Etec Prof. José Sant’Ana de Castro – Cruzeiro

Desastres naturais e conflitos têm sido fatos crescentes em todo o país e a quantidade de pessoas deslocadas devido a essas catástrofes 
têm tomado grandes proporções. Com isso, cada vez mais, são necessárias ações que visem dar qualidade de vida satisfatória a essas 
famílias que se encontram em condições emergenciais. Dentre as ações de pesquisa e desenvolvimento deste trabalho, pode-se 
considerar a aplicação e a construção de casas pré-moldadas com reaproveitamento de materiais, como pallets de madeira e escória 
de fundição de metalúrgicas, encontradas na região. Esse projeto é uma alternativa rápida para os problemas que muitas vezes não 
são solucionados, almejando o reaproveitamento desses materiais, a agilidade no processo de montagem das casas, a resistência e 
a acomodação de pessoas. A questão é de extrema importância, pois se trata da preservação da vida, da saúde e do bem estar físico 
e emocional das famílias. O objetivo principal é a agilidade sem abrir mão do conforto utilizando recursos ecológicos; a madeira 
de reaproveitamento torna-se uma boa opção para a execução das casas. O programa de necessidades adotado para este projeto 
consta de sanitário, espaço para refeições e dormitório num ambiente único. A cobertura será executada com telhas ecológicas e a 
fundação será radier, cujo concreto utilizará escórias de fundição. O partido apresenta módulos de 22.50m², com a possibilidade de 
serem isolados ou agrupados para aplicação em diferentes tipos de terrenos.

PALAVRAS-CHAVE: casas pré-moldadas. ecológico. abrigos emergenciais.
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CONTROLADOR DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS PESADOS

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Osmario Soares Lopes 

Orientador - Márcio Alessandro Castiglioni – mrccast@gmail.com

Etec Euro Albino de Souza – Mogi Guaçu

O objetivo deste projeto é oferecer aos usuários que trafegam nas rodovias mais segurança, pois o excesso de velocidade é respon-
sável por um terço dos acidentes que envolvem vítimas. Sendo assim, foi desenvolvido um controlador de velocidade que apresenta 
um gerenciamento automático da velocidade de veículos pesados, permitindo programar uma velocidade limite, impedindo que o 
veículo a ultrapasse. Há também a possibilidade de se programar um segundo limite de velocidade, quando detectados ambientes 
chuvosos e noturnos. Em todos os veículos pesados que apresentam  eletrônica embarcada, há a possibilidade de se fazer a progra-
mação do limite de velocidade, impedindo a aceleração.  Mas não se tem a capacidade de deter a velocidade, quando se adquire 
uma certa energia, principalmente em uma descida. Este controlador será composto por dois sistemas: eletrônico, que é um sistema 
microprocessado de um bom poder de processamento, tornando a leitura da velocidade de forma precisa, e o pneumático, que é 
um sistema que atua na frenagem dos veículos, segurando a energia potencial e cinética. Foi desenvolvida uma interface para cali-
bração e programação do controlador de velocidade, facilitando a instalação, evitando que os usuários façam uma reprogramação 
do sistema. Houve uma grande percepção na parte de consumo e manutenção; o excesso de velocidade exige uma maior potência 
do motor, ocorrendo um desgaste prematuro das peças - também a alta velocidade causa excessiva deterioração dos pneus por 
questões do peso versus velocidade.

PALAVRAS-CHAVE: controlador de velocidade. segurança. veículos pesados.
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DESCONTAMINADOR DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Carlos Eduardo da Silva
ÉdyLiniker de Siqueira Oliveira

Raphael Monteiro Santos de Lima

Orientador - Anderson Reginaldo Santos - prof.anderson.santos@hotmail.com

Etec Machado de Assis – Caçapava

Países do Primeiro Mundo incluem as lâmpadas fluorescentes, usadas na lista de resíduos nocivos ao meio ambiente, pois contêm 
substâncias químicas que afetam o ser humano. Ao se romper uma lâmpada fluorescente, esta emitirá vários gases nocivos; entre 
eles, o gás de mercúrio que, ao ser absorvido pelo organismo, contamina-o, comprometendo várias funções do corpo. Se forem 
lançadas em aterros, as lâmpadas contaminam o solo e, a longo prazo, os cursos d’água, chegando assim à cadeia alimentar. No 
Brasil, muitos usuários dessas lâmpadas, conscientes desses fatos e já alertados pela norma brasileira NBR 10004, que impõe limites 
rigorosos à presença de mercúrio nos resíduos sólidos, já estão evitando esse tipo de contaminação do meio ambiente. Atualmente, 
no Brasil, são reciclados cerca de 6% de lâmpadas fluorescentes por ano, e observamos que a média, em outros países, é mais alta. 
Os EUA fabricam em média um bilhão de lâmpadas por ano e reciclam 802 milhões delas, portanto com uma média de 80,2% 
de lâmpadas recicladas por ano. Ao analisarmos as médias nacionais, percebemos que elas estão longe de alcançar as médias 
internacionais e constatamos que há uma grande defasagem no setor de reciclagem no Brasil, mesmo sabendo que, ao se investir 
neste segmento, seria possível receber retorno financeiro, ao mesmo tempo em que se ajudaria o meio ambiente. Motivados por 
estes estudos, optamos por desenvolver um projeto que colabore com a porcentagem de reciclagem no Brasil, que apresente um 
bom custo, consiga ser utilizado com facilidade, que atenda às necessidades e que conscientize para a importância do processo de 
reciclagem no nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: lâmpadas fluorescentes. contaminação. meio ambiente. 
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DISPLAY GRÁFICO DE BOLHAS

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Diego Amâncio Alves de Castro 
Lukas Wesley Cascione 

Sofia Cristina de Campos 

Orientador – Luiz Fernando da Costa Badinhan – luizfbadinhan@hotmail.com
Coorientador – Marco Aurélio Fernandes Soares – marcotronics@terra.com.br

Etec Bento Quirino – Campinas 

A difusão de informações e a comunicação estão muito presentes no dia a dia da sociedade atual, rápida e globalizada. Pensando 
nisso, o projeto é ideal devido ao seu aspecto inovador e atrativo. Como é um projeto pioneiro no Brasil, este tipo de comunicação 
visual atrai grande atenção do público, podendo ter um enfoque especial na propaganda e entretenimento, pois, além do próprio 
display, há um sistema de iluminação permitindo sua utilização durante a noite, que pode ser controlado conforme a formação das 
bolhas. O sistema baseia-se no acionamento de válvulas e programação de microcontroladores. É constituído fundamentalmente 
por uma base com tubos transparentes alinhados verticalmente, cheios de um líquido que permite a formação de bolhas, que 
seriam formadas pela indução de ar provida de válvulas nas entradas de baixo. Dessa forma, temporizando-se corretamente as 
válvulas para que sejam acionadas de modo sincronizado, criam-se imagens simples ou formam-se palavras, utilizando as bolhas 
como “pixels”. Por ser tão dinâmico, o Display Gráfico de Bolhas é capaz de atrair pessoas de todas as faixas etárias, abrindo um leque 
de possibilidades de implementação, seja em praças públicas, parques, escolas, museus ou em alas particulares, como shoppings, 
escritórios, salas de espera ou até mesmo residências.

PALAVRAS-CHAVE: bolhas. display. automação. comunicação. inovação.



FETEPS • 2013
138

DISPOSITIVO PARA AUXILIAR DEFICIENTES VISUAIS 

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Josmar Quispe Aragon 
Lethycia Sant’Anna Oliveira 

Mikael Souza Silva 

Orientador - Helton Almeida dos Santos - heltonas@usp.br

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira - São Paulo

Os deficientes visuais buscam, no dia a dia, a independência de forma geral e, principalmente, no desafio de caminhar pelas 
ruas movimentadas de uma cidade grande. Atualmente, existem poucos dispositivos no mercado com o objetivo de auxiliar aos 
deficientes visuais. Para boa parte destes dispositivos de mercado, os preços não são tão acessíveis. Um dos maiores desafios nestas 
cidades com grande quantidade de veículos é, por exemplo, atravessar ruas e saber as condições dos semáforos sem auxílio de 
outras pessoas. Com o propósito de auxiliar os deficientes visuais e torná-los mais independentes, este projeto pode proporcionar 
a segurança para que o deficiente atravesse qualquer rua ou avenida que tenha um semáforo com este dispositivo. O projeto 
consiste em um dispositivo receptor com pequena dimensão, que pode ser utilizado pelo deficiente visual como uma espécie de 
adereço ou na própria bengala, que detecte o semáforo adaptado com um emissor de sinais e, através de vibração e sinal sonoro, 
informa ao deficiente o status do semáforo (vermelho ou verde). Além do auxílio na travessia das ruas que utilizam os semáforos, 
outra vantagem deste projeto é de proporcionar um produto de baixo custo, acessível aos deficientes, cuja maior dificuldade será 
a implantação no dispositivo de emissão do sinal nos semáforos. Trata-se de uma proposta de melhoria para a sociedade e para a 
vida dos deficientes visuais.

PALAVRAS-CHAVE: deficiente visual.  sinal sonoro.  segurança.
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ELEVADOR CONTROLADO POR VOZ

Categoria 05 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.
 

Carlos Eduardo Palmieri Teixeira 
Mark William Schall 
Matheus Schimidt 

Orientador - Daniele de Oliveira Reis – daniele.administradora@gmail.com
Coorientador - Iverson Machado – iversonmachado@yahoo.com.br

Etec Prof. Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara - São Paulo

Este trabalho tem como objetivo registrar o planejamento do protótipo de um elevador controlado por voz. Esse sistema foi escolhido 
por contemplar um equipamento que poderá ser acoplado a diversos tipos de utilizações, como: elevadores para deficientes físicos, 
meios de transportes e edificações. O sistema foi desenvolvido com base nas disciplinas que compõem a grade curricular e buscam 
desenvolver habilidades e competências nas áreas de controle e automação, máquinas elétricas, eletrônica analógica e digital e 
sistemas digitais micro processados. Utilizamos no nosso projeto um microcontrolador, um módulo de reconhecimento de voz, 
circuitos digitais, e parte estrutural. Todo sistema foi desenvolvido em ambiente virtual (software de simulações), e depois levado à 
prática. Utilizamos dois tipos de programação, ladder e linguagem C, pois todo o funcionamento e baseado no sistema controlado 
pela voz, que gera sinais de controle ao microcontrolador, ativando as saídas correspondentes. Por fim, usamos nosso conhecimento 
em eletrônica de potência e eletropneumática para o controle do dispositivo atuador, no caso uma válvula e um compressor que 

realizará as funções devidas do sistema de elevação.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade. elevador. voz. controle por voz.
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FRESADORA PANTOGRÁFICA CNC DIDÁTICA

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

 Obede Edom do Nascimento 
Diácono Papariello 

Suelen Ribeiro de Camargo 

Orientador – Getúlio Pereira da Silva – getps@ig.com.br
Coorientador – Vagner Sarti - sartimail@bol.com.br

Etec Martin Luther King - São Paulo

O projeto foi desenvolvido visando à necessidade de automatizar trabalhos que antes eram feitos manualmente, demonstrando o 
funcionamento de uma máquina fresadora CNC, tornando ainda mais significativa a aprendizagem no ensino técnico. A construção 
da fresadora foi realizada em alumínio. Desta forma, o pouco peso facilita o deslocamento da máquina em várias direções e aumenta 
sua durabilidade, devido à possibilidade de não oxidação, podendo, assim, ser um equipamento utilizado em diversas regiões, 
desde que sejam levadas em consideração as variações climáticas. Além disso, com a fresadora CNC pretende-se aprimorar e 
permitir que sejam realizados trabalhos como desenhos, letreiros programados, processo de usinagem e acabamento em peças de 
vários tipos e materiais, facilitando o manuseio e demonstrando como seus recursos contribuem para o aprendizado dos alunos, por 
se tratar de uma máquina computadorizada. O trabalho foi baseado nas fresadoras CNC convencionais da indústria e dividido em 
três partes: projetos mecânico, eletroeletrônico e de controle de software. O primeiro contemplou a escolha de material e estrutura, 
identificando os detalhes dos elementos da máquina. A fase eletroeletrônica baseou-se na escolha das fontes de energia, placas 
controladoras de motores de passo, nos sensores e no motor de acionamento da ferramenta de corte. Já o controle por software 
e o estudo da plataforma Master Can estão relacionados à velocidade e direção dos motores de passo. Assim, esperamos com a 
“Fresadora Pantográfica CNC Didática” unir os conhecimentos teóricos de maneira prática e alcançar uma nova etapa de descobertas, 
uma vez que se trata de um equipamento inovador, eficiente, preciso e que atende às exigências do mercado industrial do momento, 
além de poder ser utilizado como ferramenta de aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem.  fresadora cnc.  inovação.  automatizar.  
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GLOBO DE LED INTERATIVO – GLIPV 

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Andréia Joice Oliveira Meria 
Bruna Natany de Vecchio 

Wallace Camilo Costa Oliveira 

Orientador - Larry Aparecido Aniceto – laniceto@ig.com.br

Etec Jorge Street – São Caetano do Sul

Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma imagem virtual rotacional a partir do estudo da persistência retiniana, 
conhecido também como ilusão de ótica. O objetivo do projeto é gerar uma imagem virtual esférica do Globo Terrestre para 
ser usada didaticamente em instituições de ensino, com o intuito de despertar o interesse dos alunos e proporcionar melhor 
aproveitamento do conteúdo. Baseando-se em trabalhos anteriores referentes à persistência retiniana, foram realizadas pesquisas 
via internet sobre a ilusão de ótica e a formação da imagem na retina do olho humano. O circuito é composto pelo microcontrolador 
ATmega2560, LEDs RGB PLCC6 e  registradores de deslocamento 74HC595D. O mapa de bits é enviado de forma serial para os 
registradores de deslocamento sincronizados por um pulso de clock; assim que todos os bits são enviados, o microcontrolador envia 
um pulso no pino STCP do registrador, que move para o porte de saída a informação armazenada no registro, acionando os LEDs. 
O projeto também usa a comunicação Bluetooth, possibilitando enviar imagens criadas pelo CorelDraw em formato bmp, através 
de um computador em tempo real, mesmo em movimento. O GLIPV pode gerar uma imagem com resolução de até 400x150, ou 
seja, 60.000 pixels e ser usado didaticamente, como para estudo do Mapa Mundi em 3D, programação do microcontrolador, além 
de permitir a recriação de outras imagens para estudo ou comercialmente, para apresentação dos produtos em loja, propaganda 
comercial ou como painel interativo. A realização do projeto foi possível graças à experiência profissional e conhecimentos na 
área de desenvolvimento de software e hardware dos integrantes do grupo e proporcionou aperfeiçoamento e aprendizado em 
programação, mecânica, e aerodinâmica.

PALAVRAS-CHAVE: persistência retiniana. globo de leds. projeção virtual.
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ILUMINANDO COM CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Categoria 5 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Henrique de Almeida Francisco 

Orientador - Thiago José Tavares Bartelega – thiagoeletronica@hotmail.com

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel – Cachoeira Paulista

No presente somos dependentes do uso de energia elétrica para a realização de nossas atividades, desde a hora em que acordamos 
até o momento em que vamos dormir. E, com a realização de tarefas em ambientes fechados, necessitamos de iluminação para 
desempenhar nossas atividades. Nenhum ambiente pode ser utilizado sem iluminação, natural ou artificial. Portanto, para 
iluminação artificial, utilizamos energia elétrica. Mas, ao invés de utilizarmos a energia elétrica da rede, podemos transformar a 
energia solar em energia elétrica para fornecer a iluminação. Este projeto visa atender a uma necessidade tanto financeira quanto 
ambiental. Dessa forma, pretendemos utilizar a radiação solar, através de painéis solares para que possamos obter energia elétrica. 
As luminárias convencionais foram substituídas por luminárias de 12V corrente contínua, alimentadas por um banco de baterias 
de 12V. Tais baterias são carregadas constantemente através destes painéis solares durante o dia. Estas baterias alimentam um 
sistema que comanda seções de luminárias, fazendo com que as mesmas fiquem inoperantes em alguns momentos, garantindo, 
assim, a utilização de energia de um modo racional e sustentável. Pretende-se economizar na sala de aula utilizada para o projeto, 
o equivalente a, aproximadamente, 33 kW/H ano, ou seja, além da economia de energia elétrica e custos, temos a manutenção de 
reserva de água em nossos reservatórios, garantindo, assim, um planeta mais sustentável para as próximas gerações.

PALAVRAS-CHAVE: iluminação. sustentabilidade. energia. energia solar.
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Uma pesquisa feita por alunos usuários de motocicletas que cursam o segundo módulo de Informática mostrou que a maioria 
dos motociclistas entrevistados, cerca de 90%, já ficaram com seus dispositivos eletrônicos móveis indisponíveis por motivo de 
bateria descarregada. Ainda de acordo com os entrevistados, este tipo de problema causa prejuízos como perda de tempo, não 
concretização de vendas ou negócios e, consequentemente, descontentamento de clientes e fornecedores, principalmente em se 
tratando de uma forma de pronto atendimento. Surge então a idealização deste projeto, que tem como objetivo desenvolver um 
kit tampa de baú com placa de energia solar flexível para os baús de motocicletas. A ideia é oferecer aos motoboys e motociclistas 
uma forma sustentável de carregar seus aparelhos celulares, rádios, tablets e outros dispositivos eletrônicos móveis que necessitam 
de alimentação externa para suas respectivas baterias. Para concluir, pesquisas e estudos realizados com placas de energia solar 
flexíveis evidenciaram a viabilidade técnica e a possibilidade de se utilizar essas placas nas tampas de baús das motocicletas. O 
desenvolvimento e montagem de um protótipo e os resultados satisfatórios obtidos com ele aumentam ainda mais a probabilidade 
de se obter a total satisfação dos usuários e consumidores com a aquisição deste produto inovador e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: placa solar flexível. baú. sustentabilidade. energia solar.
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Nosso projeto contempla a criação de um sistema de controle e motorização para cadeira de rodas manuais. O sistema foi 
desenvolvido a partir de duas particularidades que dificultam a aquisição de cadeira de rodas elétrica pelos portadores de 
deficiências: o alto custo e a falta de mão de obra qualificada para montagem e manutenção do sistema. Felizmente, a busca 
incessante para desenvolver tecnologias para facilitar a vida humana fez com que houvesse o aprimoramento de vários equipamentos 
nas áreas de telecomunicação, informática, eletrônica e outros, inclusive para deficientes em locomoção. Baseado em um circuito 
microprocessado, e um joystick, que serve como interface entre homem e máquina, o controle de velocidade e movimentação da 
cadeira é realizado por dois motores. Todo o conjunto, joystick, circuito de controle, motores e baterias, são adaptados a uma cadeira 
de rodas comum (manual), com os principais objetivos de reduzir os custos de aquisição, manutenção e proporcionar adaptabilidade 
a todas as cadeiras manuais.

PALAVRAS-CHAVE: motorização. cadeira de rodas. pessoas com deficiência.
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Atualmente, muitas pessoas apresentam dificuldades de manuseio na utilização convencional do macaco automotivo, além do 
mesmo poder provocar problemas ergonômicos para o usuário, devido a posturas inadequadas. Diante das dificuldades apresentadas, 
foi proposta a automatização do macaco automotivo, tornando-o uma ferramenta prática e de fácil manuseio a todas as pessoas. A 
proposta do projeto é implementar ao macaco automotivo do tipo “macaco sanfona” um motor de corrente contínua que, ligado por um 
cabo condutor à bateria do próprio automóvel, terá sua tensão de funcionamento. O macaco automotivo elétrico recarregável auxiliará 
o usuário que, atualmente, precisa girar a manivela do macaco sanfona para  suspender a lateral do automóvel para troca do pneu. 
O acionamento do motor do macaco elétrico recarregável será controlado através de um circuito eletrônico, e o usuário, através de 
botões de comando, terá total controle de todo o processo. Após o acionamento do dispositivo, a lateral do automóvel será levantada 
a uma altura determinada pelo usuário e, após a troca do pneu, através dos botões de controle, o usuário inverterá a rotação do motor 
do macaco, permitindo que o automóvel volte a ter os quatro pneus em contato com o solo. O projeto proposto não exige grandes 
modificações no macaco automotivo do tipo sanfona já existente no mercado e sua implementação trará grandes benefícios às pessoas, 
tanto na economia de tempo e praticidade quanto na prevenção de possíveis danos à saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: macaco automotivo. bateria recarregável.



FETEPS • 2013
146

MÁQUINA RECICLADORA DE ISOPOR

Categoria 05 – Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Alex Krasnikovas Antunes
Eduardo Martins

Leandro Gomes Leite

Orientador - Valdemar Garcia dos Santos – vair@uol.com.br
Coorientador – Marinésio de Jesus Suterio – marinesio@mackenzista.com.br

Etec Tereza Ap. Cardoso Nunes de Oliveira – São Paulo

Foi proposto realizar um projeto que reciclasse o isopor, já que o Brasil não recicla 100% do isopor descartado. A ideia é projetar 
e construir uma máquina que irá reciclar o isopor utilizando como solvente a acetona pura, que é um produto líquido e incolor 
que possui uma propriedade de dissolver completamente e quase instantaneamente, transformando o produto em uma massa 
moldável que, quando seco, transforma-se em um plástico. Será utilizado um molde para produzir um produto final, que serão 
as peças de um jogo de dama. Nos dias de hoje, o descarte excessivo de isopor é realizado pela população de forma intensiva. 
Geralmente, o isopor é utilizado no transporte de produtos ou na embalagem de alimentos. Em 2008, foram produzidas, no Brasil, 
cerca de 82,9 mil toneladas de poliestireno expandido, sendo que apenas 7 mil toneladas, ou seja 8,4% foram reciclados. Esse 
material no meio ambiente não tem um tempo determinado para a sua degradação, e quando é descartado e enviado para os 
aterros sanitários, atrapalha na decomposição de materiais orgânicos. Pretende-se um projeto com um custo baixo, pois as únicas 
máquinas de reciclagem de isopor que existem são altamente custosas e não são nacionais. A invenção de novas alternativas de 
reciclagem impulsiona o mercado voltado para a sustentabilidade, diminuindo a poluição do planeta, gerando mais empregos, 
conscientizando a população e promovendo o aprimoramento da tecnologia da reutilização.

PALAVRAS-CHAVE: reciclagem. isopor. sustentabilidade. poliestireno expandido.
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Este trabalho foi realizado a partir do estudo de um instrumento de mercado utilizado para medir as rotações de motores, 
denominado tacômetro ou taquímetro, que pode ser do tipo portátil (manual) ou fixo ao eixo do motor. A unidade de medida 
é o RPM (rotações por minuto). As empresas utilizam-no para auxiliar no controle do funcionamento dos motores, permitindo 
uma intervenção imediata e adequada quando ocorrem falhas de desempenho ou funcionamento. O objetivo desse trabalho 
é proporcionar às pessoas responsáveis por esse tipo de controle/fiscalização maior segurança, caso o motor em análise esteja 
instalado em área de risco, com possibilidade de ocorrência de acidentes (queimaduras, descargas elétricas, afogamentos), 
como também buscar o aprimoramento do conhecimento na área de Telecomunicações (transmissão de informação sem fio). 
Essa pesquisa teve como foco o tacômetro ou taquímetro que, fixado em um motor instalado em uma área de risco, envia a 
leitura da rotação via RF (rádio frequência) para um mostrador portátil; o operador ou técnico responsável pela fiscalização 
desse motor efetua a leitura a uma distância segura. Na montagem do projeto, foram utilizados um microcontrolador PIC e 
módulos de TX/RX na faixa de VHF. Para demonstração do funcionamento do circuito, utilizamos um motor DC acoplado a um 
eixo e a um disco encoder, cuja leitura é efetuada por um leitor óptico. O motor, o eixo e a fita encoder foram aproveitados 
de uma impressora jato de tinta desativada recebida em doação; os demais itens são novos e foram adquiridos com recursos 
próprios. No mostrador utilizamos um display LCD 16X2. Com este equipamento, teremos maior segurança na operação, pelo 
uso desta nova tecnologia (comunicação sem fio).

PALAVRAS-CHAVE: tacômetro. taquímetro. segurança. rf. motores.
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A tecnologia CNC está cada vez mais presente nas indústrias e é uma importante ferramenta na fabricação dos mais variados 
produtos. O Mini Router CNC tem como principal finalidade a utilização de uma retífica para confecção de placas de circuito 
impresso. Para tal processo, só é necessário o desenho do circuito, que é feito em softwares de prototipagem e, a partir do desenho, 
impulsos elétricos são enviados para a máquina, fazendo, assim, com que a placa seja confeccionada. O público-alvo do projeto 
são principalmente estudantes, pois uma máquina CNC de grande porte pode chegar a custar milhares de reais, o que dificulta 
a aquisição de tais equipamentos. Esta máquina substituirá o uso de percloreto de ferro na confecção de placas de circuito, 
assim evitando a contaminação da natureza com tal agente químico, pois o descarte do ácido é de difícil realização. Os principais 
componentes do projeto são os motores elétricos, os fusos e as barras guias e, com estes, temos o movimento dos três eixos da 
máquina. As várias possibilidades da aplicação deste equipamento permitem um desempenho superior na difusão do ensino na 
tecnologia CNC. O Mini Router CNC é uma máquina completa e que facilita o aprendizado de alunos nas instituições de ensino 
técnico, nos setores da mecânica, eletrônica e automação, pois é de fácil utilização e garante um resultado preciso.

PALAVRAS-CHAVE: fresadora. cnc. router. usinagem. retífica. 
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Segundo dados do IBGE, desde a década de 1960 até o ano de 2010, a população brasileira quase triplicou. Nesse período, o 
crescimento do número de idosos foi comparativamente maior e isso aconteceu devido ao aumento da expectativa de vida do povo 
brasileiro. Com o aumento da longevidade e o avanço tecnológico no desenvolvimento de medicamentos, tanto idosos quanto 
portadores de doenças crônicas vêm experimentando melhores condições de vida, graças ao uso dos novos remédios lançados no 
mercado. Muitos desses medicamentos devem ser ingeridos com regularidade e em horários determinados. Controlar o horário 
e o medicamento corretos é fundamental para a eficácia do tratamento, e falhas ou trocas podem resultar em problemas para o 
paciente.  A fim de auxiliar os pacientes e seus cuidadores, foi idealizado o Porta Remédios Eletrônico, que avisa o momento certo 
de tomar determinado medicamento, garantindo, assim, comodidade e facilidade a seus usuários. O Porta Remédios Eletrônico é 
um dispositivo microprocessado que foi desenvolvido a partir de pesquisas realizadas para verificar se já havia um produto similar 
no mercado e com possíveis usuários para identificar a sua aceitação. Ao concluir o projeto, foi observado que o produto tem 
um bom desempenho, atende às necessidades dos usuários e garante melhor qualidade de vida, uma vez que falhas no horário 
da administração ou troca de medicamentos podem ocasionar danos severos aos pacientes - tais danos podem, inclusive, ser 
irreversíveis.

PALAVRAS-CHAVE: microprocessador. saúde. eficácia. comodidade. porta-remédios.
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O projeto visa à criação de um reator de hidrogênio capaz de substituir os combustíveis fósseis, combatendo as grandes emissões 
de poluentes atmosféricos como o monóxido de carbono (CO), o chumbo (Pb), os óxidos de azoto (NO e NO2), o dióxido de carbono 
(CO2), emitidos pelos veículos motorizados em geral. O objetivo do reator de hidrogênio é substituir totalmente o uso do etanol 
ou da gasolina nos carros, diminuindo as emissões de poluentes atmosféricos, trazendo uma grande economia. O reator de 
hidrogênio funciona com o princípio da eletrólise (reação química que separa as moléculas presentes na água, transformando 
H2O(l) em HHO(g)). A água que passará pelo reator deve conter um catalisador para otimizar a produção. O catalisador usado 
no projeto é a soda cáustica (NaOH). Para controlar a produção de HHO(l) no reator de acordo com a necessidade do motor, há 
um PWM (Pulse-WidhtModulation ou Modulador de Largura de Pulso), que varia a amplitude do pulso emitido pela fonte, que 
alimenta o reator de acordo com a corrente e a tensão. O PWM terá a mesma função que um acelerador de um carro sem o sistema. 
A produção esperada para o reator junto com o PWM no sistema de operação desenvolvida é de trinta e seis litros de HHO(g) por 
minuto. Também é esperado que o motor de um trator, usado no teste definitivo, seja movido apenas com o hidrogênio produzido 
pelo reator, sendo dispensável o uso de algum combustível fóssil no motor.

PALAVRAS-CHAVE: reator. poluentes atmosféricos. hidrogênio. HHO.
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As carrocerias de madeira de veículos de carga são fixadas com parafusos roscados. Para a construção desses parafusos, em geral 
utiliza-se uma ferramenta manual de rosquear. Este projeto teve por objetivo o desenvolvimento de uma Rosqueadeira elétrica. 
Atualmente o trabalho é realizado manualmente, através de um porta-cossinete, exigindo certa força do operador. Deixou-se o 
processo semiautomático para as roscas de 1/2”, 5/8” e 3/4”. Com isso, foi possível reduzir o tempo do processo, a força humana 
aplicada e aumentar a produtividade. Projetou-se esta máquina com o menor custo possível, para otimizar o processo. Os métodos 
utilizados para o desenvolvimento do projeto foram desenhos, cálculos, orçamentos, especificações técnicas e o desenvolvimento de 
um protótipo. Com este projeto, buscou-se obter melhor forma de trabalho para o operador e um produto de qualidade.

PALAVRAS-CHAVE: rosqueadeira. tempo de processo. automatização.
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A ideia de desenvolver um sistema de frenagem instantânea e automática de lâmina de corte surgiu devido ao alto índice de 
acidente e mutilação do trabalhador operador de serra circular e esquadrejadeira, presente no setor das pequenas empresas de 
marcenarias e canteiros de obras da construção civil, aliado ao fator de precárias condições de segurança ou da falta de capacitação 
adequada para utilização destas máquinas operatrizes. O projeto tem como objetivo central implementar um sistema de segurança 
automático, com parada instantânea da lâmina de serra circular e esquadrejadeiras existentes nos segmentos da indústria que 
utilizam essas máquinas. Para tal, foram realizadas pesquisas em livros, periódicos e internet, a fim de obter os conhecimentos 
necessários sobre o funcionamento dos amplificadores operacionais aliados a filtros eletrônicos para o acionamento dos dispositivos 
de paralisação instantânea do motor, que detecta a corrente corporal produzida entre o contato de alguma parte do corpo humano 
com a lâmina da serra, determinando sua parada.  Os resultados dos testes finais foram além das expectativas, dado o perfeito 
funcionamento do experimento. Outrossim, não foi encontrado no mercado nenhuma máquina similar.

PALAVRAS-CHAVE: serra circular. esquadrejadeira. frenagem instantânea.
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No estudo de caldeiras proposto no segundo módulo do Curso Técnico de Mecânica, percebeu-se que havia muito material sobre 
o assunto em livros e na Internet e que o aprendizado poderia ser mais interessante se houvesse uma caldeira na escola. Devido 
a este fato, procurou-se desenvolver uma pesquisa no sentido de confeccionar um sistema termomecânico que utilizasse uma 
caldeira flamotubular e que ele pudesse ser aproveitado nas aulas de Automação. A partir daí, pensou-se num sistema que unisse 
energia térmica, energia mecânica e energia elétrica. O sistema escolhido gera energia elétrica a partir da energia da caldeira. A 
caldeira contém um conjunto de tubos em seu interior. Enche-se a caldeira com água e introduz-se calor nos tubos, utilizando 
chama de gás GLP. O vapor da caldeira aciona um conjunto mecânico com dínamo, que gera uma pequena quantidade de energia 
elétrica suficiente para acender um conjunto de lâmpadas LED. O sistema mecânico é um conjunto articulado de cilindro com pistão 
pneumático e uma série de componentes de transmissão que movimenta uma roda excêntrica. A roda aciona um conjunto de polias, 
acoplado a um motor. Uma válvula controla a entrada e a saída de vapor no cilindro pneumático.  O sistema elétrico é composto de 
um motor de impressora e um conjunto de lâmpadas LED brancas. O projeto foi desenhado no sistema CAD e confeccionado com 
materiais de mercado. A caldeira foi confeccionada a partir de um extintor de incêndio e o sistema articulado foi usinado em aço 
1020. As polias em alumínio industrial, manômetros, válvulas e outros componentes foram adquiridos no mercado. Na confecção 
constatou-se certa dificuldade na soldagem dos materiais, devido aos diferentes tipos de materiais utilizados na solda, na caldeira 
e nos tubos. Após algumas tentativas, o resultado esperado foi alcançado com sucesso.

 

PALAVRAS-CHAVE: caldeira. vapor. energia. flamotubular. termomecânica. 
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Analisando a grande quantidade de resíduos sólidos produzidos nos grandes centros urbanos diariamente, o trabalho de coleta 
seletiva desempenhado pelos coletores de materiais recicláveis consta como uma das medidas mais relevantes para um problema 
que atinge níveis mundiais. O Veículo Ecológico Adaptado Movido a Tração Humana tem por objetivos promover maior praticidade, 
mobilidade e minimização dos problemas gerados pela locomoção e acomodação dos materiais recolhidos, diminuindo os esforços 
físicos realizados pelo condutor e auxiliando a preservação do meio ambiente, pois não só substitui outros meios coletores 
mecanizados e poluentes, mas também respeita o Protocolo de Kyoto, além de contribuir para a conscientização sobre a coleta 
seletiva dos munícipes. Sabe-se, de acordo com as pesquisas de campo feitas, que, pela proposta deste projeto, os problemas 
diariamente enfrentados pelos coletores poderão ser drasticamente reduzidos, uma vez que o Veículo Ecológico – produzido com 
materiais duráveis, reutilizados e ecologicamente corretos (madeira plástica) – contará com um sistema de freios, uma terceira roda 
e uma prensa para garrafas plásticas. Espera-se que o projeto contribua para a melhoria da qualidade do trabalho dos coletores de 
materiais recicláveis, agregando ao desempenho profissional desses trabalhadores mais dignidade e melhoramentos ergonômicos, 
de modo a fazer com que sejam valorizados pela população e que se sintam mais motivados para o desempenho de suas funções 
profissionais, que tanto contribuem para a preservação planetária.

PALAVRAS-CHAVE: conscientização. veículo. coletor.  reciclagem. tração humana.
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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.
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Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Barbara Luana Tagliari 
Caroline Felix de Melo 

Tainá Godoy Perillo 

Orientador - Roney Staianov Caum - roney.staianov@gmail.com

Etec Polivalente de Americana - Americana

A prática de atividades físicas regulares pode melhorar a frequência cardíaca coronária, diminuindo o risco de infarto, ajudando a 
controlar o peso corporal e contribui para articulações, ossos e músculos sadios. Devido ao aumento da preocupação da população 
em praticar atividades físicas, a partir de 2005 criou-se um projeto das academias ao ar livre, que são aparelhos feitos para a prática 
de atividades aeróbicas. Nota-se que os frequentadores das academias ao ar livre estão sem o auxílio de profissionais e informações 
sobre e como os aparelhos devem ser usados, fato contrário ao projeto inicial que disponibilizava acompanhamento profissional 
em horários específicos. Sendo assim, se faz necessário investigar se o uso dos aparelhos sem acompanhamento de um profissional 
pode ou não provocar consequências que comprometam a saúde dos usuários. Para analisar a problemática citada, realizou-se o 
levantamento da base teórico-conceitual, entrevistas com profissionais da área de educação física e também o levantamento de 
dados sobre informações de uso adequado dos aparelhos, através  da aplicação de questionários aos usuários da academia ao ar livre 
de Americana, situada na “Praça Tiradentes”,   Espera-se, com o desenvolvimento do projeto, conscientizar os responsáveis e usuários 
das academias ao ar livre da necessidade de acompanhamento e informações para a prática de atividades físicas com segurança.

PALAVRAS-CHAVE: academias ao ar livre. atividade física. saúde.
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE

Categoria 6 - Segurança e Saúde

Ana Paula Lucci
Ivone Godoy

Zuleica Castro

Orientador - Thais Rezende Suraty – thais.suraty@etec.sp.gov.br
Coorientador - Daniela Russo Rodrigues – dannirusso@hotmail.com

Etec João Gomes de Araújo – Pindamonhangaba

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a terceira idade inicia-se aos 65 anos de idade. O envelhecimento é um processo natural 
do organismo, progressivo e não reversível. A escolha de alimentos e os hábitos alimentares dos idosos são afetados não apenas 
pela preferência, mas também pelas transformações que acompanham a experiência de envelhecer. Avaliando a importância de 
uma alimentação saudável e equilibrada, o presente trabalho tem como objetivo analisar a alimentação de idosos moradores de 
Pindamonhangaba, por meio de uma comparação da alimentação de idosos moradores de instituições com idosos não moradores. 
Busca-se também orientar sobre a importância de uma alimentação saudável na terceira idade. O trabalho será realizado no 
município de Pindamonhangaba, onde será aplicado um questionário sobre a alimentação dos idosos moradores de uma instituição 
para a técnica em nutrição do local e os cuidadores dos idosos. Serão aplicados questionários de frequência alimentar para 15 idosos 
não institucionalizados para comparação. Após a entrevista com os idosos, os dados serão tabulados e será desenvolvido um fôlder 
explicativo sobre alimentação na terceira idade e as maiores dificuldades encontradas nas entrevistas. Espera-se, com os resultados 
encontrados, conhecer os hábitos alimentares dos idosos e comparar a diferença na alimentação entre idosos institucionalizados e 
não institucionalizados, destacando a importância da orientação nutricional na terceira idade. 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação. idoso. saúde. 
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APLICATIVO PARA ERGONOMIA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL 

Categoria 6 – Segurança e Saúde

André Vinícius Pereira Araújo 
Douglas Amorim de Oliveira 
Robson Barreto dos Santos 

Orientador - Danilo Bispo Rodrigues – prof.danilor@hotmail.com
Coorientador - Janaína Rute da Silva Dourado - janaina.dourado01@etec.sp.gov.br

Etec de Itaquera – São Paulo

O projeto consiste em um aplicativo desenvolvido para smartphones, que utilizem sistema operacional Android, em que através de 
um alarme, cujos horários de despertar são definidos pelo usuário, com a escolha de períodos fixos, apresenta uma sequência passo 
a passo de exercícios de ergonomia, com fotos ilustrativas, a serem executados no horário estipulado. A pesquisa realizada baseia-se 
em uma coleta de dados através da busca em sites de entidades representativas de classe ou mesmo de organizações de saúde que 
trabalhem com os profissionais da área contábil, ou de áreas correlatas, a fim de verificar quais as doenças/ transtornos que mais 
acometem este profissional e, assim, descobrir os exercícios mais indicados para sua prevenção. O aplicativo foi desenvolvido para 
a plataforma Android, utilizando a IDE Eclipse. Para a documentação, foram utilizados o Diagrama de Casos de Uso e o Diagrama de 
Classes do UML. O projeto é direcionado ao Profissional Contábil, podendo ser utilizado por outros profissionais de escritório, que 
empregam grande parte do seu tempo realizando suas atividades em posição inadequada por horas a fio, quer seja consultando 
livros ou mesmo diante de um computador. Dessa forma, o uso do aplicativo contribuirá na melhora da qualidade de vida e trabalho 
por estímulo e práticas saudáveis. 

PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida. smartphone. ergonomia.
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ÁREA DE MANIPULAÇÃO E VENDA DE ALIMENTOS

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Gabriela Faria 
Gabriela Dias
Thais Costa 

Orientador - Silvana Ramos Atayde – siatayde@uol.com.brl
Coorientador - Anita Arone – anita_escola@yahoo.com.br

Etec Getúlio Vargas – São Paulo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a área de exposição de venda e manipuladores de estabelecimentos cárneos 
(açougues) do município de São Paulo, baseando-se nas legislações RDC216/2004 e CVS-6/99. O trabalho foi elaborado em quinze 
açougues, localizados na Zona Sul da Cidade de São Paulo no período entre outubro de 2012 a junho de 2013. Realizou-se uma 
análise das condições gerais de higiene da área externa dos estabelecimentos e manipuladores de alimentos. Para estas análises, 
foi desenvolvido um questionário modificado, baseado nas legislações sanitárias para comércio de produtos cárneos e aplicado 
nos locais. Desenvolveu-se um fôlder para orientação da população geral, com informações para verificação da higiene na área 
de exposição de venda e manipuladores, baseada nas principais inadequações observadas. Os resultados da pesquisa, de acordo 
com o questionário modificado, demonstraram que 38% dos itens avaliados nos estabelecimentos estavam em desacordo com a 
legislação higiênico-sanitária vigente. Concluiu-se que são de grande importância o conhecimento e cumprimento das normas de 
higiene nos estabelecimentos de comércio de carnes, assim como o conhecimento destas normas pela população, a fim de diminuir 
os riscos de contaminação de alimentos. Também é de sumo valor a presença de fiscalização e profissionais de saúde como Técnico 
em Nutrição em locais de comércio de alimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: higiene dos alimentos. contaminação. 
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ASPECTOS HIGIÊNICO-SANITÁRIOS DA COZINHA 

Categoria 6 – Saúde e Segurança.

Juliana Santos 
Luana Oliveira da Silva 

Patricia Pereira 

Orientador - Angela Lima da Silva – angela.silva66@etec.sp.gov.br
Coorientador - Danielle Thais Santos – danicitrato@hotmail.com

Etec Uirapuru – São Paulo

O mercado hoteleiro vem se expandindo a cada ano, porém a capacidade técnica dos manipuladores de alimentos, no que se 
refere à higiene e à sanidade na preparação das refeições não vem acompanhando esta expansão. Uma grande preocupação de 
uma Unidade Produtora de Refeições é com a produção de refeições seguras do ponto de vista higiênico-sanitário. Este projeto 
teve como objetivo avaliar a manipulação e produção dos alimentos da cozinha de uma Unidade Produtora de Refeições de um 
estabelecimento de hospedagem. Utilizou-se um check-list, elaborado com base na legislação sanitária vigente, para avaliar as 
condições higiênico-sanitárias. Após a coleta dos dados, realizou-se um treinamento para os manipuladores de alimentos. Foram 
observadas muitas inadequações, desde a estrutura física até o preparo dos alimentos, entretanto, as mais preocupantes foram 
encontradas no tocante aos Manipuladores. Notou-se também que os manipuladores não tinham nenhuma informação básica 
quanto às boas práticas na manipulação dos alimentos. Após o treinamento, os funcionários receberam folhetos educativos com 
as informações sobre higiene pessoal e ambiental, para que possam ter acesso às informações prestadas e para que as mesmas 
sejam colocadas em prática. Conclui-se que se faz necessária a presença de um profissional da área de Nutrição para supervisionar 
e aplicar treinamentos periodicamente, visando à conscientização dos manipuladores de alimentos quanto à execução correta das 
boas práticas de fabricação dos alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: manipuladores de alimento. estabelecimento de hospedagem.
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CARTEIRA DE VACINAÇÃO DIGITAL 

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Carla dos Santos Correa 
Jéssica Luiza Silva Santos 
Juliano Oliveira Colombo 

Orientador - Viviane Perbeline Gonçalves – viviane.perbeline@gmail.com
Coorientador - Alexandre Antonio Gonçalves – gonc.alexandre@gmail.com

Etec Prof. Carmelina Barbosa – Dracena

O projeto apresenta um software para dispositivos móveis (celular/tablet), que será um gerenciador da carteira de vacinação de 
uma determinada pessoa. A inteligência do aplicativo se baseia na sistemática do calendário básico de vacinação do Estado de São 
Paulo, e o usuário do aparelho será alertado sobre a data e qual a vacina deverá ser tomada um dia antes e na data programada. 
Na tela de alerta, o usuário confirmará se a vacina foi tomada ou não. Após a confirmação, o sistema calculará qual será a próxima 
data e vacina a ser tomada. Caso o usuário não confirme a aplicação da vacina, todos os dias ele receberá o mesmo alerta. Se, por 
algum motivo, a data programada precisar ser alterada, o usuário poderá alterá-la através de uma tela de configuração. O projeto 
será desenvolvido com o apoio de materiais didáticos e audiovisuais, pesquisas de campo e de observação, com levantamento de 
dados coletados em entrevistas com profissionais da área, desenvolvendo-se o software e realizando-se testes práticos de diferentes 
situações, que poderão ser feitos na escola e nos postos de saúde. Espera-se que, com o funcionamento adequado do software 
desenvolvido e instalado nos dispositivos móveis pessoais, diminua-se o número de pessoas que se esquecem de tomar as vacinas 
e, assim, aumente o índice da imunização da população com a carteira de vacinação atualizada.

PALAVRAS-CHAVE: carteira de vacinação. digital. celular. tablet.
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DESAFIO À SAÚDE - USO INDISCRIMINADO DE TECNOLOGIA

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Cleiton Aoyagi da Silva 
Heloisa Monteiro Alves 

Victória Florentino da Silva 

Orientador - Valéria Marques Reigada - valeria_mreigada@ig.com.br

Etec Parque da Juventude – São Paulo

O uso de computadores, televisores e videogames são um desafio à nossa saúde. As doenças que se desencadeiam ao longo do 
tempo são cumulativas, pois as horas que os adolescentes passam à frente destes aparelhos são cada vez mais intensas, seguidas e 
diárias. O uso contínuo pode causar, além de doenças silenciosas, problemas posturais, visuais e psicológicos. Estatísticas apontam 
que cerca de 94,2 milhões de pessoas acessaram a internet no Brasil no terceiro trimestre de 2012 (com 16 anos ou mais, tem acesso 
em qualquer ambiente – domicílio, trabalho, escola, lan house e outros locais; crianças e adolescentes de 2 a 15 anos de idade, tem 
acesso em domicilio). O projeto tem por finalidade informar e proporcionar reflexões aos alunos do Ensino Médio da Etec Parque 
da Juventude, na faixa etária de 14 a 18 anos sobre a maneira adequada de utilizar as tecnologias, com o uso consciente destes 
equipamentos.  A metodologia utilizada foi de pesquisa-ação, analisando os fatores de riscos à saúde, que os alunos pesquisados 
possam desenvolver. O resultado obtido demonstrou que os estudantes possuem hábitos prejudiciais à saúde, portanto, foi 
necessária uma intervenção que oferecesse informações pontuais para a utilização destes recursos tecnológicos, buscando a 
melhoria da qualidade de vida. Concluímos que estes adolescentes possuíam algum “conhecimento” sobre doenças decorrentes do 
uso destas tecnologias e, após a intervenção, proporcionamos um conhecimento ampliado, despertando o interesse para a mudança 
de hábitos, e uma reflexão sobre a utilização da tecnologia e a saúde.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia. agravos decorrentes. tecnoestresse.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR ATRAVÉS DE JOGOS LÚDICOS

Categoria 6 - Segurança e Saúde.

Karina Christine Bressan Neptune 
Luciang Moya Santos 

Maria Angélica Schievano Danelon 

Orientador - Roseneide Cristina Ferraz Cella – rcfcella@hotmail.com
Coorientador - José João Bosco Pereira – jbosconato@hotmail.com

Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa - Piracicaba

A alimentação é uma necessidade básica do ser humano. Na fase escolar é que a criança pode estar mais susceptível aos distúrbios 
nutricionais. A escola desempenha papel fundamental na formação de hábitos de vida dos estudantes. Ela é responsável pelo 
conteúdo global, inclusive do ponto de vista nutricional. Para que a educação nutricional se efetive em seus objetivos, deve 
estar aliada ao emprego de metodologias lúdicas e dinâmicas em sala de aula. A aplicação de atividades lúdicas, como jogos, 
tende a motivar a participação espontânea do aluno durante a aula, além de favorecer o desenvolvimento do cooperativismo, da 
socialização, da afetividade e da construção do conhecimento entre os alunos. O objetivo deste trabalho é desenvolver um jogo 
educativo, visando à formação de hábitos alimentares saudáveis para escolares a partir do terceiro ano do ensino fundamental. 
O jogo constará de perguntas e respostas em que os participantes irão responder e, nos acertos, evoluem para cada momento 
lúdico. O jogo será confeccionado em papel gráfico colorido e aplicado às crianças neste período etário em uma unidade de ensino 
fundamental da cidade de Piracicaba. O projeto propõe, de maneira lúdica, abordar o assunto científico de suma importância para 
a saúde e a qualidade de vida, de modo a atingir o público infantil, despertando e desenvolvendo as práticas e os conhecimentos 
sobre alimentação saudável durante a vida familiar e social.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação. educação nutricional.  jogos lúdicos.
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EFICÁCIA DO SABONETE DE ROSMARINUS/COCOS NUCIFERA 

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Cinthia Pietro Alves 
Evelyn Furtado Olivério 

Juliana Oliveira Guimarães 

Orientador - Ivani Ramos do Carmo – livcampos@ig.com.br
Coorientador - Denise Aparecida Souza – denii10@yahoo.com.br

Etec Parque Santo Antônio – São Paulo

Os sabonetes existem desde a antiguidade, mas, com o passar dos tempos, descobriram-se novas técnicas e formulações, fazendo 
com que os sabonetes apresentassem cheiro e estivessem mais relacionados à estética da pele, e não somente à limpeza. 
Desenvolveram-se sabonetes para fins terapêuticos e com funções tais como: hidratante, calmante e esfoliante. O nosso país é 
repleto de ervas, tornando possível uma grande variedade de sabonetes artesanais fabricados a partir destas plantas. Uma erva 
indicada como esfoliante é a Rosmarinus officinalis, e uma erva indicada como hidratante é a Cocos nucifera. O presente trabalho 
objetivou investigar a viabilidade de produção, utilização e demonstração dos possíveis benefícios dos sabonetes artesanais 
esfoliantes e hidratantes com princípio ativo de Cocos nucifera e Rosmarinus officinalis. Foi realizado, em 2012, o levantamento de 
artigos científicos sobre as plantas escolhidas, e sua ação esfoliante e hidratante. A pesquisa comprovou que o método de esfoliação 
simples consiste na produção de calor na superfície da pele com um produto abrasivo, por exemplo: sabonetes que contenham 
sementes. Ao incorporarmos folhas de alecrim, estasagem como um microlixamento, ocorrendo a esfoliação. A pesquisa também 
comprovou que a planta Cocos nucifera além de poder ser utilizada como hidratante, possui ação nutritiva e calmante. Pelas 
investigações até agora realizadas, pode-se concluir que é viável a produção e utilização dos sabonetes artesanais hidratantes e 
esfoliantes de Cocos nucifera e Rosmarinus Officinalis, pois o levantamento literário realizado indica que estas duas ervas possuem 
características que beneficiam o sistema tegumentar.

PALAVRAS-CHAVE: sabonete. hidratantes. sabonetes esfoliantes. 
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ELABORAÇÃO DE UMA BARRA DE CEREAL ISENTA DE GLÚTEN

Categoria 6 - Segurança e Saúde.
 

Marlete Pimenta Barreto 
Paula Malheiros Pinheiro Augusto 

Thaís Guimarães Fernandes 

Orientador - Ana Cristina Gonçalves de Azevedo – ana.azevedo22@etec.sp.gov.br

Etec Mandaqui – São Paulo

O glúten é uma proteína com a função de dar consistência, textura e auxiliar no crescimento das massas. A intolerância ao glúten 
é uma doença que impede o consumo do glúten. Este projeto tem como objetivo elaborar uma barra de cereal isenta de glúten. 
Trata-se de uma pesquisa experimental quantitativa. Os testes experimentais foram realizados no Laboratório de Técnica Dietética 
de uma Escola Técnica do município de São Paulo, durante os meses de agosto e de setembro de 2012. A ficha técnica foi usada para 
a padronização da receita. O instrumento para a análise sensorial foi uma ficha de avaliação com escala hedônica realizada com 
membros da comunidade escolar e com indivíduos frequentadores de um estabelecimento comercial especializado em produtos 
sem glúten. Para o produto ser considerado aprovado, deveria alcançar índice igual ou superior a 75%. Foram elaboradas duas barras 
de cereais isentas de glúten, uma tradicional e outra com adição de cacau.  No estabelecimento comercial, 38% dos participantes 
da avaliação sensorial possuíam intolerância ao glúten. Quanto à aprovação, a barra tradicional atingiu um índice de 88% e a 
adicionada de cacau apresentou 82%. Quando avaliados os locais separadamente, os índices de aprovação foram superiores: no 
estabelecimento comercial, 94% para a tradicional, e 92% com cacau. Quanto à composição nutricional, comparada a produtos 
semelhantes existentes no mercado, diferenciou-se apresentando um maior teor de fibras e baixa quantidade de gordura saturada. 
A elaboração de produtos sem glúten, de baixo custo e com sabor agradável, é importante para os indivíduos que apresentam a 
intolerância, sendo assim, os objetivos foram alcançados integralmente.

 

PALAVRAS-CHAVE: barra de cereal. glúten. intolerância ao glúten.
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA “DE NOVO NÃO”

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Élida Silvia de Oliveira Prado 
Izabel Bezerra de Oliveira 
Maria Aparecida de Brito 

 
Orientador - Carla Cristina de Souza - carla_cristinadesouza@yahoo.com.br

Etec de Lins – Lins

A reincidência da gravidez na adolescência é um problema extremamente importante devido à alta incidência e complicações que 
podem surgir para a gestante e o concepto. Este trabalho buscou identificar as causas do elevado número de adolescentes com 
mais de uma gestação e suas consequências e, a partir deste, propor medidas preventivas que visem a diminuir tal ocorrência no 
município de Lins. Foram realizadas nas UBS do Rebouças, Junqueira, Caic e Ribeiro do município, oficinas Estação da Beleza, em que 
foram promovidas palestras educativas sobre métodos contraceptivos, dinâmicas sobre a responsabilidade de ser mãe, aplicação 
de questionário fechado com 14 perguntas, manicure, escova nos cabelos e sorteio de brindes. Participaram das atividades 35 
adolescentes mães, grávidas ou com reincidência de gravidez. Notou-se um índice elevado de jovens adolescentes que estão em 
sua segunda ou mais gestação, bem como das mesmas possuírem a cada gestação um novo parceiro. Conclui-se que o problema 
da reincidência de gravidez na adolescência exige da saúde pública programas de orientação, preparação e acompanhamento da 
gravidez e do parto e também cuidados pediátricos e psicológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: gravidez. reincidência de gravidez. adolescente.
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HORTA COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

Categoria 6 – Saúde e Segurança.

Damiana Marques de Pontes Mendes
Fabiana dos Santos Barbosa

Marilyn Lucélia Lima 

Orientador - Sandra Lee de Carvalho Silva – snd_carvalho@hotmail.com
Coorientador - Edio Custódio – ediocustodio@yahoo.com.br

Etec Osasco II – Osasco

A produção de hortaliças pode ser uma atividade terapêutica a ser utilizada pelas instituições e órgãos que atendem pessoas com 
deficiência intelectual e/ou múltiplas, como apoio ao desenvolvimento das potencialidades pessoais e sociais. O objetivo principal 
é apresentar às pessoas com deficiência intelectual meios diversos para o cultivo de hortaliças, incentivo ao consumo de verduras, 
legumes e frutas, orientação quanto à importância para a saúde dos nutrientes encontrados nos vegetais e demonstração de 
técnicas de higienização de hortaliças. Neste espaço, foram desenvolvidas atividades práticas envolvendo os usuários, com técnicas 
de plantio, conhecimento de diversos tipos de hortaliças e seus nutrientes, técnicas de higienização e consumo. O local de estudo 
foi uma instituição voltada à reabilitação profissional de pessoas com deficiência em São Paulo, no período de agosto a outubro 
de 2012. Lá foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas com a finalidade de enriquecer o aprendizado dos participantes. A 
implantação da horta foi feita com a orientação de um profissional paisagista para a escolha do ambiente adequado para o plantio 
das mudas de hortaliças. A cordialidade entre os participantes do projeto permitiu um bom desenvolvimento das atividades, e eles 
puderam cultivar o próprio alimento. Os usuários do programa demonstraram interesse e grande parte passou a consumir verduras 
e frutas, incorporando este hábito no seu dia a dia. Diante destes resultados, conclui-se que a utilização de horta como ferramenta 
para promover educação nutricional é eficaz e apresenta bons resultados não só em relação à disseminação do conhecimento sobre 
os nutrientes, mas também na promoção da independência e interação pessoal e social.

PALAVRAS-CHAVE: horta.  educação nutricional. deficiência intelectual.
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JOGO SOCIOEDUCATIVO SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS

Categoria 6 - Segurança e Saúde.

Donizeti Gonçalves Manço Junior 
Kelwin Henrique Matias Ferreira 
Marcela Augusto Firmino Bento

Orientador - Gisele Regina Fachini – giselefachini@gmail.com
Coorientador - Ricardo Ribeiro – ricardo.ribeiro13@etec.sp.gov.br

Etec Professor Alcídio de Souza Prado – Orlândia

Atualmente as crianças e pré-adolescentes têm acesso relativamente fácil a bebidas alcoólicas e drogas. Esse acesso acontece 
principalmente porque pais ou adultos próximos da criança oferecem ou se rendem aos encantos das mesmas e acabam cedendo 
ao pedido. Essa situação poderia ser evitada ou dificultada através da conscientização da criança ou do pré-adolescente sobre 
o uso das drogas psicotrópicas. E é justamente sobre essa fragilidade do ensino sobre drogas que o Jogo Socioeducativo Sobre 
Drogas Psicotrópicas, ou simplesmente JOSÉ, irá se desenvolver. O JOSÉ é um jogo de tabuleiro que tem como objetivo conscientizar 
principalmente crianças e pré-adolescente sobre os malefícios que as drogas causam no organismo humano. O projeto aborda um 
tema que parece banal e tachado, mas tem uma visão e objetivo adequado para um faixa etária (7 a 13 anos) deficiente em projetos 
desse tipo, com um modo de aplicação que instrui e diverte a criança ao mesmo tempo. O jogo foi desenvolvido a partir de uma forte 
pesquisa sobre a psicologia infantil e os efeitos que as drogas podem causar no organismo humano. A metodologia do jogo consiste 
na aplicação em ambientes onde o público-alvo consiga interagir com pessoas da mesma faixa etária, ou seja, discutir e aprender 
sobre drogas de forma lúdica e divertida .A curto prazo, as crianças que tiverem o contato com o jogo aprenderam os malefícios e 
consequências do uso das drogas psicotrópicas. A longo prazo, as crianças e pré-adolescentes envolvidos levaram para a sua vida a 
bagagem de conhecimento necessária para que no futuro consigam resistir ao uso das drogas. Com esse tipo de ação, é esperado que 
cada vez menos jovens entrem no mundo das drogas e, assim, elas saberão escolher o caminho certo para uma vida saudável e feliz.

PALAVRAS-CHAVE: drogas psicotrópicas. jogo de tabuleiro. crianças. 
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NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Categoria 6 - Segurança e Saúde.

Daniel Domingos da Costa 
Eduardo dos Santos Domingos 

Delvania Guimaraes 

Orientador - Luiz Carlos Paranhos – luiz.paranhos@ig.com.br

Etec Dra. Maria Augusta Saraiva – São Paulo

Um dos maiores desafios dos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho é a busca da substituição de pensamentos 
como o de que segurança do trabalho gera despesas para as organizações, por conceitos prevencionistas que trazem melhoria 
na qualidade de vida dos funcionários, melhoria do ambiente de trabalho, aumento da produtividade e, consequentemente, 
aumento dos lucros e retorno financeiro para os negócios. Localizada no bairro Campos Elíseos, a Escola Técnica Dra. Maria 
Augusta Saraiva possui aproximadamente 90 alunos matriculados em três turmas do curso Técnico em Segurança do Trabalho. 
Apesar de contar com a expansão do mercado de trabalho em função do bom momento vivido pela economia do país, ainda há 
empecilhos que comprometem o ingresso dos alunos matriculados no curso técnico em oportunidades de estágios no mercado 
de trabalho. Criando um paradoxo entre a demanda do mercado e a quantidade de profissionais formados por ano. O objetivo 
deste projeto é a criação de um Núcleo de Promoção de Saúde e Segurança do Trabalho – NUPSST - dentro da unidade escolar, 
possibilitando aos alunos do curso técnico em segurança do trabalho desenvolver atividades práticas relacionadas à sua área de 
formação, junto às empresas da comunidade, auxiliando-as na implantação de medidas de proteção e preservação da saúde 
dos trabalhadores, tais como: Esclarecimento de dúvidas técnicas, Elaboração de relatórios técnicos, Elaboração de Programas, 
Montagem e acompanhamento da CIPA, Elaboração do AVCB simplificado (PTS) e outras assessorias de ordem técnica que 
possibilitem ao aluno o desenvolvimento e assimilação da prática profissional a partir dos conteúdos abordados em sala de aula 
de forma interdisciplinar, com o intuito de reduzir o número de acidentes, afastamentos, e despesas públicas e privadas com 
acidentes e doenças do trabalho, aumentando a produtividade, a lucratividade das empresas da região e o aumento do número 
de egressos inseridos no mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: segurança do trabalho. saúde do trabalhador. legislação. 
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PADARIA SOCIAL – INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Danieli Cristine de Jesus 
Juliana Cristina Batista 

Orientador - Carlos Alberto Leite de Moraes – carlosalmoraes@gmail.com
Coorientador - Filipe Bacar de Góes – filipe_72@hotmail.com

Etec de Mairinque – Mairinque 

O projeto Padaria Social – Incentivando o Empreendedorismo - possui dois objetivos básicos: o primeiro é ensinar os 
participantes as produções básicas da Panificação. O segundo é desenvolver nestes o Espírito Empreendedor, através de 
aulas teóricas completadas com as práticas, nas quais são ensinadas a montagem das planilhas de custos, planejamento das 
embalagens de acordo com as normas da vigilância sanitária e todos os órgãos competentes, Métodos de comercialização e 
também a melhor forma de comprar e otimizar o uso dos ingredientes. Durantes as aulas, os alunos recebem os ingredientes 
que serão utilizados para as produções, os quais foram adquiridos pela Administração Municipal e, ao final dela, dividem toda 
esta produção, inclusive separando uma parte que é deixada para consumo no Serviço Social da cidade e o restante levam 
para suas residências, juntamente com uma frase de motivação. Além das informações de empreendedorismo, também são 
passadas durante as aulas práticas todas as normas da Vigilância Sanitária. Os alunos responsáveis pelo projeto acompanham 
todos os participantes, inclusive colocando-se confidentes aos participantes visto que os mesmos sempre necessitam contar 
acontecimentos de suas famílias. Sabemos que nosso trabalho é pequeno diante dos problemas dos participantes em seu dia a 
dia, porém fazemos o que é possível para auxiliá-los na superação destes.

PALAVRAS-CHAVE: padaria. empreendedorismo. incentivo social.
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POR UMA ESCOLA MAIS SEGURA 

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Jhony Martins Melo 
Cássia Regina Wirgues Martins 

Orientador - Gilberto Balejo – gilberto.balejo@etec.sp.gov.br
Coorientador - Ricardo Antonio Martins – ricardo@consultoria3g.com.br

Etec Dr. Luiz Cesar Couto – Quatá

O projeto “Por uma Escola mais Segura” é fruto dos estudos desenvolvidos no Curso de Segurança do Trabalho, que faz o aluno 
ter um olhar crítico ao ambiente em que convive. Sabedores de que o profissional desta área deve atuar com ações preventivas, 
com técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos, resolveu-se desenvolver um estudo nos ambientes da 
nossa escola, visto que já foram observadas irregularidades nas dependências, como a falta de câmera de vigilância, corrimãos, 
sinalização no estacionamento de carros, a criação de um estacionamento de ônibus, falta de luzes fluorescentes, entre outras. 
Assim, por meio de pesquisas bibliográficas e estudo da coleta de dados na Edificação e Instalações da escola, na Ergonomia da 
Secretaria, Salas da Administração e Direção, são realizadas as manipulações de informações e de imagens no Adobe Photoshop 
Cs 5, para se obter melhor visualização  do que se deve ser adequado de acordo com as Normas Regulamentadoras. A partir desse 
momento, criam-se condições para a orientação de todas as pessoas que usufruírem do espaço escolar sobre os riscos de acidentes 
e as medidas corretivas perante a legislação vigente, mas, principalmente, direcionar os resultados do estudo à Direção da escola 
para que haja as melhorias necessárias.

PALAVRAS-CHAVE: ações preventivas. medidas corretivas.
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SEGURANÇA AMBIENTAL E SOCIAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Categoria 6 - Segurança e Saúde.

André Luis Fornitani Faria 
Benedito Sérgio Marques dos Santos 

Orientador - Lúcio Gualiato Gonçalves – lucioseguranca@hotmail.com 

Etec Professor Alfredo de Barros Santos – Guaratinguetá 

A construção civil é um dos setores mais importante do nosso país pois, além de fortalecer a economia, emprega milhares de 
trabalhadores; entretanto, é também o setor que mais tem incidência de acidentes do trabalho anualmente e também o que mais 
produz impactos ambientais, que vão desde a extração de recursos naturais até a geração imensa de resíduos sólidos e entulhos 
diariamente. Assim, baseado nas premissas do Conhecimento, Responsabilidade Ambiental e Responsabilidade Social, o projeto 
objetiva a criação de um programa de segurança de baixo custo com a finalidade de capacitar os trabalhadores e envolvê-los 
nas questões socioambientais locais. O mesmo será dividido em 03 (três) etapas de execução simultâneas. A 1ª etapa, intitulada 
Capacitação, compreende a orientação dos trabalhadores, realizada através de Diálogos de Segurança Semanais, buscando 
desenvolver conceitos de prevenção de acidentes, segurança do trabalho, saúde, meio ambiente, cidadania e responsabilidade 
social. A 2ª etapa, intitulada Mobilização, promoverá o envolvimento destes na preservação do meio ambiente através da 
conscientização ambiental, reutilização de matérias-primas, reaproveitamento de água de chuva e implantação de coleta seletiva 
no canteiro, buscando estender o projeto a seus lares e o consequente envolvimento de suas famílias e, por fim, a 3ª etapa, intitulada 
Destinação Social, que acarretará em ações sociais com a doação dos materiais recicláveis coletados durante o projeto para os 
catadores que residam no bairro da obra, promovendo, assim, geração de renda e fortalecimento da economia local. Ao término 
do trabalho, concluímos que a implantação do programa de capacitação na construção civil é totalmente viável, pois foi possível 
desenvolver junto aos trabalhadores conceitos de ambiente de trabalho seguro, tornando-os multiplicadores de conhecimento e 
agentes socioambientais comprometidos com o desenvolvimento da comunidade em que a obra estava inserida.

PALAVRAS-CHAVE: programa de segurança. sustentabilidade. construção civil.
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SIMULADOR PARA TREINAMENTO EM RCP - PROJETO RENATUS

Categoria 06 – Segurança e Saúde.

Rodrigo Custódio Marchizelli 
Letícia Farto de Rossi 

Marcelo Messias de Andrade 

Orientador - Mario Giusti Neto - mario.giusti@etec.sp.gov.br
 Coorientador - Maria Aparecida Bom João Passaroni

Etec Antônio Devisate – Marília

Os simuladores de treinamento são utilizados em diversas áreas do conhecimento e há uma demanda crescente por estas 
ferramentas, o domínio das bases tecnológicas necessárias para o desenvolvimento destas ferramentas cria condições propícias 
para o aperfeiçoamento de técnicas multidisciplinares, abrindo caminho para o desenvolvimento de outros simuladores. Diante 
do alto índice de ocorrência de paradas cardiorrespiratórias em ambiente extra-hospitalar e a extrema necessidade de intervenção 
adequada e rápida, torna-se fundamental a disponibilidade de condições para que os jovens possam atuar nesses primeiros 
procedimentos, visto que é este o grupo que, por muitas vezes, está próximo a estas ocorrências. Em pesquisa realizada junto à 
unidade de ensino, demonstrou-se que 80% dos alunos não possuem conhecimentos relativos ao suporte básico à vida e que 
jamais receberam instruções formais relativas ao tema. Desta forma, o projeto visa desenvolver um sistema capaz de simular as 
características fisiomorfológicas necessárias para o treinamento da manobra de ressuscitação cardiopulmonar, possibilitando o 
aperfeiçoamento técnico dos profissionais da área da saúde e a introdução de leigos nas técnicas do suporte básico a vida. Este estudo 
baseou-se na pesquisa bibliográfica e em entrevistas realizadas junto aos alunos da instituição de ensino. Como ferramentas para o 
desenvolvimento, adotaram-se a plataforma opensourceArduíno e o software Visual Studio (C#), devido à sua gratuidade, conforme 
parceria existente entre a da Microsoft e a entidade. O Projeto oferece uma solução prática e de baixo custo para o treinamento em 
RCP, possibilitando que estes procedimentos sejam disseminados, a fim de salvar vidas e reduzir os danos neurológicos causados 
pela ausência ou ineficácia nos primeiros socorros, além de incentivar a pesquisa relacionada ao desenvolvimento de hardware e 
criar um ambiente propício ao desenvolvimento de novas tecnologias e a solidificação de um processo de formação diferenciado nas 
unidades do Centro Paula Souza.

PALAVRAS-CHAVE: ressuscitação cardiopulmonar. simuladores. robótica.



FETEPS • 2013
174

SORVETE COMO PROPOSTA NUTRICIONAL NO CLIMATÉRIO

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Deuza Maria Antunes da Rosa 
Thaiane da Silva Rios 

Orientador - Mônica de Oliveira Costa – monka@uol.com.br
Coorientador - Aparecida de Oliveira – littlecid@gmail.com

Etec Carlos de Campos – São Paulo

O climatério é um período sintomático que antecede a menopausa. A dieta da mulher climatérica deve conter principalmente 
alimentos fontes de vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, fibras alimentares, cálcio, magnésio, manganês, selênio, fitoestrógeno 
e isoflavonas, a fim de aliviar os principais sintomas, como os vasomotores, insônia, diminuição da libido, secura vaginal e 
depressão. Objetivou-se a desenvolver um produto alimentar para o período do climatério. A presente pesquisa foi experimental, 
descritiva e quali-quantitativa. Optou-se pelo sorvete por ser de boa aceitação e por ser possível a inclusão de alimentos fontes 
dos nutrientes indicados nessa fase da vida da mulher. Após a identificação dos alimentos ricos em vitaminas lipossolúveis, 
hidrossolúveis, fibras alimentares, cálcio, magnésio, manganês, selênio, fitoestrógeno e isoflavonas, elaborou-se a ficha técnica, 
o cálculo e análise nutricional e, por fim, a estimativa de custo dos gêneros da preparação. Os alimentos identificados foram o 
inhame, abóbora japonesa, extrato solubilizado de soja, nozes e beterraba. Quanto à análise nutricional, observou-se que a porção 
de 80g da preparação proposta era normoglicídica, hipoproteica e normolipídica. A estimativa de custo da porção foi de R$ 0,60. É 
possível desenvolver um produto alimentar com o adequado teor nutricional, de fácil preparo e baixo custo, que poderá ser incluído 
no esquema alimentar de mulheres climatéricas. 

PALAVRAS-CHAVE: climatério. menopausa. saúde da mulher. sorvete.
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SUPORTE BÁSICO EM RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
 

Categoria 6 - Segurança e Saúde.
 

Isabella Fernandes Carpena 
Natália Pacheco Montes D’oca 

Edson Souto da Silveira 

Orientador - Maria do Carmo Camargo - maria.camargo17@tec.sp.gov.br
Coorientador - Maria Cristina Furlaneto Marega - maria.marega@etec.sp.gov.br

Etec Antonio Devisate – Marília

As doenças cardiovasculares constituem o mais importante grupo de causas de morte no país. Neste contexto, as doenças 
isquêmicas do coração representam cerca de 80% das causas de morte em ambiente pré-hospitalar. Por meio de reuniões visando 
fomentar alunos multiplicadores de Suporte Básico de Vida (SBV), em que se pontuam os fundamentos teóricos sobre as Diretrizes 
da American Heart Association (AHA) 2010 para RCP (ressuscitação cardiopulmonar), a execução de uma capacitação teórico 
prática para alunos multiplicadores de SBV, bem como a capacitação dos alunos da Etec (Escola Técnica) Antonio Devisate e classe 
descentralizada, buscar-se-á divulgar e multiplicar as técnicas de suporte básico de vida em parada cardiopulmonar na Escola 
Técnica Antonio Devisate. As ações foram desenvolvidas por equipes de alunos multiplicadores e supervisionadas pelos professores 
orientadores, mediante as práticas de distribuição de folhetos explicativos do algoritmo universal simplificado de SBV e prática 
realizada em manequim de RCP em pequenos grupos. Concluiu-se ser possível capacitar agentes multiplicadores em SBV, tanto 
os alunos da habilitação Técnico de Enfermagem, quanto discentes de outras áreas da Etec, viabilizando o aprimoramento das 
competências e habilidades relacionadas aos Primeiros Socorros, a ponto de desenvolverem a práxis junto a comunidade escolar e 
preparar leigos para um atendimento seguro até que o atendimento médico chegue ao paciente. 

PALAVRAS-CHAVE: isquêmicas do coração. ressuscitação. primeiros socorros.
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USO INTEGRAL DO ALIMENTO

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Denise Aparecida Campos de Azevedo 
Bruna Alcazar Dias 

Mareni Cristina da Silva 

Orientador - Ana Cristina Gonçalves de Azevedo – ana.azevedo22@etec.sp.gov.br

Etec Mandaqui – São Paulo

Atualmente, com o crescimento populacional, a demanda por alimentos têm aumentado. Concomitantemente existe o 
desperdício, traduzido por lixo orgânico de grande impacto ambiental. Este projeto visa elaborar preparações com a utilização 
integral do alimento para uma Unidade de Alimentação e Nutrição. O trabalho realizado é um estudo experimental de campo. O 
local avaliado foi uma Unidade de Alimentação e Nutrição situada no município de São Paulo.  As visitas ao local e os experimentos 
foram realizados em setembro de 2012.  Na Unidade de Alimentação foram identificados os alimentos com maior índice de 
perdas, representado pelo fator de correção. No Laboratório de uma Escola Técnica no município de São Paulo foram desenvolvidas 
preparações com alimentos na sua integralidade. A análise sensorial foi realizada na Etec com a comunidade escolar. Foram 
consideradas aprovadas as preparações que atingiram um índice de aprovação igual ou superior a 75%. Os alimentos escolhidos 
para o desenvolvimento das receitas foram a cenoura, o chuchu, o abacaxi e a laranja, pois apresentavam maior desperdício. As 
preparações: sopa de cenoura com casca; purê de chuchu com casca, e o creme de laranja com a casca foram aprovados com 79%, 
88% e 81% de aprovação, respectivamente. O pudim de beijinho com casca de abacaxi não foi aprovado, devido à consistência. 
Todas as preparações apresentam um valor nutricional superior comparada àquelas sem o uso do alimento na sua integralidade. 
Conclui-se que os objetivos foram alcançados parcialmente, pois não foram todas as preparações aprovadas. Outro limitante da 
pesquisa foi a impossibilidade da realização da avaliação sensorial no local estudado. 

PALAVRAS-CHAVE: aproveitamento de alimentos. sustentabilidade. desperdício.
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 7

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.
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BEBIDA LÁCTEA DE LEITE DE CABRA SABOR LARANJA E MEL

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Hernane Augusto de Góes
Tânia Patrocínia da Silva

Vanessa de Oliveira Santos

Orientador - Elisangela Marques Pedroso – elisangelamp@hotmail.com
Coorientador - Márcio José Salvestro

Etec Rubens de Faria e Souza – Sorocaba

O projeto baseou-se na formulação de um produto inovador, destinado a pessoas alérgicas com intolerância a proteína do 
leite de vaca que, na sua grande maioria, são idosos e crianças, e a todos os consumidores em geral que buscam um alimento 
saudável e saboroso. Na fabricação da bebida láctea à base de leite de cabra, foi utilizado concentrado de laranja, mel, além 
de geleia de beterraba, para assim agregar valor nutritivo ao produto e, consequentemente, ter maior aceitabilidade do leite 
de cabra. Os processos tecnológicos utilizados neste projeto foram a pasteurização do leite de cabra e a fermentação, sendo o 
processo de fermentação acompanhado através dos valores de pH e o método de conservação utilizado foi a refrigeração. Foram 
realizadas análises microbiológicas (contagem de bolores e leveduras, pesquisa de coliformes e contagem de mesófilos totais) 
o qual mostrou estar em condições sanitárias satisfatórias. Os resultados obtidos das análises físico-químicas (proteína bruta 
e determinação do teor de acidez em ácido láctico) também estavam dentro das especificações exigidas. A análise sensorial 
realizada com os julgadores mostrou que a bebida láctea à base de leite de cabra sabor laranja e mel adicionado de geleia de 
beterraba obteve alto índice de aceitação.

PALAVRAS-CHAVE: bebida láctea. leite de cabra. fermentação. geleia de beterraba.
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BICICLETA SUSTENTÁVEL – ELETROPHOTOBIKE

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Érica Karina Baêta  
Lorrany Carla de Castro Gomes 

Tiago Gimenez 

Orientador - Eduardo Soares da Hora - eduardodahora@etecbebedouro.com.br
Coorientador - Vagner Corrêa Netto - vcorreanetto@mdbrasil.com.br

Etec Professor Idio Zucchi - Bebedouro

Este produto tende a atingir um público que deseja praticar o ciclismo urbano noturno, proporcionando segurança e bem estar 
ao ciclista. Com a reutilização de dínamos retirados de componentes de impressoras e computadores quebrados, garantindo 
a diminuição de lixo altamente poluente e a reinserção à cadeia produtiva. O produto destaca a importância de reciclagem de 
materiais reutilizáveis, incentivando a prática do ciclismo também como fator relevante à redução dos gases poluentes dos 
automóveis, contribuindo para a conscientização dos alunos da escola e pessoas da comunidade. Procura incentivar a prática 
de atividade física associada à reutilização de descarte de lixo eletrônico e redução do consumo de pilhas pelo simples fato de 
as lanternas serem autoenergizáveis, reaproveitando partes de lixo eletrônicos e reduzindo as chances de acidentes envolvendo 
ciclistas. As lanternas proporcionam um novo conceito em qualidade de vida e sustentabilidade, com uma bicicleta que, apenas 
com a energia produzida do movimento de rotação do pneu dianteiro, acende suas duas lanternas (dianteira e traseira). Além de 
todos os benefícios ambientais, redução de custos associado à reutilização de componentes até então no final da cadeia produtiva, 
o produto se destaca por proporcionar maior segurança aos ciclistas que praticam o esporte no período noturno, proporcionando 
maior visibilidade e segurança, reduzindo, assim, o número de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas. Acreditamos também que 
o produto tem um fator social importante, pois tende a incentivar a formação de grupos de amigos ciclistas e o passeio em família. 
Esta é a Transnovável, produto que reúne beleza, práticas saudáveis, qualidade de vida, consciência ambiental e socialização.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. reaproveitamento. atividade física.
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BLOCO CERÂMICO ECOLÓGICO

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

 Bianca Peraçolli 
Michel Fernando da Silva

Natália Alves de Lima 

Orientador - José Benedito Junior – jbjuniorb@bol.com.br
Coorientador - Carmem Adélia Beline – carmembeline@hotmail.com

Etec Cidade do Livro – Lençóis Paulista

As estações de tratamento de água (ETA) vêm buscando soluções de reciclagem para os resíduos gerados no processo de tratamento 
de água. Esses resíduos são denominados de lodo ETA. Atualmente, as soluções são a deposição em aterros sanitários ou 
simplesmente lançá-los na rede de esgoto. Um setor que apresenta um enorme potencial para contribuir na solução de problemas 
ambientais originários nos mais diversos processos industriais é o da cerâmica vermelha. De fato, trabalhos reportados na literatura 
têm mostrado que é possível a reciclagem de resíduos industriais como constituintes de massas na fabricação de produtos cerâmicos 
para a construção civil. A reutilização do lodo das ETAs pode ser realizada com a incorporação deste em matriz de cerâmica vermelha. 
Através desta mistura, confeccionaram-se protótipos para realização de diversos ensaios, com o objetivo de estabelecer misturas 
que possibilitassem a reutilização deste na matriz de blocos cerâmicos para a indústria da construção civil. É possível medir, após 
secagem e queima, as seguintes características: cor, retração linear ou volumétrica, módulo de tensão ou ruptura à flexão, absorção 
de água, porosidade aparente, massa específica aparente, perda ao fogo.

PALAVRAS-CHAVE: lodo. bloco. ecológico. cerâmico.
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CANA - MUITO MAIS QUE UM CALDO

Categoria 07 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Bruna Capecce Rocha 
Lucas da Silva de Azevedo 

Lucas Gabriel Sales de Oliveira 

Orientador - Magali Canhamero - magalicanhamero@gmail.com.br 
Coorientador - Edna Aparecida Faria de Almeida – efariadealmeida@gmail.com

Etec Júlio de Mesquita – Santo André

Durante o cultivo da cana-de-açúcar pode ocorrer sua isoporização, um fenômeno que tem causado perdas para o setor 
sucroalcooleiro que a utiliza como matéria-prima, pois reduz o rendimento da produção de etanol e também a extração da sacarose. 
A isoporização, que pode ocorrer após o florescimento, é a perda de água dos colmos do vegetal, o que causa a redução de sua 
densidade e consequente aumento do seu volume, encarecendo seu transporte. Como a isoporização é um processo irreversível, 
a cana deve ser colhida antes que afete todo o vegetal. Para o processo de obtenção da carboximetilcelulose (CMC) foi utilizada a 
cana isoporizada processada pela indústria que retirou o insumo adjacente do processo natural de isoporização, tendo como produto 
apenas a fibra seca, material que seria destinado para geração de energia através da sua queima. Na primeira etapa do processo 
deverá ser realizada a extração da lignina – polímero que une as cadeias celulósicas – presente na fibra, para produção de um filme 
polimérico que possa ser utilizado como substituinte do plástico derivado do petróleo, quando misturado com a glicerina – resíduo 
do biodiesel – e amido. Em seguida pela síntese de Williamson – reação de esterificação – é obtida a CMC, que é utilizada como 
espessante em diversos setores industriais, e com a fibra residual, um filtro para retenção de metais pesados. A viabilidade do 
processo é demonstrada pelo alto valor agregado dos produtos obtidos e uma aplicação mais nobre para o vegetal que reduzirá o 
impacto ambiental decorrente do processo de queima da cana isoporizada para a produção de energia.

PALAVRAS-CHAVE: isoporização. cmc. lignina. síntese de williamson. 
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CONSTRUÇAO DE UM DESTILADOR DE ÓLEO ESSENCIAL

Categoria 07 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Mísia Alves de Oliveira
Lidiane de Jesus Silva
Edelaine Rosa da Silva

Orientador - Alexandre J. Barros - alexandrejbm@hotmail.com

Etec Irmã Agostina – São Paulo 

  O projeto tem por objetivo tornar mais fácil para os alunos das disciplinas de TPI I e TPI II compreenderem o que é e como é o 
processo de produção de um óleo essencial e ainda utilizar esses produtos de alto valor na elaboração dos cosméticos.  O trabalho 
foca na produção de um sistema a partir de materiais de descarte como latas de tintas usadas para construção da caldeira e garrafas 
pet usadas para construção do condensador. O projeto foi dividido entre a construção da caldeira, a construção dos reservatórios 
de ervas e o condensador. A caldeira foi construída utilizando-se duas latas, uma interna onde fica a resistência e uma externa que 
forma o corpo da caldeira, o sistema ainda é equipado com um medidor de volume d’água para que a resistência nunca fique seca 
e queime. O reservatório de ervas foi construído a partir de outra lata soldada a caldeira, essa segunda lata foi furada por baixo com 
auxílio de uma furadeira para que o vapor possa subir, nessa segunda lata foi colocado arame galvanizado para segurar as ervas cujo 
óleo será extraído.  O Condensador foi construído a partir de garrafas pet com uma serpentina de cobre na parte interna. O trabalho 
visa possibilitar as Etecs com cursos de química a construção desse extrator e sua utilização nessas disciplinas para a produção de 
óleo essencial junto aos alunos, com um sistema de baixo custo e de fácil construção por meio de projetos.  

PALAVRAS-CHAVE: fragrância. destilação. produção.TPI I. TPI II
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COPOS DESCARTÁVEIS – FRUTCOP

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Damaris Ester Carvalho dos Santos
Thainá dos Santos Mota

Orientador - Patrícia Pascon Souto Tancredo - ty_souto@itelefonica.com.br

Etec Trajano Camargo – Limeira

O mundo consome cerca de 100 milhões de toneladas de materiais plásticos, dos quais 7% são reciclados, 80% são abandonados 
em aterros e 8% são incinerados. Essa grande quantidade de plástico descartada de forma irregular na natureza causa sérios 
problemas como: entupimento de redes fluviais e esgoto, causando enchentes na comunidade local, poluição de rios e mares, 
matando animais aquáticos por contaminação e por sufocamento. Quando jogado em vias publicas, pode causar poluição 
visual e contribuir para a proliferação de mosquitos e outros graves transtornos à nossa sociedade. A fabricação de plástico 
exige uma grande quantidade de água, produzindo assim resíduos tóxicos e colaborando para a emissão de gases poluentes, 
mesmo enterrando esses resíduos plásticos nos aterros ou queimando em incineradores, o que provoca danos para a saúde e ao 
ambiente. Em meio a todo esse contexto, nosso projeto vem com o objetivo de diminuir o uso do plástico e seus derivados em 
nosso cotidiano, criando assim uma alternativa sustentável, um produto natural feito com cascas das seguintes frutas: abacaxi, 
banana e com o bagaço da cana-de-açúcar e, a partir delas, criar um copo feito de fibras mais resistente, ou seja, inventar um 
polímero natural que se decompõe em pouco tempo comparado ao plástico (que demora cerca de 400 anos para se degradar). A 
metodologia usada foi o processo Kraft, que se refere a produção de celulose, em que as madeiras são cortadas uniformemente 
aos picadores transformadas em cavacos para o cozimento químico,  envolvendo solução de NaOH. Ao sair do reator, a pasta de 
celulose é submetida a uma lavagem com água quente; em seguida, as fibras são enviadas para o branqueamento juntamente 
com o cloro e secadas com a injeção de ar quente. Esperamos que o nosso copo venha ser um substituto do copo plástico e que 
alcancemos o nosso objetivo.

PALAVRAS-CHAVE: plástico. meio ambiente. fibras.
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DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Diulha Tamara Furlan 
Renan Hiroyuki Kikuchi 

Saymon da Silva Siqueira 

Orientador - Juliana Teixeira Alves – jtalve@bol.com.br
Coorientador - Mara Sandra Alves Carneiro – marasacarneiro@gmail.com

Etec Cônego José Bento – Jacareí

Atualmente busca-se cada vez mais a sustentabilidade, o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Com a evolução tecnológica 
aliada ao conforto, as lâmpadas fluorescentes, passaram a ser mais utilizadas, ganhando espaço significativo no mercado, por sua 
maior durabilidade, economia e luminescência. Nestes aspectos, as lâmpadas de alta eficiência são menos agressivas ao meio 
ambiente; em contrapartida, a questão ambiental em torno das mesmas inicia quando o seu tempo de vida útil chega ao fim pois, 
quando descartadas inadequadamente, promovem uma contaminação mercurial, já que o mercúrio é um poluente de altíssima 
toxidade aos níveis tróficos e, em contato com o meio, promove o desequilíbrio no ciclo biogeoquímico, criando o efeito de bio-
magnificação. Dados estatísticos revelam que os resíduos sólidos (categoria na qual as lâmpadas pertencem) são responsáveis 
por 13% da contaminação ambiental existente no mundo (DPPEA, 2004); no Brasil as lâmpadas são responsáveis por gerar cerca 
de três toneladas de contaminação. As tecnologias atuais não possibilitam a remoção do mercúrio em sua totalidade, portanto, 
este projeto tem por finalidade desenvolver um sistema alternativo de tratamento com a remoção completa do mercúrio na sua 
forma elementar, a partir da adaptação do método de espectrofotometria de absorção atômica com geração de vapor frio (CV-AAS), 
processo que consiste na redução do mercúrio com cloreto de estanho II a 20% em meio ácido. Durante o desenvolvimento deste 
processo, verificou-se que esta adaptação metodológica demonstra eficiência para reduzir e remover o mercúrio (Hg+2) presente 
nas lâmpadas fluorescentes, de modo viável, uma vez que requer instrumentação simples e poucos agentes químicos. Conclui-se, 
portanto, que o projeto apresenta relevância significativa quanto à preservação ambiental, sustentabilidade e inovação tecnológica 
ao demonstrar a eficiência e eficácia do processo de descontaminação das lâmpadas fluorescentes.

PALAVRAS-CHAVE: descontaminação ambiental. mercúrio. lâmpadas. redução. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM CUPCAKE NUTRITIVO - PHYCAKE

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
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Aline Oliveira dos Santos 
Layla Carolina Veras da Silva 

Pamela Marinho Targino 

Orientador - Paula Macedo – etecsmpaula@ig.com

Etec São Mateus – São Paulo

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um produto gastronômico saudável com a combinação dos seguintes 
ingredientes: farelo de trigo, leite de soja, chocolate meio amargo, açúcar mascavo, além da fruta physalis (frutífera de grande valor 
nutricional e econômico, típica da região Amazônica). O produto tem o propósito de atingir o público infantil e adolescente, com a 
substituição de produtos, como guloseimas e o tradicional cupcake, com grande índice de consumo por estes públicos. A pesquisa 
e o desenvolvimento da receita utilizaram como parâmetro a receita tradicional, com substituição dos ingredientes tradicionais 
por ingredientes nutritivos e adição de uma fruta: fonte das vitaminas A e C, fósforo e ferro, além de conter flavonóide (elemento 
antioxidante). É de suma importância a aplicação da receita no desenvolvimento de um produto com ingredientes diferenciados, 
a fim de atingir os públicos alvos propostos de maneira satisfatória e com alto índice de aceitabilidade. Os resultados esperados 
são de despertar o interesse do mercado na produção, distribuição e comercialização de cupcakes nutritivos com a finalidade de 
promover bons hábitos alimentares e saudáveis, sempre pensando na prevenção da Obesidade e Doenças crônicas que possam ser 
originadas a partir da má alimentação. Desta forma, conseguiremos oferecer ao público infantil e adolescente uma opção a mais de 
um alimento atrativo, saudável e econômico, garantindo as características nutritivas essenciais dos alimentos.

PALAVRAS-CHAVE: physalis. adolescente. antioxidante.
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DETERMINAÇÃO DA CAFEÍNA E INTERAÇÃO COM O ÁLCOOL

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Gerlane Pereira da Silva 
Jonas Teixeira Ribeiro 

Tamara Sassaki 

Orientador - Robson Pinho - robsonpinho@gmail.com
Coorientador - Renata Pinho – renataetec@gmail.com

Etec Raposo Tavares – São Paulo

O alto índice de consumo de bebidas energéticas, que contêm em sua formulação grande quantidade de cafeína (estimulante 
do sistema nervoso central), e muitas vezes consumida com adição de bebidas alcoólicas podem potencializar os efeitos da 
embriaguez. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método analítico para quantificar a concentração de cafeína em amostras 
de bebidas energéticas e avaliar sua possível interação com o álcool. Foram utilizadas três metodologias para realizar tais estudos: 
Espectrofotometria/UV-visível, Voltametria Cíclica e Voltametria de Pulso Diferencial. Para quantificação da cafeína utilizando 
espectrofotômetria/UV-Vis solubilizou-se a cafeína anidra em meio ácido; esta foi oxidada com peróxido de hidrogênio seguida 
da formação de um complexo violeta, pela adição de hidróxido de amônio (método encontrado na literatura), porém este método 
não se apresentou reprodutível, nem apresentou um aumento de absorbância proporcional a concentração. Assim, optou-se em 
quantificar a cafeína por análise eletroquímica. Utilizou-se a Voltametria Cíclica, como técnica exploratória, avaliando parâmetros 
como: eletrodo de trabalho, escolhendo se o eletrodo de carbono vítreo; qual o melhor pH para oxidação da cafeína, observando 
que, quanto mais ácido, mais fácil sua oxidação; qual a composição do eletrólito suporte, realizando os experimentos em ácido 
acético 0,1M, pH 2,0 como condição otimizada. Porém, observaram-se efeitos de envenenamento superficial do eletrodo pelos 
produtos de oxidação da cafeína, impossibilitando sua quantificação com eletrodos limpos, sendo necessária a modificação do 
eletrodo. A modificação do eletrodo se deu pela formação de um filme de cafeína, impedindo a adsorção dos produtos de oxidação 
na superfície do carbono vítreo. A quantificação da cafeína em bebidas energéticas foi realizada por voltametria de pulso diferencial 
e a alteração comportamental de peixes foi observada pela adição de bebidas energéticas e álcool a água.

PALAVRAS-CHAVE: cafeína. bebidas energéticas. voltametria. espectrofotometria/UV-Vis.
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ENERGÉTICO-ISOTÔNICO DE CALDO DE CANA E ÁGUA DE COCO

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Carlos Leite da Silva Junior 
Nicolas de Andrade Ishiki 

Pedro Henrique Menezes de Oliveira 

Orientador - Lígia Maria Trolezi – ligia_mt@hotmail.com
Coorientador - Midian Nikel - midianikel@hotmail.com

Etec de Fernandópolis – Fernandópolis

Pretendemos inovar no ramo de bebidas energéticas e isotônicas, criando um produto inédito a partir de plantas e frutos bem 
conhecidos, a cana-de-açúcar e o coco. Sabemos que muitas pessoas são alérgicas a alguns produtos químicos usados em energéticos, 
outras podem sofrer com o agravamento de doenças crônicas ao consumir isotônicos, entretanto, esses problemas não atingiram 
os consumidores de nossa bebida, uma vez que ela será cem por cento natural, pois é feita a partir da mistura de caldo de cana e 
água de coco e isenta de produtos que venham a prejudicar a saúde. Após vários testes, atingimos os resultados esperados, uma 
bebida altamente energética com uma ótima reposição eletrolítica, com procedimentos como pasteurização, adição de acidulantes 
e flavorizantes – nenhum dos produtos utilizados faz mal à saúde, ou venha a prejudicar a mesma – atingimos um considerável 
tempo de prateleira e o aroma e gosto desejáveis. Ao término do projeto, constatamos que o nosso energético-isotônico pode ser 
substituído por qualquer bebida hidrotônica, pois contém sais e carboidratos o suficiente para repor os minerais perdidos durante 
um exercício físico, ou se o consumidor não pratica exercício físico também pode consumir já que, dentre os ingredientes presentes, 
estão vitaminas do complexo B que auxiliam no metabolismo.

PALAVRAS-CHAVE: energético. isotônico. cana-de-açúcar. coco. reposição.
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GRAXA LUBRIFICANTE PRODUZIDA COM ÓLEO USADO - 
ECOGRAXA

Categoria 7 - Tecnologia Química de Alimentos, de Agroindústria 
e da Bioenergia

Ana Luiza Ross Rodrigues
Daiane Estevam Antonio 

Ricardo Ribeiro Lores 

Orientadora - Angela Capelari Renzano -  angelacapelarirenzano@yahoo.com.br

Etec Salles Gomes - Tatuí 

Nas ultimas décadas, é perceptível como a questão ambiental está associada aos descartes incorretos de resíduos. Exemplo 
disso temos o óleo resultante das frituras que, na maioria das vezes, são descartados de modo irregular, causando muitos 
prejuízos ao meio ambiente, como a contaminação das águas, solos, entupimentos de esgotos, problemas nas estações de 
tratamento, entre outros. Pensando numa alternativa para tal problema é que se desenvolveu o projeto que visa à criação de 
uma graxa ecologicamente correta, a partir de óleo de cozinha supersaturado. Esse produto trará benefícios tanto ecológicos 
como econômicos, devido à matéria-prima ser de fácil obtenção e baixo custo. O processo de fabricação da ecograxa consiste 
primeiramente na desanilização do óleo, depois na produção do sabão, tendo o lítio como princípio ativo. Ao fim dessas etapas, 
temos a adição de reagentes para inibir fatores como a oxidação. A graxa resultante tem característica pastosa e lubrificante, com 
aplicabilidade em vários tipos de maquinários. Esta graxa é um produto reciclado, o qual acaba trabalhando a prática de atitudes 
que reduzem os impactos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE: graxa. reúso do óleo. reciclagem.
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LICORES ARTESANAIS DA POLPA E CASCAS DE FRUTAS

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

 Antonio Pereira da Silva Neto 
 José Valmiro de Souza Junior 

Orientadora - Edna Kazue Matsumoto – edna.matsumoto01@etec.sp.gov.br

Etec Deputado Francisco Franco – Rancharia 

Este projeto pretende produzir licores com aproveitamento de cascas e polpas de frutas, de modo que seja viável sua fabricação 
de forma artesanal em quaisquer residências da cidade. Esses licores visam colaborar com a diminuição de resíduos  orgânicos 
realizando seu aproveitamento de forma a torná-los próprios para consumo e degustação. Uma fruta como matéria-prima 
pode dar origem a diversos produtos como doces, sucos, e licores, a partir da utilização das polpas, das cascas e, também, das 
sementes, que podem originar novas plantas frutíferas. Até se desprezarmos a polpa, ela pode ser usada para a fabricação de 
doces suculentos e saborosos; se as cascas forem transformadas em resíduos, podem ser utilizadas como adubo em hortas e 
plantações. Os licores feitos com fermentação mantêm o aroma e sabor da matéria-prima original, diferente dos que utilizam 
água ardente, que têm as características das frutas alteradas e faz com que a bebida seja desprezada por muitos consumidores. 
Com a utilização das cascas e das polpas, o teor alcoólico torna-se menor e mais agradável. Com esta técnica, o sabor do álcool 
não é sentido durante a degustação, o que vai ao encontro ao intuito do projeto, que é exacerbar as propriedades organolépticas 
das frutas utilizadas para a confecção dos mesmos. Para atingir a fermentação ideal da bebida, buscaremos o resultado a partir 
da utilização de leveduras (saccharomyces cerevisiae), que nos possibilitará o sabor desejado, bem como o teor alcoólico ideal, 
permitindo que os licores sejam melhor apreciados. 

PALAVRAS-CHAVE: licores. frutas. fermentação. 
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PERFUME SÓLIDO À BASE DE CERA 

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
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Ana Paula Alves 
Priscila da Silva 

Rogério Marques 

Orientador - Sidneia Alves da Silva – sidneia_alves@hotmail.com
Coorientador - Luis Eduardo Doná – luis.dona@jbs.com.br

Etec de Lins - Lins 

Buscando inovar o mercado de perfumes, o presente trabalho busca a fabricação de um perfume sólido. Pensando na facilidade 
de transportá-lo, sem correr o risco de derramar e trazer prejuízos, além da facilidade em utilizá-lo. E este tendo uma fragrância 
agradável dos perfumes comuns hoje encontrados nas melhores perfumarias, mas com características próprias, ou seja, 
elaborar um perfume com aspecto físico diferente em vez de uma colônia líquida, um similar em pasta. A intenção é preparar 
algo curioso e incomum, brincar com as essências e ter em mãos um perfume diferente. Sabendo que a maioria das pessoas 
prefere algo comum e conhecido, por causa da segurança, o projeto sugere uma inovação, o objetivo não é substituir o que já 
existe, mas sim agregar, brincar com a curiosidade. O perfume sólido será feito a partir de cera de abelha, também conhecida 
como cera Alba, podendo também se usar a cera de carnaúba, esta é extraída de um tipo de palmeira. A cera de abelha é 
ideal, pois tem grande poder de hidratação e volta rapidamente ao estado sólido ao entrar em contato com a temperatura 
ambiente, usam-se essências, é importante o uso de óleo de amêndoa ou similares. Considerando a boa fixação do perfume na 
matéria prima proposta e a boa aceitação em pesquisas de satisfação na comunidade local, conclui-se que o projeto é inovador 
e aceitável pelos apreciadores de um bom produto. 

PALAVRAS-CHAVE: perfume sólido. cera. essências. fixação.
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PRAZERES DO LIMÃO

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
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Luisa Maria de Oliveira Castro
Matheus Castanho de Mores

Odete Aparecida Cesar Godinho

Orientador - Fernanda Torres de Santana - fernanda_tsantana@hotmail.com

Etec de Piedade – Piedade

O limoeiro pertence à família das “rutáceas”; seu nome científico é “citrus limoniun” é originário da Ásia e da Índia, trazido pelos 
Árabes disseminou-se pela Europa. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de limão, seu componente básico o ácido ascórbico ou 
vitamina C. No mundo existem cerca de 70 variedades de limão; as mais conhecidas no Brasil são: O limão Taiti, muito produzido 
e comercializado em São Paulo e Santa Catarina, é um limão híbrido composto da lima da pérsia e limão cravo, é o limão de maior 
valor comercial devido à sua capacidade de produção contínua. Temos também o limão siciliano, que pode ser considerado como 
o limão verdadeiro ou original é abundante nas regiões de clima frio, daí a ser mais popular na Europa em comum nas regiões 
tropicais como no Brasil. O limão galego, comum no Nordeste Brasileiro, hoje seu consumo foi substituído pelo Taiti. No interior de 
São Paulo, temos o cultivo do limão cravo, que será explorado no presente trabalho, que tem por objetivo esclarecer informações 
sobre a fruta limão e seus benefícios e sua utilização na culinária. De maneira a esclarecer sobre as variedades, usamos o método 
de analise sensorial do produto.

PALAVRAS-CHAVE: fruta. azedo. vitamina c. limão.
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PRODUTOS INDUSTRIAIS À BASE DE RESÍDUOS DE CAFÉ
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Luan Carlos Strombek Honório 
Lucas Idacir Sbrugnera Nazato 

Matheus Gomes Xavier 
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Etec Rubens de Faria e Souza – Sorocaba

Atualmente, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, com cerca de 2,61 milhões de toneladas produzidas por ano, e um 
dos maiores consumidores do grão em forma de bebida e, na indústria cosmética, o país é o terceiro maior mercado consumidor. 
Estima-se que, em 2013, os brasileiros gastarão em torno de 50 bilhões de dólares com produtos de higiene e beleza. Portanto, 
com uma importância tão grande desses dois segmentos industriais na economia nacional, o grupo buscou reaproveitar os resíduos 
do café para desenvolver uma nova fórmula de batom, utilizando o óleo essencial extraído de sua borra com etanol comercial 
como substituto da parafina e dos outros óleos emolientes comumente usados na fórmula do produto. Nas análises realizadas, o 
batom desenvolvido mostrou-se satisfatoriamente similar em características físico-químicas e organolépticas, aos comercializados 
no mercado brasileiro. Além disso, buscou-se também extrair e quantificar a cafeína presente na borra utilizada, a fim de aproveitar 
suas propriedades hidratantes no batom. O método escolhido para essa ação envolveu extração com clorofórmio e sua evaporação, 
e a quantidade de cafeína encontrada foi relativamente compatível com o pesquisado. Paralelamente, o grupo também buscou 
reaproveitar as fibras insolúveis brutas do pó restante da borra para enriquecer a farinha de trigo especial com o nutriente. Essas 
fibras foram extraídas através de uma adaptação do convencional método de Weende, lavando o pó com soluções de H2SO4 e NaOH 
a 1,25%, cujo resultado final foi uma quantidade significativa de fibra extraída, possibilitando tornar a farinha de trigo um alimento 
considerado pela ANVISA como “fonte de fibras”. Outro experimento realizado foi a produção de uma embalagem secundária para o 
batom desenvolvido a partir dos filtros de papel usados na infusão do café. Aplicando aditivos como Al2(SO4)3 e CaCO3, obteve-se 
uma massa rígida, seca e quebradiça, porém resistente.

PALAVRAS-CHAVE: café. batom. óleo. cafeína. fibras.
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O incorreto descarte de resíduos, emissões gasosas e desmatamentos estão colocando em risco a biodiversidade do planeta. As 
atividades industriais consomem recursos naturais e geram resíduos que contêm matais tóxicos que afetam o meio ambiente, por 
efluentes, que justifica a execução do projeto. No decorrer dessa efluente dispensada, com o auxílio da depuração do rio, há uma 
diminuição, mas apenas dos materiais orgânicos. Esta é uma pesquisa exploratória quanto aos objetivos e experimental quanto 
ao seu delineamento, que consiste em utilizar as cascas da banana com o objetivo de descontaminação de águas efluentes de 
indústrias. A tese foi desenvolvida com ótica sobre estudos recentes, mas voltados a conceitos convencionais de química, como 
proposta de seu desenvolvimento, com base no propósito de viabilidade econômica, industrial e ambiental. O trabalho tem como 
finalidade purificar efluentes de indústrias, utilizando a metodologia de testagem prática, pois a casca de banana é composta por 
uma grande quantidade de moléculas carregadas por cargas elétricas negativas. Essas cargas conseguem atrair os metais, que têm 
carga elétrica positiva e, por atração, provocam a retirada de boa parte desse efluente, tendo como resultado, a descontaminação 
das águas e a possibilidade de reutilização do metal recuperado.

PALAVRAS-CHAVE: descontaminação das águas.  casca de banana.  efluentes industriais.
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Etec Martinho Di Ciero – Itú

A Química Forense auxiliará os discentes a solucionar as dúvidas de um crime por meio da Química, utilizando métodos analíticos/
instrumentais apropriados. Na área forense, cada problema científico tem um interesse humano, mas o cientista forense, além de 
observador, deve ser capaz de investigar e analisar a situação imparcialmente e objetivamente com medidas científicas cuidadosas 
e precisas. O projeto pretende elaborar, juntamente com os discentes, um vídeo educativo em que a Química Forense auxiliará na 
elucidação do assassinato do presidente do País Brasílio. O caso é fictício e trata-se do assassinato do presidente Mohamed, de um 
grande país que possui muitas riquezas, sendo o principal recurso o petróleo. Muitas intrigas e acusações estão relacionadas ao 
assassinato. A polícia fez a perícia e recolheu diversas provas e as enviou ao laboratório de análises criminalísticas. Lá diferentes 
analistas utilizarão a Química Forense para descobrir o suposto assassino. Todos ligados ou não ao presidente são suspeitos e estão 
na mira policial. Os discentes elaboraram os textos e realizaram a simulação teatral como também a gravação e edição do vídeo. Para 
tanto, os laboratórios de Química da Etec Martinho Di Ciero foram o palco para os experimentos científicos como também outras 
locações da unidade escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: investigação. química forense. vídeo. 
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Com o uso normal ou como consequência de problemas ou acidentes, o óleo lubrificante sofre deterioração ou contaminação, 
perdendo suas propriedades ótimas e não servindo mais para a finalidade para a qual foi elaborado. Depois da troca desse óleo do 
motor, o mesmo passa a ser um resíduo perigoso chamado OLUC (óleo lubrificante usado ou contaminado), pois ficam cheios de 
impurezas e compostos indesejados na sua composição, dificultando o descarte, sem degradação, no meio ambiente. Além disso, 
no OLUC se tem o óleo lubrificante básico, que se apresenta em quantidades de cerca de 80% a 85% e existe apenas em pequena 
quantidade no petróleo. E em vez de ser descartado na natureza, é interessante reprocessar o OLUC, visando seu reaproveitamento. 
Tal processo é denominado “rerrefino”, processo este que é capaz de extrair desse OLUC um óleo bruto da mesma qualidade do 
produto de primeiro refino, atendendo às especificações técnicas estabelecidas pela ANP. Este projeto visa propor alternativas para 
reaproveitamento do OLUC, de maneira fácil e simples, com a utilização de metodologias alternativas que visam a remover do OLUC 
as impurezas oriundas do uso. Propomos o uso de reagentes comuns para remoção das impurezas e a aplicação do óleo reprocessado 
na formulação de produtos de valor agregado na indústria, como por exemplo, graxas. 

PALAVRAS-CHAVE: óleo lubrificante. petróleo.  rerrefino. graxa.
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Após a segunda revolução industrial, com o desencadeamento da produção em massa, consequentemente houve um aumento 
significativo na geração de resíduos, que são provenientes de diversos materiais, incluindo lixo orgânico, cascas e até mesmo 
serragens. Estudos mostram que esses resíduos podem ser direcionados para o tratamento de efluentes a partir do processo 
de adsorção, onde a biomassa seria utilizada como material biossorvente e mostrar-se-ia como um processo altamente eficaz 
e de baixo custo. Por sua vez, a casca do arroz, considerada um resíduo, tem em sua composição 20% de sílica, sendo esta um 
ótimo adsorvente, que teoricamente poderia ser utilizada no tratamento de efluentes contendo íons de chumbo. Sendo assim, 
verificou-se a eficiência da adsorção utilizando a sílica extraída da casca de arroz para a remoção do metal chumbo. Realizou-se 
o processo primeiramente com a extração da sílica da biomassa, preparo das soluções nas concentrações de 10mg/L, 50mg/L e 
100mg/L de Pb(NO3)2 e posterior estudo das influências do meio no processo de adsorção, verificando-se o tempo de contato 
de 03 e 24 horas em função das concentrações iniciais e também da agitação por 05 e 15 minutos. A sílica extraída da casca de 
arroz mostrou-se um ótimo biossorvente, já que constatou-se uma remoção de aproximadamente 100% de íons de chumbo da 
solução nos primeiros 05 minutos de agitação.

PALAVRAS-CHAVE: potencial de adsorção. biossorventes. casca do arroz. sílica.  
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Etec Parque Belém – São Paulo

O leite de vaca é um alimento muito consumido, não só na sua forma natural, mas também como ingredientes de preparações 
culinárias. A lactose, açúcar presente naturalmente no leite, pode provocar intolerância em pessoas sensíveis a esse nutriente, 
provocando sintomas como náuseas e vômitos, podendo evoluir para outras doenças que afetam a mucosa intestinal. Pesquisas 
apontam um aumento no número de portadores de intolerância à lactose. Produtos que são elaborados com o cuidado de 
substituir o nutriente causador da doença por outros que tragam o mesmo benefício no sabor e na consistência - e até na textura da 
preparação - devem ser elaborados com vistas a aumentar a oferta de produtos para esse público e, sempre que possível, com um 
preço acessível. Será elaborada uma sobremesa “sorvete” à base de extrato de soja como opção ao sorvete elaborado com leite de 
vaca para atender aos portadores de intolerância à lactose. Após o desenvolvimento da preparação, haverá degustação do produto, 
utilizando como critério de aceitação a escala hedônica, e caso não atinja o critério de aceitação, será reformulada a ficha técnica 
com as devidas alterações e, posteriormente, distribuindo uma nova degustação com o mesmo critério de aceitação. Serão utilizados 
como componentes do sorvete a soja e seus derivados, principalmente creme de soja, extrato de soja condensado e extrato de soja. 
O produto deverá conter características sensoriais próprias de um sorvete cremoso, com qualidades nutricionais que atendam aos 
portadores de intolerância à lactose e aqueles que optam por uma dieta isenta de leite de vaca. Elaboraremos panfletos contendo 
os benefícios da soja, juntamente com a história do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: isento de lactose. sorvete. soja.
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Etec Professor Carmelino Corrêa Júnior – Franca

A pesquisa objetiva buscar tecnologias que satisfaçam o setor curtumeiro em tratamento de águas residuárias, para torná-
lo sustentável. Um dos tratamentos preliminares é a precipitação do metal Cromo III dos banhos residuais, gerando um lodo 
classificado como “Resíduo Perigoso Classe I”, conforme NBR 10.004/04,  que deverá ser descartado em local adequado ou 
incinerado. O clarificado deverá ser eficiente, não apresentando teores de cromo III significativos para garantir um efluente final 
com teores menores de 1,0 mg/L conforme Legislação Ambiental CONAMA. A precipitação convencional praticada pelos curtumes 
é feita com hidróxido de cálcio e sulfato de alumínio, formando outro produto insolúvel em água denominado hidróxido de cromo, 
o qual é gerado um lodo abundante e aguado devido à grande quantidade de sulfatos, o que dificulta seu descarte. Conforme 
estatística da CETESB (Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo), o curtume gera em torno de 70.000 t/ano de resíduos 
sólidos perigosos “Classe 1”, incluindo-se neste, o lodo de precipitação do cromo III. Propõe-se um estudo de utilização de 
coagulante/adsorvente natural de fonte renovável, das sementes de Moringa Oleífera para promover a remoção do cromo III dos 
banhos residuais de curtimento como alternativa em substituição ao sulfato de alumínio normalmente utilizado nos curtumes. 
Conforme estudos realizados, a vantagem de utilização de coagulantes vegetais é a qualidade do lodo, apresentando-o mais denso 
e, consequentemente, de menor volume, proporcionando minimização de resíduos e custos para o descarte.

PALAVRAS-CHAVE: tratamento de efluentes de curtume. 
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Avançar tecnologicamente é muito importante, mas sempre devemos lembrar que é possível avançar cuidando do meio 
ambiente em que vivemos. Devido ao ciclo de criação e de descarte de muitos produtos acontecerem rapidamente, não há espaço 
suficiente para o descarte devido a essas novidades que são criadas e consumidas, como se sabe, nem tudo o que é descartado 
é completamente reaproveitado ou reciclado. Mesmo que o jornal possua diversas aplicações e meios de reutilização, o presente 
estudo visa determinar uma nova aplicação para este material, sendo que a sua utilização como matéria-prima principal no 
tijolo ecológico maciço de jornal e gesso seria outra possibilidade. A ideia é que o tijolo obtido seja rentável, resistente e rígido a 
ponto de ser utilizado na construção de paredes e divisórias internas. Primordialmente foram testados vários tipos de papel para 
determinar qual melhor se encaixaria no processo de fabricação. Após os testes, percebeu-se que todos os tipos de papéis testados 
podem ser utilizados, porém, chegou-se a conclusão de se usar somente o jornal, pois a ideia precisava ser afunilada cada vez mais 
e o jornal tinha características mais vantajosas, como a sua abundância e maior facilidade de obtenção. Muitas tentativas foram 
realizadas e vários corpos de prova foram desenvolvidos ao longo do trabalho até o alcance do objetivo final. Por ser um processo 
de fabricação simples, pelo qual se consegue facilmente a matéria-prima, o objetivo do grupo foi alcançado, o processo concluído, 
e o tijolo obtido com sucesso.

PALAVRAS-CHAVE: tijolo. jornal. reciclagem. construção. sustentabilidade.
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A deterioração da superfície do concreto causa desequilíbrio no conceito “utilidade & aparência”, diminuindo o valor agregado das 
construções quando as mesmas se tornam fonte de alteração do ambiente, causando impacto visual negativo. Um tratamento 
prévio, e economicamente viável a essas superfícies poderá reduzir tal impacto, o que irá contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população. A escolha do revestimento protetor de superfície deve ser feita cuidadosamente, observando sua capacidade 
de resistir à absorção de água; a profundidade de penetração no substrato; a aptidão em ser refeito em intervalos regulares; sua 
estabilidade em longo prazo, em meio ácido e alcalino; estabilidade de cor e se não manchará a superfície tratada. Atualmente 
o poliestireno expandido- EPS (isopor®) tem larga utilização na indústria, por ser um material que apresenta características 
importantes como a baixa absorção de água, resistência ao envelhecimento e é inócuo, porém seu descarte é extremamente danoso 
ao meio ambiente. A reciclagem é limitada e existe a necessidade de se criar novas aplicações para estes rejeitos. Assim, a utilização 
do isopor para a fabricação de impermeabilizante consiste em uma transformação física através da solubilização do mesmo em 
solventes orgânicos e aditivos, atendendo às necessidades experimentais. Os resultados foram positivos sobre impregnação de 
superfícies variadas utilizando EPS reciclado, com o objetivo de impermeabilização e resistência físico-químicas, em comparação ao 
impermeabilizante à base de resina estirenada presente no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: impermeabilizar. isopor. reciclagem.
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A poluição ambiental é um dos grandes problemas dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Dentre todos os tipos de 
poluição, destaca-se a contaminação das águas, pois as demandas estão cada vez maiores. Por mais sérias que sejam as crises 
financeiras de alimentos ou de energia, nenhuma é tão ameaçadora, em relação ao futuro da humanidade, quanto à perspectiva de 
escassez de água; além disso, a qualidade das águas vem sendo degradada de maneira alarmante. As indústrias são responsáveis 
por 20 % do consumo mundial de água e, dentre elas, os curtumes estão entre os maiores consumidores. Um curtume que 
processa 3000 peles bovinas salgadas/dia consome aproximadamente 5.063 m3 de água/dia, equivalente ao consumo diário de 
uma população de 27.980 habitantes, tomando-se um consumo médio per capita de 181 litros por dia. Assim, um curtume pode 
exercer alta pressão sobre os mananciais hídricos. Os corantes, o cromo e o sulfeto, presentes nos efluentes gerados pelos curtumes, 
representam graves riscos ambientais e sociais devido à sua grande toxicidade. Essas substâncias podem contaminar diferentes 
ecossistemas, o que estimula a busca por processos de tratamentos mais eficientes. O presente projeto tem o objetivo de buscar 
maneiras econômicas e eficazes para se realizar a descontaminação e o tratamento dos efluentes de curtumes até deixá-los em 
condições de água potável. Para isso, testamos a eficiência das escamas de peixes (resíduos sólidos da indústria pesqueira) como 
novos biossorventes, e as águas resultantes dos processos de descontaminação/tratamento foram analisadas pela SABESP da cidade 
de Franca/SP. Constatamos que se encontravam dentro dos padrões de água potável. A eficiência da capacidade de adsorção pelas 
escamas de peixe foi verificada através de análises de absorção atômica e de espectrofotometria no UV/VIS; pudemos verificar a 
total eficiência desse novo biossorvente no processo de descontaminação de efluentes tóxicos de curtumes.

PALAVRAS-CHAVE: novos biossorventes. descontaminação.  efluentes tóxicos.



FETEPS • 2013
202
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A energia que provém do som mostra-se como uma possibilidade na criação de uma fonte de energia renovável e limpa, capaz 
de ser aproveitada em diferentes lugares, em pequena ou grande escala. A poluição sonora está presente em praticamente todos 
os lugares, mas, apesar de disponível, poucos pensaram em formas de utilizá-la em benefício aos seres humanos. Portanto, 
este trabalho visa à produção de uma energia limpa e renovável, tendo como fonte a poluição sonora já existente no cotidiano. 
O som tem a capacidade de ser convertido em energia elétrica por meio de indução magnética causada pelas ondas sonoras. 
Para o desenvolvimento deste projeto, foi utilizado o método experimental, ou seja, o desenvolvimento de um protótipo para 
demonstrar que ruídos (poluição sonora) podem ser transformados em energia elétrica. Por meio de uma corneta e de um circuito 
elétrico detector de tensão, foi provado que ondas sonoras podem ser convertidas em energia elétrica. O protótipo é formado 
basicamente por uma ligação de uma corneta com um circuito captador de tensão e este conectado a uma fonte luminosa.O som 
produzido pela buzina de ar ou gás comprimido próximo ao receptor, neste caso a corneta, entra em contato com o ímã e a bobina, 
localizados dentro do receptor. Pela ressonância é gerada uma tensão ou indução magnética, que transformará as ondas sonoras 
em energia elétrica e esta será transmitida para os fios de cobre do circuito e por meio da placa de fenolite a fonte luminosa (led) 
será alimentada, sendo que esta última está conectada em corrente alternada (ligação em pólos positivos e negativos). Por meio 
do protótipo criado, obteve-se uma quantidade de energia de 3 volts, capaz de acender pequenas fontes luminosas, o que tem de 
ser adaptado para atender totalmente as necessidades humanas.

PALAVRAS-CHAVE: energia do som. poluição sonora. produção de energia.
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O tratamento do estrogênio na água potável é um tema de grande relevância; há elevadas concentrações deste hormônio em 
efluentes, sendo inseridos nas redes de esgoto por meio de cosméticos, medicamentos de uso veterinário, contraceptivos, alguns 
tipos de embalagens produzidas com estrogênio, e pela liberação hormonal da mulher. Este contaminante é responsável por diversas 
mudanças fisiológicas nos organismos humanos e aquáticos; nos homens tem causado alterações como redução da testosterona, 
retardo da puberdade e esterilidade, já em mulheres, causa o desregulamento dos hormônios e puberdade precoce. O estrogênio 
está presente na água; por não ter um tratamento adequado para remoção nas companhias de água e esgoto, pois os métodos de 
remoção existentes tornam o custo de abastecimento para população muito elevado e, por isso, a contaminação orgânica volta como 
água potável para consumo. O principal objetivo deste trabalho é a determinação de estrogênio de água potável e desenvolvimento 
de um método viável de remoção desta substância, buscando evitar as diversas perturbações hormonais, que são muito relevantes 
por agir na estrutura dos organismos. Espera-se com este trabalho, poder realizar a determinação quantitativa do estrogênio por 
meio da técnica espectrofotométrica em água potável e, principalmente, poder extrair o estrogênio da água, utilizando diferentes 
tipos de fibras e filtros específicos. E, assim, criar um método que possa ser inserido no tratamento das companhias de água e 
esgoto, para que haja o fim deste problema que causa graves efeitos nos organismos vivos.

PALAVRAS-CHAVE: água. estrogênio. espectrofotômetro. remoção. hormônios.
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USO DA SEIVA DA JAQUEIRA NA PRODUÇÃO DE BORRACHA

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Biotecnologia

Nathalia Braz de Almeida Oliveira
Tháis de Oliveira Silva
Viviane Fonseca Torres

Orientador - Cesar Tatari – cesartatari@yahoo.com.br
Coorientador - Ricardo Alexandre Pereira – ricardoalex_pereira@ig.com.br

Etec de Suzano - Suzano

A ampla utilização de produtos que possuem tanto a borracha natural, quanto a borracha sintética como matéria-prima no 
cotidiano da humanidade, causou a expansão dos estudos relativos ao tema “borracha” e, tendo isso em vista, este trabalho propôs 
um método diferente de produção da borracha natural, utilizando-se a jaqueira ( Artocarpus heterophyllus) para a obtenção de 
seu monômero isopreno, por meio da coagulação de sua respectiva seiva. Com o isopreno obtido, foram feitos diversos testes para 
produção da borracha com propriedades consideradas próximas à borracha produzida a partir da seringueira. Durante os testes 
foram obtidos resultados insatisfatórios e, com isso, foram necessárias modificações nas proporções dos reagentes utilizados 
de acordo com os resultados anteriores. Após as devidas modificações, foi possível chegar a um produto com proximidade às 
características desejadas.

PALAVRAS-CHAVE: borracha natural. jaqueira. isopreno. seiva.

Projetos das 
faculdades de Tecnologia
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Projetos das 
faculdades de Tecnologia

Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 1

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.
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E-BOOK DA HOSPITALIDADE EM BARUERI

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes

Marcelo Spirlandeli 
Lucas Alves Felipe 

Thatiane Melo Proença 

Orientador - Cinthia Rolim de Albuquerque Meneguel – prof.cinthia@fatec.sp.gov.br

Fatec Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Barueri

O município de Barueri, localizado no Estado de São Paulo, vem se consolidando como local referência para o segmento de viagens 
e eventos corporativos. A localidade conta atualmente com uma rede desenvolvida de infra e super estrutura à disposição para 
o visitante da cidade, porém pouco difundida. Desta forma, o e-book vem ao encontro a uma necessidade local, oferecendo, 
de uma forma dinâmica, portátil, rápida e eficiente, todas as informações sobre a cidade, tais como: organismos públicos, 
lazer e entretenimento, hospitais, serviços gerais, bares, restaurantes, redes hoteleiras, calendário de eventos municipais, 
dentre outros. O objetivo geral do trabalho proposto, pela interdisciplinaridade dos componentes curriculares (Fundamentos 
de Eventos e do Turismo / Atividades Autônomas de Projetos) foi o de conhecer o município de Barueri e sua hospitalidade, 
resultando na publicação de um e-book, difundindo conhecimentos históricos e geográficos, infraestrutura e superestrutura de 
Barueri, aspectos culturais e outros importantes e interessantes sobre a hospitalidade no município. A fundamentação teórico-
metodológica de suporte ao desenvolvimento do projeto de pesquisa é centrada na investigação de pesquisa bibliográfica e 
na pesquisa de campo. Os objetivos foram cumpridos, resultando na publicação final de um e-book sobre a Hospitalidade em 
Barueri, que estará disponível para download gratuitamente, assim como será distribuído no centro de informações turísticas, 
redes hoteleiras, restaurantes, dentre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: e-book. hospitalidade. barueri. 
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CONCENTRAÇÃO DO SETOR LOGÍSTICO EM ITAQUAQUECETUBA

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes.

Tatiara Oliveira 
Renato Soriano 

Nilson Eduardo Gonçalves 

Orientador - Lincoln Marcellos – marcellos@atractiva.com.br

Fatec Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba

O objetivo do presente trabalho foi identificar se a implementação da política de incentivos fiscais no município de Itaquaquecetuba, 
em 2008, exerceu a atração de investimentos privados para a economia local no setor logístico. Foi parcialmente comprovada 
a hipótese de que, após a concessão de incentivo fiscal de 2008, houve a potencialização das empresas do setor logístico em 
Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba foi escolhida porque o município tem forte vocação industrial e possui cerca de 450 indústrias, 
de acordo com a Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba. Existem indústrias diversificadas presentes notadamente em três polos 
industriais consolidados, que são atraídas pela Rodovia Ayrton Senna da Silva que corta o município, pela mão de obra local barata 
e pela construção do terminal de cargas, o que representa um grande incentivo para a vinda de novas indústrias, principalmente do 
setor logístico. A pesquisa exploratória pode ser delineada enquanto estudo de campo e de análise piloto das amostras; promoveu-
se o levantamento de informações por meio de questionários acerca de oito empresas do setor logístico para comprovar a hipótese 
levantada ao início do trabalho. A conclusão do trabalho identificou que a metade ideal das empresas pesquisadas foram atraídas 
pelos incentivos fiscais;  a outra metade ideal foi atraída por fatores locais, não associados necessariamente aos incentivos fiscais.

PALAVRAS-CHAVE: logística. itaquaquecetuba. lei de incentivos fiscais.
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JÁ POSSO COMER? O MOMENTO MAIS ESPERADO DO EVENTO

Categoria 1 - Ciências Humanas, Sociais e Artes. 

Catarina Aparecida Marques 
Fernanda do Amor Divino Cruz 

Regiane Maria do Prado 

Orientador - Cinthia Rollim de Albuquerque Meneguel – prof.cinthia@fatec.sp.gov.br

Fatec de Jundiaí – Jundiaí

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido pelos alunos do 6º semestre do curso de Tecnologia em Eventos, como proposta pedagógica 
das disciplinas: Alimentos e Bebidas; Oficina de Eventos III. Dentre as tendências gastronômicas em eventos, escolheu-se o tema 
“Restrições Alimentares”, com o objetivo de informar ao profissional de Eventos que é possível também surpreender ao seu cliente 
que possua alguma restrição alimentar como diabetes, obesidade, doença celíaca ou até vegetarianos, com algumas receitas 
simples, mas saborosas. Para a divulgação desse trabalho, foi escolhido o livro eletrônico “E-book” devido a suas vantagens como 
portabilidade. Os alunos foram organizados em duplas para a elaboração das receitas observando custo, tempo de preparo e a 
respectiva restrição. As receitas foram preparadas e fotografadas pelos próprios alunos. A fundamentação teórico-metodológica de 
suporte ao desenvolvimento do projeto de pesquisa é centrada na investigação das restrições alimentares. Para tanto, a pesquisa 
foi concluída em fases; na primeira fase realizados levantamentos de documentações básicas para o desenvolvimento do projeto, 
tais como legislação, trabalhos, artigos, livros, periódicos, que poderiam enriquecer os referenciais teóricos. Na segunda fase, foram 
desenvolvidas receitas que atendem ao público com restrição alimentar dentro de um evento e em qualquer situação (welcome 
coffee, coffee break, almoço, jantar, coquetel, outras). Partiu-se para a produção de um e-book oficial, com o registro de ISBN: 978-
85-65364-09-6; o seu evento de lançamento no dia 22-4-2013 na Semana de Pequenos Eventos da Fatec de Jundiaí. 

PALAVRAS-CHAVE: restrições alimentares. e-book. gastronomia. eventos. 
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 2

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.
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AMBIENTE CONSTRUÍDO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas.

Paulo Sérgio Vilione 
Priscila Gislei Grigoletto Pereira Barbosa

Cineide Siqueira 

Orientador - Daniel dos Santos Viais Neto – dv.neto@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Camila Pires Cremasco Gabriel – camila.gabriel@fatec.sp.gov.br

Fatec de Presidente Prudente – Presidente Prudente

A sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo é tema de discussão de importantes centros de 
pesquisa em diversas áreas. A presente proposta tem como objetivo construir um espaço piloto na FATEC de Presidente Prudente 
com materiais recicláveis; o principal material a ser utilizado serão as garrafas PET; objetiva-se elaborar um manual contendo 
etapas da construção deste ambiente. Pretende-se investigar todo processo da construção, desde o orçamento até etapas finais 
de acabamento para a elaboração de um manual. Todo este processo será acompanhado pelos responsáveis (professores e alunos). 
Serão utilizadas planilhas de custo dos materiais e fotos de todas as etapas do processo para levantar informações necessárias para 
confecção do manual. Tal projeto foi o vencedor do “5º Prêmio para Estudantes Universitários por um mundo mais sustentável” 
do Instituto 3m de Inovação Social. Os recursos necessários para a construção são basicamente garrafas Pet, cimento, areia, 
madeiramento, cal, entre outros materiais, que estão sendo adquiridos por meio do referido prêmio, de 30 mil reais. Espera-se 
verificar que o ambiente é uma alternativa viável, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. E tal tecnologia poderá 
auxiliar a população de baixa renda proporcionando dignidade a moradia e colaborar com o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade. garrafa pet. construção.
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APLICAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL 

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas.

Juliana de Oliveira 
Rute Batista Menezes 

Maria Aline Pereira Lopes 

Orientador - Andréia de Abreu – andreiabreu11@gmail.com

Fatec Garça - Garça

A área de OSM visa aplicar técnicas objetivando aperfeiçoar o desempenho operacional das organizações. Para isto, realiza o 
estudo da estrutura organizacional, dos seus processos de transformação e fluxos interfuncionais, identificando incoerências e 
estabelecendo as reais necessidades da organização, bem como estabelecendo integração tanto com a estrutura informal como 
com as estratégias. O objetivo geral deste projeto foi diagnosticar situações-problema envolvendo a área de Organização, Sistemas 
e Métodos numa organização comercial (restaurante), visando propor melhorias nos seus processos organizacionais. Os objetivos 
específicos foram: (a) determinação do menor custo, reduzindo gastos para aumentar a margem de lucro; (b) reorganização 
dos processos, tornando o trabalho mais eficiente; (c) aumento da produtividade; (d) conscientização pela busca da melhoria 
contínua, com avaliação e reformulação dos processos, continuamente. Estas ações se justificaram mediante o cenário anterior 
da organização, em que a ausência da correta determinação dos fluxos dos processos produtivos e da divisão de cargos e tarefas 
estava impactando negativamente o desempenho operacional e o envolvimento dos funcionários com suas atividades laborais. Os 
procedimentos metodológicos se desenvolveram com o uso de roteiros de observação como instrumentos de pesquisa, aplicados 
no ambiente interno da organização. Posteriormente, foi realizada uma avaliação das informações coletadas, a identificação das 
situações problemáticas e a compreensão da natureza das mesmas. Por fim, tendo como base as indicações teóricas no âmbito 
da gestão organizacional e as características do negócio, foram elaboradas diretrizes para a mudança organizacional.  A aplicação 
resultou em mudanças, criando um novo padrão, cujos resultados até então mensurados foram a melhoria no atendimento, 
redução das perdas e diminuição dos erros operacionais, como, por exemplo, troca de pedidos entre as mesas. Além destas, houve 
também mudança de mentalidade gerencial, considerada fator essencial para a implantação da cultura de melhoria contínua 
posto ser um evento cíclico. 

PALAVRAS-CHAVE: reestruturação organizacional. processos organizacionais. 
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CRIAÇÃO DE MAQUETES DE CD EM ESCALA 1:20 E 1:87

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas.

Mário Augusto Pereira Oliveira 
Jaqueline Cristina dos Santos 

Márcia Roberta Barros de Oliveira 

Orientador - Kamila Amato de Campos – kamila_ac@hotmail.com

Fatec Professor João Mod – Guaratinguetá

Embora visitas às empresas possam ocorrer, estas representam fragmentos e, nem sempre, à apresentação de slides, fotos e filmes 
na sala de aula aproximam o aluno daquilo que aprende ao objeto no qual vai aplicar o conhecimento. A prática de trabalhos 
interdisciplinares carece de certas experimentações e contatos que estimulem a criatividade e a visão espacial de certos arranjos 
industriais, de transportes e gestão. Nem sempre a tecnologia pura, em si, desprovida de elementos interativos, estimula ou 
desenvolve a criatividade, uma vez que sem interesse não há criatividade. Sendo assim, o objetivo principal deste projeto foi 
representar em forma de maquete o funcionamento de um CD (Centro de Distribuição), tendo como objetivos específicos: despertar 
o interesse e a criatividade, gerar interações e atividades com os alunos do 2o e 5o semestre do curso de Logística; criar uma maquete 
de um CD, em escala 1:87, com visão externa (estoque, guaritas, estacionamento, administração, etc); criar uma maquete de um CD, 
em escala 1:20 com visão interna (porta-paletes, área de picking, docas, cantilever, movimentação, etc). A metodologia utilizada 
foi pesquisa bibliográfica referente à estrutura física, armazenagem e movimentação em centros de distribuição, além do uso das 
aulas de Modais e Movimentação e Armazenagem para elaboração e confecção das maquetes, juntamente com os professores 
responsáveis. O resultado deste projeto foi a criação da maquete de dois CDs, em escala 1:87 e 1:20, que serão usadas no laboratório 
de logística - LogisLab, da Fatec de Guaratinguetá, como aulas práticas.

PALAVRAS-CHAVE: maquete. centro de distribuição. movimentação. armazenagem. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA EMBALAGEM PARA OVOS

Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas.

Daiany Françoso Barbosa 

Orientador - Telma Regina Bueno - telmabueno@ig.com.br
Coorientador - Caio Flavio Stettiner - cstettiner@gmail.com

Fatec de Guarulhos - Guarulhos

O projeto foi desenvolvido visando à necessidade de buscar inovação tecnológica que atenda à necessidade de consumo, que 
facilite o transporte seguro de um produto de alto consumo, bem como da percepção de que os ovos carecem de um cuidado 
especial em seu manuseio e, também, é objetivo avaliar custos devido ao desperdício na quebra dos ovos, geramos uma 
embalagem diferenciada que considere sua vulnerabilidade a danos físicos e permita a respiração do produto e estabilidade 
da temperatura para melhor conservação de suas características e vida útil, impossibilitando, ao máximo, o desenvolvimento 
de organismos microbiológicos em seu interior, uma vez que se trata de um produto alimentício, propondo, de uma maneira 
viável, otimizar as atuais embalagens para suprir essa necessidade.Os modelos desenvolvidos são compostos de papelão, sendo 
que um deles incorpora papelão e plástico. A padronização faz com que se acomodem perfeitamente em uma embalagem para 
unitização, de acordo com as quantidades comercializadas deste produto. A diferença que apresenta está no modelo, com um 
acabamento que concede maior proteção ao produto, e bem fluente, de forma que o ovo esteja embutido e que não tenha a 
capacidade de se mover. Na superfície, demos credibilidade a um formato piramidal, diminuindo qualquer probabilidade de 
impacto aos ovos.Além de todas as facilidades anteriormente citadas, as embalagens são métodos de inovação no mercado de 
ovos, sua forma diferenciada é capaz de atrair o consumidor para o produto e apresenta uma novidade para um mercado que não 
apresenta mais fatos inovadores em suas embalagens. 

PALAVRAS-CHAVE: ovos. proteção. inovação. embalagem para ovos.
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LOGÍSTICA REVERSA DE LUBRIFICANTES USADOS EM OFICINA

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas.

 Bernard Ferreira de Lima 

Orientador - Acyr Elias Freire Júnior – acyr.freire@fatec.sp.gov.br

Fatec São Sebastião – São Sebastião

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as vantagens e possibilidades da implantação do sistema de logística reversa 
sobre o óleo lubrificante usado ou contaminado - OLUC - existente nas oficinas mecânicas de automóveis de Caraguatatuba. Para 
tanto, foram extraídos dados deste mercado, utilizando-se formulário. Para alcance do objetivo, é exposto o desenvolvimento da 
logística empresarial e os conceitos da logística reversa ao qual o OLUC foi enquadrado; também é demonstrada a participação 
integrada de diferentes empresas no canal de distribuição direta e reversa do óleo lubrificante no contexto das oficinas mecânicas 
de automóveis, bem como os principais aspectos como jurídico legal, ambiental e financeiro, inerentes ao gerenciamento do OLUC 
em nível estratégico e operacional, com vista às suas principais vantagens: melhora da imagem organizacional e competitividade. 
Porém, há falta de conhecimento dentre os gestores quanto a obter estes benefícios. Para as empresas conquistarem diferencial 
de mercado, é necessário fazer uso das estratégias de comunicação empresarial para expor aos clientes seu esforço em realizar a 
logística reversa, que vai além do simples retorno do OLUC para a indústria e a todo o momento, deve estar atenta para não realizar 
a maquiagem verde que influencia de forma negativa a imagem organizacional. Há empresas que não utilizam a logística reversa, 
para estas, a implantação do sistema é possível principalmente pela não complexidade em nível estratégico, porque (e além) do 
baixo custo, possui recuperação em poucos meses, mas é imprescindível à informação e conscientização do gestor. Espera-se que 
esta pesquisa contribua para reflexão estratégia de empresas, governo e sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: logística reversa integrada. lubrificantes. conscientização.
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PLANO DE NEGÓCIOS - BEAUTY LOG 

Categoria 2 - Ciências Humanas Sociais e Artes.

Ana Paula Pinto da Silva 
William Barbosa Panisa 

Orientador - Rinaldo Di Schiavi – profrinaldo@gmail.com
Coorientador - Alex Macedo de Araujo – alexgeofelix@ig.com.br

Fatec Zona Sul – São Paulo

O mercado de cosméticos tem apresentado enorme crescimento nos últimos anos, comparado aos demais setores da economia 
e, em 2012, o Brasil tornou-se o 2º maior consumidor de cosméticos do mundo, superado apenas pelos EUA. Aproveitando essa 
imensa oportunidade de negócio, foi proposta a criação da empresa Beauty Log pelos alunos do curso de Logística da Faculdade 
de Tecnologia Zona Sul. Este plano de negócios aborda as principais características e análise de aspectos no processo de gestão de 
uma empresa, a apresentação de seus departamentos e a inter-relação dos mesmos, evidenciando o funcionamento e utilização 
de ferramentas de controle gerencial e de apoio de informação proveniente de todos os setores da empresa. A elaboração do 
plano de negócios tem por objetivos melhorar o tempo de atendimento aos clientes, aproveitamento máximo dos centros de 
distribuição, cumprir as normas de regulamentação, satisfazer/fidelizar o cliente e ser referência em distribuição em âmbito 
nacional e internacional. A metodologia empregada é do tipo exploratória explicativa, sob a forma de pesquisa bibliográfica 
e abordagem qualitativa. Após a construção de todos os processos da empresa fantasia Beauty Log, é preciso admitir que é 
necessário dominar toda a cadeia para se obter resultados satisfatórios com os stakeholders, bem como de que o planejamento 
seja de vital importância à saúde da empresa. Deve-se reforçar o fato de que todos os departamentos da companhia necessitem 
trocar informações periodicamente, de modo a seguir a risca os desenhos de processos estabelecidos no plano de negócios.

PALAVRAS-CHAVE: plano de negócios. beauty log. cosméticos. indústria cosmética.
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PRATICIDADE DA MANTEIGA EM SUA UTILIZAÇÃO

Categoria 2 - Gestão e Ciências Econômicas.

Beatriz Freitas Nascimento
Mariana de Cássia e Silva

Orientador - Célia de Lima Pizolato – celiapizolato@ig.com.br
Coorientador - Caio Flavio Stettiner – cstettiner@gmail.com

Fatec de Guarulhos - Guarulhos 

O projeto foi desenvolvido visando a buscar alternativa inovação tecnológica que atenda às necessidades de consumo que facilite 
a utilização individual em pequena quantidade; a manteiga é um produto de consumo diário. É necessária a percepção de que a 
manteiga carece de um cuidado especial em seu manuseio e em aperfeiçoar seu consumo, permitindo redução de custos e minimizar 
desperdício, geramos uma embalagem diferenciada que considere sua vulnerabilidade a danos físicos e permita a respiração do 
produto e estabilidade da temperatura para melhor conservação de suas características e vida útil, impossibilitando ao máximo 
o desenvolvimento de organismos microbiológicos em seu interior, uma vez que se trata de um produto alimentício, propondo, 
de uma maneira viável, aperfeiçoar as atuais embalagens para suprir essa necessidade mediante a praticidade da manteiga em 
sua utilização e modernização de sua embalagem de consumo; teve-se como linha de partida a percepção da melhor utilização e, 
portanto evitar os desperdícios das formas tradicionais e de embalagens e identificar as oportunidades de promoção deste produto, 
bem como ampliar seu consumo, de forma prática, no cotidiano. Também buscarem-se melhorias em embalagens e diversificar 
facilita o consumo individual em pequenas quantidades para melhor conservação de suas características e vida útil, uma vez que se 
trata de um produto alimentício, propondo de uma maneira viável aperfeiçoar as atuais embalagens para suprir as necessidades. 
As embalagens são alternativas de inovação que garantem forma diferenciada de apresentação através de nova embalagem, que é 
capaz de atrair e continuar agregando valor competitivo.

PALAVRAS-CHAVE: utilização e modernização. embalagem. valor competitivo.
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 3

CiênCias BiolóGiCas E aGrárias: projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio 
ambiente, energia, agricultura, pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros, climato-
logia, mineralogia, geologia, oceanografia, gerenciamento de ecossistemas, gerenciamento de re-
cursos 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.
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DESINFECÇÃO DE ESGOTO POR MEMBRANAS CERÂMICAS 

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias.

Marcelo Rodrigo Nascimento 
Daniele Medeiros de Araújo 

Roberta Souto Carlos 

Orientador - Marcelo Henrique Armoa – mharmoa@gmail.com
Coorientador - Mariana Carina Frigieri – marifrigieri@gmail.com

Fatec Nilo de Stéfani – Jaboticabal

Tratar o esgoto garante sustentabilidade aos corpos receptores, evitando propagação de microrganismos patogênicos. Lagoas 
facultativas para desinfecção exigem extensas áreas, temperatura elevada, pH controlado e ocasiona elevadas quantidades de algas 
no seu efluente. A desinfecção por cloração ocasiona a formação de trihalometanos (THM), riscos à saúde pública, por reação do 
cloro com substâncias húmicas. Alternativas que evitem áreas extensas e substâncias químicas tóxicas representam um desafio. 
O uso de membranas inorgânicas no processo de tratamento de esgotos traz como vantagens: independência da temperatura, 
isenção de insumos químicos, remoção de matéria orgânica e microbiológica e redução no número de etapas. O trabalho teve por 
objetivos: a) tratar águas residuárias por filtração tangencial em membrana de TiO2/SiO2; b) estimar a redução da turbidez, da cor 
aparente e da carga microbiana do efluente, visando atingir condições de reúso da água. Esgoto bruto sem tratamento coletado 
na ETE de Jaboticabal foi permeado em membranas cerâmicas. Os ensaios forneceram resultados de fluxo em relação ao tempo, 
variando-se parâmetros como pressão e temperatura. As técnicas de caracterização (Espectros UV-VIS, Turbidimetria, Contagem 
de microrganismos por plaqueamento e Demanda Química de Oxigênio (DQO)) indicaram resultados expressivos. A cor aparente e 
turbidez atingiram valores negligenciáveis, com transmitância de ~100% em comparação ao valor inicial inferior a 1% do bruto. 
Observou-se elevada retenção microbiológica (não mensurável no permeado) em comparação a infecção inicial da ordem 107 
U.F.C. A retirada de matéria orgânica solúvel, substâncias moleculares de média massa molecular, estimada em 50% do teor inicial, 
segundo análises de DQO, representa um desafio. O trabalho representa questão de saúde pública, propondo tecnologia alternativa 
no tratamento de efluentes urbanos e industriais, aplicação em unidades locais centralizadas ou em residências para tratar a água 
de abastecimento e o próprio esgoto em regiões carentes de saneamento básico.

PALAVRAS-CHAVE: filtração tangencial. sílica. titânia. retenção microbiológica. 
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DESINFECÇÃO DO EFLUENTE GERADO 
POR LAVADORAS ULTRASSÔNICAS 

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias.

Thiago Gonçalves Vismara 

Orientador - Rogéria Maria Alves de Almeida – rogéria.almeida@fatec.sp.gov.br

Fatec Bauru - Bauru

A pesquisa teve como objetivo avaliar a contaminação de efluente líquido gerado por lavadora ultrassônica e elaborar um protótipo 
de cuba coletora para desinfecção do efluente. A primeira etapa da pesquisa foi baseada na aplicação de um questionário em um 
hospital da cidade de Bauru, SP, para nortear os estudos em relação aos procedimentos de uso da lavadora ultrassônica, além 
do manuseio e descarte de resíduos. Foram feitas coletas dos efluentes (superfície e fundo) gerados pela lavadora ultrassônica, 
que foram analisados através de testes microbiológicos. Foram coletados 500 mL do efluente do fundo e da superfície durante 
60 dias. As amostras foram semeadas em Agar Mac Conkey, Agar Sabouraud e Agar Mueller Hinton, incubados a 370 C por 24 
horas. Os micro-organismos identificados foram Pseudomonas sp, Candida sp, e Corynebacterium sp. Uma característica que se 
destacou na pesquisa foi a situação constatada da superfície do efluente conter maior nível de contaminação em relação ao fundo. 
Foram aplicados métodos de inativação dos efluentes através do uso de ácido peracético (2,5% a 600C) e Hipoclorito de Sódio 1%, 
ambos com tempo de ação de 20 minutos. Os desinfetantes foram plenamente eficientes. Consequentemente, após os resultados, 
foi proposto o projeto de uma cuba externa ao equipamento para o recebimento do efluente e posterior tratamento objetivando a 
inativação dos micro-organismos, sendo que, para este projeto de cuba, propostas alternativas surgiram, como a implantação de 
um sistema de desinfecção por luz ultravioleta, utilizando lâmpada monocromática de 254nm não geradora de ozônio além de 
melhorias como a utilização do gás ozônio ou de filtro High Efficiency Particulate Air (HEPA).

PALAVRAS-CHAVE: resíduo hospitalar. lavadora ultrassônica. luz ultravioleta.  
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ESTUDO DA OBTENÇÃO DE MEMBRANA DE CELULOSE E EPS 

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Fernando Augusto de Oliveira 
Sheila Sousa Gomes 

Wilker Alves Albuquerque 

Orientador - Maria Luisa Murillo Y Martin Rabello – maria.luisarabello@hotmail.com
Coorientador – Alessandra Fernandes dos Santos - alessandrafernan@gmail.com

Fatec Mauá – Mauá

Membranas, de uma forma geral, são consideradas barreiras seletivas entre duas fases de um material, esse que pode ser lÍquido, 
gasoso ou solução e que, através de uma força, é impulsionado contra essa barreira. Esta, por sua vez, tem a capacidade de realizar a 
sua separação. Este estudo tem por objetivo verificar a possibilidade do desenvolvimento de uma membrana polimérica direcionada 
à filtragem de água residual utilizando, para sua confecção, dois componentes também residuais: a celulose (resíduo da indústria 
de papel) e o EPS (poliestireno expandido ou isopor). Como resultado, espera-se obter um material (membrana blenda) que tenha 
uma maior resistência e que possua a mesma capacidade de filtragem das membranas já encontradas no mercado, direcionadas a 
esse fim. Devido à utilização desses dois componentes, a produção se tornará sustentável, já que a fonte de celulose é um resíduo 
que ainda não possui um destino específico e que é gerado em larga escala, e o EPS terá uma finalidade, uma vez que é um material 
para o qual ainda se encontra dificuldade no processo de reciclagem. Essa membrana a ser desenvolvida pode ter uma utilização 
bem abrangente. Por exemplo, a indústria de papel e celulose gera 350 toneladas de resíduos por mês, sendo que 97,14% é água 
residual que, após filtragem, poderia voltar ao processo, gerando um ciclo e tornando o material mais uma vez sustentável. Assim, 
o presente trabalho propõe um produto ecologicamente correto, direcionado a um grande problema enfrentado na atualidade, que 
é a reutilização e o desperdício de água.

PALAVRAS-CHAVE: membrana. celulose. resíduo. EPS. água.
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GERENCIAMENTO DE AGROTÓXICOS EM ÁREAS RURAIS

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Letícia Rossini 
Samara Krieger 

Orientador - Ana Carolina Barros De Gennaro Veredas – prof.anacarolina@fatecjd.edu.br

Fatec de Jundiaí - Jundiaí

O uso adequado de agrotóxicos é um dos temas que vêm atraindo a atenção de vários segmentos do setor agrícola, uma vez que 
tem implicações em três áreas básicas de grande importância no contexto global da sustentabilidade da agricultura: a preservação 
do ambiente, a segurança da saúde dos usuários e a segurança alimentar. Dentro deste contexto, foi realizado um diagnóstico 
ambiental, tendo como foco uma área rural, no município de Jundiaí. O diagnóstico proposto, com consequente elaboração de plano 
de gerenciamento de produtos e resíduos químicos gerados em áreas rurais visa contribuir para a questão do correto manuseio 
destes produtos, uma vez que os impactos advindos do manejo inadequado de defensivos agrícolas abrangem a saúde tanto dos 
aplicadores dos produtos, como dos membros da comunidade e dos consumidores dos alimentos contaminados com resíduos, 
além dos impactos ambientais sobre o solo, água e sua microbiota.  No processo de construção do plano de gerenciamento foi 
elaborado um questionário, levando em consideração hábitos, informações e comportamento do público-alvo. Neste processo, dois 
aspectos indissociáveis foram importantes: o conhecimento técnico e o envolvimento participativo da coletividade alvo do plano. 
Como resultado, foram estudadas e propostas medidas que priorizam o uso eficiente e ambientalmente adequado dos produtos em 
questão e sugeridas alternativas, do ponto de vista de viabilidade técnica, operacional, financeira e ambiental, buscando promover 
as ações integradas de gestão de resíduos sólidos gerados em áreas rurais.

PALAVRAS-CHAVE: agrotóxicos. plano de gerenciamento. diagnóstico. área rural.
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QUALIDADE DE AR INTERIOR NO AMBIENTE OCUPACIONAL 

Categoria 3 - Ciências Biológicas e Agrárias.

Lígia Miyuki Nagao Asano 
Alice Gomes Morita 

Orientador - Francisco Tadeu Degasperi – ftd@fatecsp.br
Coorientador - Silvia Pierre Irazusta – silvia.pierre@hotmail.com

Fatec José Crespo Gonzales – Sorocaba

A emissão de poluentes no ar acima de concentrações-limite é denominada poluição atmosférica. Dentre os tipos de poluição do 
meio ambiente, a poluição atmosférica é a que mais causa incômodos, desde simples irritações e imobilidades no trabalho até 
câncer de pulmão. A poluição do ar não é restrita a poluentes visíveis na atmosfera urbana, mas também deve-se à concentração de 
poluentes do ar em ambientes ocupacionais, que pode ser muitas vezes superior à de áreas abertas, devido à localização de fontes 
potenciais de emissão internas e pela ausência de sistemas de ventilação adequados. Com a técnica de Análise de Gases Residuais 
(RGA) pretendeu-se identificar os gases potencialmente nocivos presentes em ambientes ocupacionais, usando a tecnologia do 
vácuo como ferramenta para amostragem. O ensaio de genotoxidade foi realizado no Laboratório de Ecotoxicologia do NEPA – 
Fatec – Sorocaba. A empresa monitorada foi a CONTEMAR, de tratamento de resíduos de saúde. Para as determinações de vapores 
no tratamento de lixo hospitalar foram, inicialmente, tomadas amostras diretamente de um êmbolo de seringa. Verificou-se, neste 
experimento, que as dosagens não foram suficientes para uma identificação no RGA. Isto deveu-se à baixa concentração, isto é, 
pequena pressão parcial dos vapores a serem identificados. Propôs-se, então, um arranjo experimental baseado na condensação 
dos vapores, por meio de um condensador resfriado com gelo seco (CO2 sólido). A tomada de vapo,r assim analisada, conseguiu 
identificar os picos característicos de cada composto suspeito, que indicam matéria orgânica, obtendo-se, portanto, um bom padrão 
de picos para a identificação do ar do ambiente em estudo. Nos testes de ecotoxicidade com a Tradescantia pallida, observou-se que 
a frequência de micronúcleos não diferiu significantemente da observada quando a exposição foi realizada em água destilada, isto 
é, não houve atividade mutagênica no ar inalado pelos colaboradores no período analisado.

PALAVRAS-CHAVE: análise de gases residual. genotoxicidade. ar indoor.



223
FETEPS • 2013

REDUÇÃO DE TENSOATIVOS EM PRODUTOS DE LIMPEZA 

Categoria 3 – Ciências Biológicas e Agrárias.

Antônio Dimas de Carvalho 
Anderson Luiz Vieira dos Santos 

Miriam Noemi Silva da Costa 

 Orientador - Marta da Silva – marta.cesu@gmail.com
Coorientador - Vivian Hyodo - vivihyodo7@gmail.com

Fatec Jacareí - Jacareí

Atualmente a preservação e o cenário dos recursos hídricos não são nada animadores, pois os rios, lagos e reservatórios estão 
recebendo uma carga poluidora muito grande, o que vem causando eutrofização em massa; dentre os poluentes que vêm 
contribuindo para a degradação dos rios estão os tensoativos; um deles é o quaternário de amônio, utilizado em larga escala na 
produção de higiene pessoal e de limpeza, para fabricar amaciantes de roupa e condicionadores de cabelo. Nesta perspectiva, esse 
trabalho tem como objetivo propor a redução do tensoativo quaternário de amônio, pois ele vem atenuando a problemática da 
eutrofização. Os sinais das consequências desse processo podem ser entendidos quando se examina o desequilíbrio ecológico que 
ocorre no lago, ou seja, excesso de nutrientes, aumento da biomassa vegetal e diminuição do processo de aeração superficial e 
entre outros fatores. Sendo assim, a metodologia aplicada partiu de estudos das reações químicas e compostos químicos utilizados 
como tensoativo em formulações de produtos de higiene pessoal e limpeza, viabilizando a criação de novas fórmulas com variadas 
concentrações, textura, cor, estabilidade, cheiro, maciez e avaliando a troca elétrica entre o tecido e o produto obtido. Dessa forma, 
os resultados foram quantificados e verificou-se que é possível reduzir 50 % do tensoativo quaternário de amônio das formulações 
atuais, pois isto significa diminuir amônio e amônia nos recursos hídricos e essa redução garante qualidade do produto e não altera 
a função do mesmo, principalmente a troca iônica que ocorre no tecido a ser beneficiado. Assim, pode-se concluir que é possível 
diminuir a concentração de quaternário de amônio dos produtos de limpeza e de condicionadores. Os resultados mostraram-se 
positivos e, com este trabalho pode-se entender o processo de eutrofização e suas implicações. 

PALAVRAS-CHAVE: recursos hídricos. tensoativos, eutrofização.
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 4

informáTiCa E CiênCias da ComPuTação: ferramentas da comunicação, sistemas 
computacionais, sistemas operacionais, linguagem de programação, computação gráfica, 
comunicação e redes entre outros.
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ACESSIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES 
NO TRANSPORTE PÚBLICO 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Nathan Hegedus Gomes Ramos  

Orientador - Adriane Monteiro Fontana - adriane.fontana@fatec.sp.gov.br

Fatec de São Caetano do Sul - São Caetano do Sul

 O transporte público urbano vem evoluindo com as necessidades exigidas pela população que o utiliza, de acordo com as 
tecnologias disponíveis para cada época, tanto para o serviço em si quanto para as informações necessárias para facilitar as viagens 
dos passageiros. Devido a uma análise realizada sobre a qualidade das informações do transporte público urbano por ônibus do 
município de São Caetano do Sul, como horários e trajetos das linhas - e os meios para seu acesso -, foi proposto criar um sistema 
para dispositivos móveis visando melhorar o acesso a essas informações e avaliar o aplicativo por parte dos usuários do município 
em questão. O aplicativo desenvolvido para plataforma IOs, foi submetido a apreciação de usuários, sendo possível obter resultados 
referentes a usabilidade e melhorias que fossem necessárias. Foram entrevistados usuários do sistema de Transporte do município, 
sendo que 90% desses utilizariam o aplicativo, pois consideram importante saber a localização dos pontos de parada tanto quanto 
os itinerários das linhas de ônibus e a localização do ônibus em tempo real. O sistema está aberto a melhorias, visto que não foi 
possível utilizar informações da empresa de ônibus para localização em tempo real através do uso de tecnologia GPS. Também cabe 
como sugestão a adaptação para o sistema operacional Android.

PALAVRAS-CHAVE: transporte público. sistemas de informações. aplicativos móveis. 



FETEPS • 2013
226

AMBIENTE PARA PUBLICAÇÃO DE AULAS DE INGLÊS 
 WEB CLASS

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Hugo Ferreira 

Orientador - Simone Mendes da Silva - simone.silva14@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Sérgio Furgeri – sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Fatec Indaiatuba - Indaiatuba

A língua inglesa tem sido cada vez mais adotada pelos profissionais no mercado brasileiro. Em função disso, o Centro Paula 
Souza sentiu a necessidade de incluir o ensino da língua inglesa na grade curricular de seus cursos, tanto no nível técnico quanto 
tecnológico. O principal objetivo foi desenvolver uma ferramenta que pudesse servir de apoio ao aluno no aprendizado da língua 
inglesa, complementando os conteúdos vistos em sala de aula. Para isso se tornar realidade, foram realizadas pesquisas para a 
definição das tecnologias que seriam adequadas a solução. Foi desenvolvida uma ferramenta Web em que o professor publica suas 
aulas de inglês e os alunos têm acesso remoto as essas aulas. Além disso, foi elaborada uma solução Android em que a mesma 
aula acessada no ambiente Web pode ser visualizada também em dispositivos móveis como tablets e celulares. Um protótipo 
da aplicação Android foi apresentada aos alunos da Fatec Indaiatuba com o objetivo de avaliar seu nível de aceitação. Num total 
aproximado de 200 alunos entrevistados, cerca de 99% deles afirmou ter interesse em instalar a aplicação em seus dispositivos. 
Ficou comprovado que as tecnologias escolhidas foram adequadas à solução e que o protótipo apresentado teve forte aceitação 
junto aos alunos. Apesar disso, existe a necessidade de se desenvolver novas funcionalidades para que a aplicação possa ser 
utilizada no ambiente real.

PALAVRAS-CHAVE: língua inglesa. publicador de aulas. ferramenta Web. Android.
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AUDITOR DE DETECÇÃO VEICULAR EM PRAÇAS 
DE PEDÁGIO - FALCON

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Cledson Vanilson da Costa Souza 
Lucas Civali Sasson 

Orientador - Rodrigo Rocha Silva – rodrigo.rsilva@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Gilberto José da Cunha – gilberto.cunha@fatec.sp.gov.br

Fatec Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes

A auditoria de arrecadação em praças de pedágio está diretamente relacionada à eficiente detecção dos veículos que trafegam pela 
rodovia. Para que haja a correta classificação da categoria dos veículos que trafegam na praça de pedágio, é necessário garantir 
que todo o conjunto de sensores envolvidos na detecção estejam funcionando corretamente. Um sistema de detecção eficiente 
deve ser capaz de identificar corretamente os veículos, mesmo quando algum sensor estiver em estado de falha, para diminuir as 
possibilidades de perda de receita, fraudes e acidentes ocasionados pela não abertura da cancela ou fechamento inesperado. Diante 
deste cenário, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver um periférico nomeado como FALCON, que possa ser conectado ao 
sistema de detecção. Com este equipamento é possível simular corretamente todos os eventos que o veículo gera ao passar pela 
pista, incluindo sensores de velocidade e detecção de eixos do veículo, bem como sua altura e a presença de rodagens duplas e eixos 
suspensos. Também foi projetado um sistema computacional para configurar o periférico, que possui capacidade de determinar o 
fluxo de veículos simulado na pista. Nesta simulação é possível incluir o controle de velocidade, quantidade de eixos e distância 
entre veículos, o que possibilita a simulação de fluxos de complexidade muito próxima da realidade de praças de pedágio de regiões 
metropolitanas, com veículos de passeio, utilitários, motos e caminhões, abrangendo todas as possibilidades de classificação 
das categorias. Por fim, o sistema também possibilita capturar eventos da pista e armazená-los para avaliações futuras, a fim de 
detectar discrepâncias entre as passagens realizadas e a avaliação do sistema de detecção. Assim o FALCON, além de auditor de 
detecção, é uma ferramenta de auxílio na manutenção preventiva de toda praça de pedágio.

PALAVRAS-CHAVE: auditoria. detecção. pedágio. simulador. tráfego.
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BLOG DE APOIO AO ENSINO DE MATEMÁTICA - 
RAEMATEMATICA

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Carla Catiane Ferreira Rodrigues 

Orientador - Mariângela Cazetta – mariangela@fatecriopreto.edu.br 

Fatec Prof. Olga Malluk Lopes da Silva - São José do Rio Preto 

Há muito tempo o sistema de ensino brasileiro é alvo de diversas críticas e apresenta resultados ruins em avaliações 
governamentais.  Existe uma parcela significativa da população que acredita que a culpa disso é do ensino da Matemática.  Por 
outro lado, os professores enfrentam salas de aula com alunos cada vez mais desinteressados dos conteúdos específicos, pois 
têm sua atenção voltada para outras opções, bem mais “interessantes” que a sala de aula. Partindo do princípio que o sistema 
de ensino tem falhas e que os professores de matemática estão tentando utilizar novas metodologias de ensino que atraiam a 
atenção dos estudantes, será idealizado um blog de apoio ao ensino de matemática, com o uso de realidade aumentada que está 
disponível no link: www.raematematica.blogspot.com.br. Nesta primeira fase, o blog mostra as imagens em 3D para auxiliar no 
processo ensino-aprendizagem da Geometria Espacial, proporcionando ao aluno a possibilidade de visualizar figuras espaciais. 
Os objetos foram construídos usando o Google SketchUp e os marcadores elaborados usando o ARToolKit.  Os marcadores estão 
à disposição de todos os professores e alunos que se interessarem pelo assunto.  O blog apresenta, também, o passo a passo 
necessário para a elaboração de outras figuras.  O texto é claro e detalhado para que o professor de matemática consiga realizar o 
trabalho sem a necessidade de um curso específico.

PALAVRAS-CHAVE: blog educacional.  geometria espacial.  SketchUp.  ARToolKit.
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FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO PARA 
A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Anderson Luiz de Morais Golinelli 
Felipe de Souza Estevam 

Orientador - Rosemeiry de Castro Prado Maximiano – rosecprado@zipmail.com.br
Coorientador - Rogerio Lazanha – rogerio.lazanha@fatec.sp.gov.br

Fatec Ourinhos - Ourinhos

A introdução do computador na Educação não está sedimentada num ponto de vista comum. Ao contrário, embora se tratando 
de uma tendência praticamente irreversível, não existe consenso geral sobre esse assunto, bastando observar a variedade 
de formas como a informática é interpretada nos meios educacionais, seja pela sua aplicabilidade, a formação inicial de seus 
professores, a relação que esta assume com os diversos saberes e as metodologias que a cercam. Logo, trabalhar conteúdos por 
meio de ferramentas de comunicação pode auxiliar o ensino e aprendizado dos diversos saberes científicos, perpassando por 
questões complexas e emblemáticas, de ordem cultural, social e política. Destarte, este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma ferramenta tecnológica educacional que poderá ser utilizada pelos professores das Redes Municipal e Estadual da Cidade 
de Ourinhos, São Paulo, contando com a parceria dessas Instituições e a Fatec deste município. A ferramenta “Matemática para o 
Ensino Fundamental I” propõe atividades destinadas ao ensino de conteúdos básicos da Matemática nas séries iniciais. Por meio 
do jogo, que engloba o ensino das operações elementares da Matemática - adição, subtração, multiplicação e divisão - contempla 
habilidades, conteúdos e a ludicidade na aprendizagem das operações. Desenvolvido na linguagem de programação Java, perpassa 
por diversas etapas e sequência lógicas. Pensando nos aspectos abordados e relativos ao ensino mediado pelo do uso da tecnologia, 
a ferramenta de comunicação foi elaborada com o intuito de se tornar motivadora e facilitadora do aprendizado de conteúdos 
matemáticos, além de poder ser um referencial aos professores. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino aprendizagem. tecnologia. jogos. 
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JOGO PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS DEFICIENTES - 
SOFTWARE LIBRAILLE

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Robson Rodrigo Cruz 

Orientador - José Henrique Teixeira de Carvalho Sbrocco – jose.sbrocco@fatec.sp.gov.br

Fatec Dom Amaury Castanho – Itu

O trabalho apresenta resultados da pesquisa realizada e cujo resultado final foi a elaboração de um software educativo que tem 
como principal objetivo despertar o interesse da criança surda e cega por conhecer os idiomas Libras, Braille e a Língua Portuguesa. 
A criança, deficiente visual ou auditiva, possui um processo de percepção da sua realidade e, consequentemente de aprendizado, 
diferente do processo de aprendizado de uma criança vidente e/ou ouvinte. Isso acontece por conta da falta de um, ou de dois sentidos 
extremamente importantes dentro desse processo: a visão e a audição, o que não a impede de ter outra forma de interação com essa 
realidade, criando percepções novas e diferentes de outra criança. O problema identificado foi a dificuldade de criar a interrelação 
entre o deficiente visual e auditivo. E surgiu o seguinte questionamento: a Tecnologia da Informação pode colaborar neste processo 
de interrelação? A hipótese é a de que a interrelação pode ser melhorada se, desde a infância, estas crianças (cegas e surdas) forem 
alfabetizadas nos três idiomas: Português, Braille e Libras. Foi necessário entender processo de aprendizagem de crianças videntes e 
de crianças deficientes e o quanto a Tecnologia da Informação poderia colaborar com esse aprendizado, despertando o interesse pelo 
processo de alfabetização e conhecimento do idioma do outro. Em seguida, foram realizadas entrevistas (de caráter exploratório, 
construída a partir do uso do método qualitativo) com profissionais de ensino especial. Depois da pesquisa de campo, foi definida 
a linguagem de programação para desenvolvimento do jogo e leituras técnicas que permitissem criar o ambiente desejado no jogo 
educativo, com crianças videntes e deficientes visuais e auditivas, estamos na fase final de desenvolvimento do software. Na última 
etapa, o jogo educativo foi testado para levantamento de dados primários, (usando a técnica de observação participante).  

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia assistiva. deficiente visual. deficiente auditivo.
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LÓGICA FUZZY PARA A DETERMINAÇÃO DE DIAGNÓSTICO

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Maureen Fernandes dos Santos 

Orientador - Cristina Corrêa Oliveira – crisolive@ig.com.br

Fatec Zona Leste – São Paulo

O diagnóstico definitivo da toxocaríase é realizado pela visualização da larva de Toxocara spp em tecidos do hospedeiro, porém, 
mesmo em biópsia hepática, este achado é raro, necessitando-se, assim, de outros meios laboratoriais para que a doença seja 
diagnosticada. A lógica fuzzy vem sendo especialmente útil nas aplicações médicas e do diagnóstico, uma vez que as informações 
utilizadas no processo de decisão são incertas. O objetivo do presente trabalho foi programar e avaliar um sistema especialista para 
apoio ao diagnóstico de toxocaríase visceral, utilizando lógica fuzzy em linguagem PHP. Essa linguagem foi escolhida, pois além 
de apresentar portabilidade com diversos sistemas operacionais e, principalmente, open source, permite o desenvolvimento de 
aplicações cliente e servidores com eficiência na utilização dos recursos de hardware. O sistema possui um formulário para entrada 
de variáveis associadas à doença, que converterá esses atributos em três escores: epidemiológico (EE), laboratorial (EL) e clínico (EC). 
O modelo linguístico que foi programado com adaptação de uma classe existente é composto por 27 regras; o método de inferência 
Mamdani foi utilizado, sendo que a defuzzificação do consequente foi realizada pelo cálculo do centro de massa. Após a avaliação de 
cada caso, o sistema retornará com valores quantitativos e qualitativos de risco, informando também uma sugestão de tratamento 
para o indivíduo que apresentar indicativo de doença. A saída do sistema desenvolvido em PHP apresentou elevada correlação 
em relação à saída do sistema em Matlab (r=0.983, p<0.001). A área sob a curva ROC no sistema em PHP foi de 0.983 (IC95%: 
0.958-1.00) e Matlab de 0.994 (IC95%: 0.984-1.00), apontando similaridade no desempenho excelente de ambas as ferramentas. 
Utilizando linguagem PHP, foi possível realizar programação do sistema especialista acurado e portável, que será disponibilizado na 
Web para servir os profissionais de saúde que fazem diagnósticos e tratamento desta parasitose.

PALAVRAS-CHAVE: toxocaríase visceral. lógica fuzzy.  linguagem php.
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MONITORAMENTO DE ESTUFAS POR SISTEMA WEB

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Henrique Felipe Alves 
João Carlos Rodrigues Monção Junior 

Orientador - Alexandre Aparecido Bernardes – alexandre.bernardes2@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Cristiano Pires Martins – cristiano.martins01@fatec.sp.gov.br

Fatec Jales – Jales

A partir do momento em que o homem descobriu a agricultura, percebeu que, por meio de um conjunto de técnicas, era 
perfeitamente possível cultivar as plantas, obtendo, dessa forma, os alimentos necessários à sobrevivência. Desde então, novas 
tecnologias foram e são desenvolvidas diariamente para facilitar a produção de mantimento e o seu devido manejo. Uma 
dessas técnicas é a produção de alimentos em estufa, que tem diversas vantagens como proteção contra insetos, economia de 
insumos e despesas de cultivos e, principalmente, proteção das plantas contra os períodos climáticos mais adversos, evitando 
os danos causados por temporais, geadas, granizo, frio extremo, etc. Nesse contexto, desenvolve-se um projeto com o objetivo 
de monitorar uma estufa e controlar parâmetros vitais para o crescimento de uma planta como temperatura do ar, umidade 
relativa do solo e do ar, luminosidade e irrigação. Para isso, fez-se uso de sensores em conjunto com a plataforma e prototipagem 
Arduino para coletar e transformar essas grandezas da natureza em valores representativos. A cultura a ser testada será a do 
feijão. Além disso, propõe-se a criação de um software web, que monitora e possibilita a visualização das informações da estufa 
em tempo real e de qualquer lugar do mundo. Ao final, busca-se conseguir, além de um ambiente totalmente controlado, dados 
representativos do desenvolvimento do feijoeiro e também um banco de imagens para o uso futuro em processamento de 
imagens e visão computacional, sempre tendo em vista a sustentabilidade ambiental. Outro diferencial do trabalho é a utilização 
de tecnologias de baixo custo, que não necessitam de supervisão constante do homem. Desse modo, pequenos produtores, com 
pouco investimento, podem ter uma estufa automatizada.

PALAVRAS-CHAVE: estufa. sensores. sistema web. sustentabilidade.



233
FETEPS • 2013

NOVO CONCEITO DE BUSCAS NA WEB - BIBLOO 

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação. 

Alexandre Jorge Castanheira 
Mônica dos Santos Gonçalves 

Orientador - Dorotea Vilanova Garcia – dorasoft@gmail.com

Fatec Rubens Lara - Baixada Santista

Atualmente, as buscas feitas na web possuem alguns problemas, seja por retornarem informações incompletas, ou por estarem 
fragmentadas em diversos pontos da internet, fazendo com que o usuário realize diversas buscas em torno de um mesmo produto. 
A principal característica de nosso estudo é apresentar o funcionamento de um buscador, desde a etapa da mineração dos dados 
até a sua apresentação em uma interface web para a interação com o usuário. O Bibloo é um buscador de livros, que pretende 
reunir, em uma única página, todas as informações a respeito de um determinado livro, não sendo necessária novas pesquisas para 
complementar a informação obtida. Todas as informações dos livros no site são capturadas da web utilizando web crawlers, e são 
indexadas em banco de dados. No site, é possível utilizar filtros avançados na busca para pesquisar apenas livros de determinado 
idioma ou categoria por exemplo, além disso, todos os resultados são ordenados por ordem de relevância. O projeto foi desenvolvido 
utilizando a linguagem de programação Python, o framework Django, e os bancos de dados MySQL e MongoDB. Diversos padrões 
de projeto e boas práticas de programação foram aplicados no desenvolvimento, e para a melhor organização do projeto, utilizamos 
um controlador de versão chamado Mercurial e o BitBucket como repositório de código. O aumento do número de dados gerados 
na web tem crescido de forma assustadora e, junto com estes dados, diversas oportunidades de negócios estão surgindo, pois não 
adianta ter um grande número de dados se não é possível utilizá-los a nosso favor. Nossa proposta é entregar um novo serviço que 
seja relevante e que, acima de tudo, facilite a procura por informações de livros, e futuramente outros dados, na web.

PALAVRAS-CHAVE: webcrawler. buscador. livros. python. mongodb.
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PROTÓTIPO DE SITE DE VENDAS DE LIVROS 
COM TECNOLOGIA NOSQL

 
Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Diego Ventura Sene Gonçalves 
Sandra Aline da Silva Araújo 

Orientador - José Walmir Gonçalves Duque – walmirduque@yahoo.com.br
Coorientador - Ana Lúcia Magalhães – almchle@gmail.com

Fatec Professor Waldomiro May – Cruzeiro

A Web está em constante crescimento, e milhões de novas informações são enviadas à Internet, assim como são acessadas por milhões 
de usuários. Consequência disso é o crescimento do mercado virtual no mundo, e um dos produtos mais vendidos virtualmente é o 
livro. Sites de notícias, blogs, redes sociais e lojas virtuais têm um tráfego de informações muito intenso e demandam um banco de 
dados rápido, porém a maioria das aplicações utiliza a tecnologia dos bancos de dados relacionais que, devido ao grande volume e 
requerimento de informações, não possibilita ótimo desempenho. Criar um protótipo de site de vendas de livros com tecnologia de 
banco de dados não relacionais (NoSQL - Not Only SQL, “Não apenas SQL”) é excelente maneira para se conseguir uma performance 
melhor nas transferências de dados. Com isso a visualização do site será mais rápida, portanto, capaz de lidar com muitos pedidos 
e envios de informações de forma eficiente, assim como permitir um site estável. O objetivo é modelar e desenvolver um protótipo 
de site de vendas de livros com tecnologia de BD NoSQL, visando estudar a aplicação desse novo paradigma de arquitetura de 
informação com aplicação das técnicas, métodos de trabalho e tecnologias envolvidas com este novo modelo de BD. Foi utilizado 
o modelo de banco NoSQL. Após escolha do produto final: livro foi modelado o banco relacional para uma visão completa do BD 
relacional e do site inteiro, além da comparação com o modelo não relacional. Depois do preenchimento do BD, aplicou-se técnicas 
de NoSQL por meio do sistema MongoDB e estudou-se Banco de Dados Distribuídos e escalabilidade de BD NoSQL. Com o protótipo 
já concluído, pode-se observar que os resultados foram extremamente satisfatórios, com versão distribuída do protótipo em testes 
específicos, como simulação de servidores que paravam e outros que não funcionavam.

PALAVRAS-CHAVE: banco de dados nosql. site de vendas. bd relacional.
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RECONHECIMENTO DE NOTAS DE MOEDA BRASILEIRA

Categoria 4 - Informática e Ciências da Computação.

Luiz Lino Bertanha 
Marcos Cardoso 
Jair Bortolucci 

Orientador - Cleberson Eugenio Forte – cleberforte@hotmail.com 

Fatec de Americana – Americana

Tendo em vista o grande esforço da comunidade científica, do poder público e da iniciativa privada, voltado ao desenvolvimento 
da tecnologia computacional, ressalta-se a importância, também, de que sejam adotadas técnicas capazes de possibilitar acesso 
universal aos recursos provenientes deste desenvolvimento. Este projeto emprega os recursos provenientes do desenvolvimento 
tecnológico da área, no que se refere a hardware e software, propondo uma alternativa à necessidade de reengenharia posterior de 
soluções destinadas aos consumidores com deficiência visual. Especificamente, como estudo de caso, evidenciamos a necessidade 
de possibilitar ao deficiente visual interagir, de maneira autônoma, com tais dispositivos, ao mesmo tempo em que propomos uma 
solução que serve como auxiliar na identificação de cédulas de Real no momento da compra e em ambientes não parametrizados. 
Testes foram realizados ao longo do projeto com diversas cédulas, de diferentes valores, tanto em dispositivos móveis, quanto 
em desktop. Os resultados são bastante promissores em ambas as plataformas, chegando a atingir um valor de acerto que se 
compara com os resultados obtidos pelos trabalhos correlatos, com a vantagem, porém, de poder ser executado em dispositivos 
móveis e sem a necessidade de treinamento prévio do sistema. O que se pode concluir é que o projeto é capaz de realizar a tarefa 
proposta inicialmente, que os algoritmos de visão computacional empregados, em especial os algoritmos para extração de pontos 
de interesse propostos, se adéquam ao contexto e que o desenvolvimento deste tipo de projeto tem muito a contribuir para com a 
sociedade em geral. 

PALAVRAS-CHAVE: identificador de notas de real. Android. deficiência visual.
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 5

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.
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AUTOATENDIMENTO COM COMANDA RFID E SMARTPHONE 

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura. 

Dejair Batista Costa 
Bárbara Fava da Costa 

Orientador - Giovanni César dos Santos – giovannicesar@gmail.com 
Coorientador - Tácio Luiz de Souza Barbeiro – tacio.barbeiro@gmail.com 

Fatec Catanduva – Catanduva

Um grande inconveniente para clientes de casas noturnas, bares, restaurantes e estabelecimentos do tipo é a demora no 
atendimento, nas anotações de pedidos e, principalmente, a morosidade no fechamento e pagamento de contas. Essa fragilidade 
no atendimento reflete em insatisfações e muitas reclamações, o que também não interessa aos proprietários, uma vez que 
fidelizar seus clientes é sempre o melhor negócio. Este projeto teve como objetivo a criação um sistema de autoatendimento para 
atender tanto o usuário (cliente) como estabelecimentos de serviços nos pedidos, entregas e pagamentos dos itens oferecidos de 
uma maneira rápida, fácil e segura. Para isso, o estabelecimento físico fornece ao cliente um dispositivo RFID (Radio-Frequency 
Identification) (comanda) que, depois de cadastrado, recebe atualização no ambiente virtual (website), permitindo ao cliente 
realizar reservas, fazer pedidos e pagamentos via cartão de crédito direto do seu smartphone ou terminais produzidos por tablets 
disponíveis no local; e ao estabelecimento,  amostrar suas dependências (cozinha, palco, etc.) por meio de câmeras e o seu 
catálogo de serviços (menus,  agendas de shows, etc.), gerenciar entregas dos pedidos e recebimentos. Tudo isso não impossibilita 
o cliente de ser atendido na forma convencional. Neste trabalho, foram utilizados recursos tecnológicos com programação em 
diversas linguagens, configurações de redes locais e de internet, além do emprego da tecnologia RFID e a sua possibilidade de 
automatização. Paralelamente, foi desenvolvido um ambiente virtual para a comunicação dos smartphones via rede local/Wi-Fi 
para acesso aos serviços. Os testes realizados foram satisfatórios, mostrando ser possível utilizar tecnologias atuais para tornar 
alguns negócios mais rentáveis, pela agilidade no atendimento. Dessa forma, este projeto mostra ser viável aos donos de alguns 
tipos de estabelecimentos comerciais a aplicação de tecnologias já disponíveis para melhorar o fluxo de pedidos e agilizar o 
atendimento de forma confiável e segura.

PALAVRAS-CHAVE: autoatendimento. rfid. internet. wi-fi. comanda.
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BENGALA ELETRÔNICA

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Carlos H. Barbieri 
Gabriel Fassa Bega 

Jefferson Tonon 

Orientador - Tacio Luiz de Souza Barbeiro – tacio.barbeiro@gmail.com
Coorientador - Giovanni César dos Santos – giovannicesar@gmail.com

Fatec Catanduva – Catanduva

Cegos são deficientes que tiveram a perda total da visão e que necessitam de auxílio constante em sua própria locomoção, sendo 
com o uso de bengalas tradicionais ou com o acompanhamento de um cão-guia. O desenvolvimento de um protótipo de bengala 
capaz de detectar obstáculos e alertar o usuário a partir de sinais sonoros e vibratórios contribui significativamente no âmbito 
da acessibilidade. Este projeto teve como objetivo a elaboração do protótipo de uma bengala eletrônica de baixo custo, com a 
utilização de sensores de distância ultrassônicos, microcontrolador, motor vibratório e atuador sonoro (buzzer), com a finalidade 
de anunciar um obstáculo ao deficiente visual de forma sonora ou vibratória. Foi desenvolvido um programa em linguagem C 
para microcontroladores, responsável pela interação com os dispositivos eletrônicos mencionados, gerando alertas da distância de 
obstáculos a partir de sinais sonoros e vibratórios intermitentes, que aumentam sua frequência de acordo com a proximidade do 
objeto. Uma placa de circuito impresso foi confeccionada em tamanho reduzido e acoplada no interior de uma estrutura em formato 
de bengala. Os testes realizados foram satisfatórios, porém alguns aperfeiçoamentos no protótipo são necessários para o seu uso 
efetivo por deficientes visuais. Ainda assim, o projeto realizado ajuda a encorajar o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas 
para a responsabilidade social. 

PALAVRAS-CHAVE: deficiente visual. bengala. eletrônica embarcada. inclusão.
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CALIBRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE LÍQUIDOS 

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Tadeu Rocha 
Willian Souza 

Orientador - José Cândido de Souza Filho – souza-jc@uol.com.br
Coorientador - Ronaldo Ruas – ronaldo.ruas@fatec.sp.gov.br

Fatec Prefeito Hirant Sanazar – Osasco

A indústria farmacêutica tem processos que podem ser automatizados e, atualmente, diversas tarefas são feitas por equipamentos 
que praticamente dispensam a intervenção humana. Um desses processos é o de pipetar pequenos volumes (da ordem de 
microlitros) em pequenos compartimentos. Assim, surge a necessidade de aferir o equipamento que realiza esse processo, para 
atestar que, de fato, o volume é o prescrito. Neste trabalho foi projetado e implantado um dispositivo e um procedimento de 
aferição dos volumes de líquidos baseados em uma técnica ótica que usa a lei de Lambert-Beer. Essa lei relaciona a quantidade 
de luz absorvida por um líquido com o caminho ótico percorrido por um feixe luminoso no interior desse líquido. Dessa forma, 
medindo-se - por meio de um fotodiodo - a intensidade de luz emitida por um diodo emissor de luz (LED) e a intensidade da 
luz transmitida através do líquido, pode-se calcular o caminho óptico e, consequentemente, o volume ocupado pelo líquido no 
pequeno compartimento. Os líquidos utilizados na indústria farmacêutica em geral são pipetados em uma matriz de pequenos 
compartimentos cilíndricos. Portanto, para medir a absorção da luz que atravessa cada um desses compartimentos (para 
posterior cálculo do volume ocupado pelo líquido), utiliza-se uma mesa x-y sobre a qual é colocada a matriz de compartimentos. 
O movimento da mesa x-y, o acionamento do LED, e a leitura do fotodiodo são realizados por um microcontrolador da família PIC.

 

PALAVRAS-CHAVE: lei de lambert-beer. absorção da luz. caminho óptico.
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DISPOSITIVO REPELIDOR DE AVES EM AERÓDROMOS

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Jéssica G. de Azevedo 
Joyce de F. Oliveira 
Luciano M. Osses 

Orientador - Rodrigo Elias Pereira – rodrigoeliasp@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Fábio José Santos de Oliveira – fabio.jsoliveira@fatec.sp.gov.br

Fatec Professor Jessen Vidal – São José dos Campos

O trabalho consiste em projetar e construir um dispositivo eletrônico capaz de afastar aves em aeródromos através da emissão 
de frequências específicas pré-determinadas, tendo como principal requisito não agredir a integridade física dos animais e não 
interferir nas frequências presentes no ambiente a ser utilizado. Este produto tem como objetivo reduzir o índice de impactos 
de pássaros com aeronaves durante as fases de pouso e decolagem nos aeródromos, transformando-se em uma ferramenta de 
prevenção de acidentes aeronáuticos. Estes impactos, denominados birdstrikes, geram altos custos com manutenção dos motores 
e estruturas aeronáuticas, acarretando em prejuízos decorridos do tempo em que a aeronave afetada fica em solo e indisponível 
para o voo. O fator econômico e, principalmente, o incremento do nível de segurança justificam o projeto. Todo o trabalho foi 
executado utilizando a metodologia de Gerenciamento de Desenvolvimento de Produto estudada na disciplina Projeto Integrador 
do curso de Tecnologia em Manufatura Aeronáutica, na Fatec de São José dos Campos, bem como pesquisas realizadas no CENIPA 
(Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes) para aquisição de dados que justificam a necessidade de um método para 
impactar positivamente nas estatísticas levantadas. A construção de um Modelo de Testes para validação da técnica, testes em 
laboratório de eletrônica e testes em campo com aves foi executada durante o desenvolvimento do protótipo para demonstração 
da eficácia do conceito empregado, bem como a viabilidade econômica do projeto. O projeto concluiu satisfatoriamente as etapas 
de Gerenciamento de Desenvolvimento de Produto, e o protótipo encontra-se em fase de pesquisa e desenvolvimento da parte 
eletrônica, com o propósito de melhoria e otimização do produto para que, além do setor aeronáutico, este possa ter outros 
mercados consumidores (novos stakeholders).

PALAVRAS-CHAVE: repelidor. aves. frequências. birdstrikes. aeródromos.
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EFEITOS DA GRAVIDADE EM CURVAS MATEMÁTICAS 

Categoria 5 - Tecnologia Industrial e Infraestrutura.

Felipe Siqueira Carvalho Silva 
Thiago Camargo Dias Ferreira 

Lauro Fernando de Melo 

Orientador - Otavio dos Santos Gaijutis – osgaijutis@engineer.com
Coorientador - Anderson Luis de Souza – anderson.als@gmail.com

Fatec Wilson R. R. Camargo – Tatuí

Desde sempre a humanidade questiona o que é a Força da Gravidade - ainda que se conheçam bem seus efeitos. Ao mesmo 
tempo, o conhecimento humano sobre a gravidade ainda é difuso, havendo ainda muitas questões a esclarecer. Além do mais, as 
respostas costumam ser de compreensão difícil, às vezes inacessível até, mesmo para quem já tenha bom conhecimento em física. 
Em levantamento bibliográfico, encontramos interessantes fenômenos gravitacionais associados às curvas ciclóides, que podem 
ser demonstrados visualmente e em tempo real. Nossa meta é contribuir com mais uma abordagem científica sobre experimentos 
com a gravidade, de modo didático, mais fácil de ser compreendido. Nosso projeto consiste em um protótipo que opera como 
instrumento de medição da gravidade. Empregamos conhecimentos de eletrônica e mecânica, mas objetivando um layout 
simples e robusto. Tanto o público leigo – mas principalmente nossos pesquisadores – poderão realizar medições diversas, mas 
precisas. Como método, usamos um tubo transparente, flexível, acionado por controle remoto. Um corpo de prova será acelerado 
pela gravidade e percorrerá o tubo - que pode ser modelado como um possível caminho matemático – retas senos parábolas arcos 
e As Ciclóides. Haverá uma exata medição de tempos: as experiências poderão ser registradas. O resultado será uma nova fonte de 
informações práticas, para podermos obter respostas mais conclusivas sobre a força da gravidade.

PALAVRAS-CHAVE: gravidade. instrumentação. ciclóide. curvas matemáticas.
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O desenvolvimento de garras para robôs, capazes de segurar objetos de diversas formas e superfícies, apresenta-se como um 
grande desafio. A maioria dos modelos atuais que utilizam dedos para a força de aperto requerem complexidade de hardware e 
software. Estes incluem um grande número de articulações controláveis, a necessidade de força de sensoriamento, caso precise 
que os objetos sejam tratados de forma segura, sem esmagá-los, bem como a sobrecarga computacional para decidir quanto 
esforço cada dedo deve aplicar e onde. O trabalho proposto surgiu da necessidade de concepção de sistemas simples, para uso 
didático, mas altamente adaptáveis e que se destacam no rápido aperto de objetos complexos. É com esta abordagem que a 
pesquisa é conduzida para o desenvolvimento de uma garra universal, capaz de manipular peças de várias formas e tamanhos, 
utilizando uma massa de material  granular que, quando pressionada em um objeto alvo, flui em torno dele, aderindo à superfície 
e segurando-o, sem a necessidade de feedback sensorial. A metodologia adotada baseou-se em três pontos importantes, que 
são: I) definição da flange e da ferramenta; II) seleção do material a ser utilizado para moldar a superfície de objetos; e III) estudo 
sobre o acionamento eletropneumático do robô LR Mate200ic. Os resultados alcançados neste trabalho demonstram a eficiência 
do material utilizado para moldagem, contribuindo para a manipulação de objetos de geometrias e superfícies complexas, tais 
como: pirâmides, esferas, chapas, formas cilíndricas, ovalizadas e frágeis, cubos, prismas e paralelepípedos. A garra universal 
desenvolvida tem baixo custo e pode ser utilizada em aulas práticas de disciplinas afins, de cursos da área de mecânica.

‘PALAVRAS-CHAVE: garra universal. objetos complexos. massa de material granular.
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Nenhuma solda por fusão pode ser realizada sem acumular um gradiente térmico no metal de base.  A região do metal de base 
termicamente afetada (ZTA) é, sem dúvida, a região mais fragilizada devido aos elevados picos de temperaturas que ela experimenta 
durante a soldagem e que podem resultar na formação de fase frágil no resfriamento do cordão, levando a uma grande variação 
de propriedades mecânicas ao longo dessa pequena faixa. A difusão de calor para o metal de base é fortemente influenciada pela 
temperatura da poça de fusão e pela temperatura inicial do metal de base, entre outros fatores. O objetivo desse trabalho é observar 
os efeitos de diferentes gradientes térmicos entre a poça de fusão e o metal de base, na extensão e características metalúrgicas da 
ZTA.  Para isso, foram calculadas temperaturas de pré-aquecimento considerando o carbono equivalente e a espessura do metal de 
base. As soldas foram realizadas utilizando-se o processo GMAW com gás ativo (MAG), com o metal de base nas seguintes condições: 
I) em temperatura ambiente; II) pré-aquecido considerando o carbono equivalente e a espessura da chapa; III) pré-aquecido 
considerando apenas o carbono equivalente. Foram adotados os mesmos parâmetros de soldagem para todas as situações. Para 
analisar os efeitos sobre a ZTA, foi feito macrografia, micrografia e ensaio de microdureza Vickers. Os resultados experimentais de 
microestruturas formadas foram comparados com os resultados teóricos, baseados no cálculo da taxa de resfriamento efetuado 
com a equação inversa de Fourier e na curva CCT desse aço.  Tanto a largura real da ZTA, quanto as microestruturas formadas, 
comprovaram os resultados teóricos.

PALAVRAS-CHAVE: zta. microestrutura. equação de fourrier.
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O trabalho apresenta resultados da pesquisa realizada e cujo resultado final foi o desenvolvimento de kits didáticos a partir da 
utilização de lixo eletrônico para oferecer treinamento a empresas sem que essa precise parar a linha de produção. O problema 
principal é que a falta de uma cultura voltada ao conhecimento prático unido à pesquisa e inovação acadêmica, focadas na solução 
de problemas reais, na indústria brasileira. A hipótese era a de criar uma metodologia que possa acelerar a integração do ensino 
profissional à prática industrial com baixo custo, tratando ainda a problemática do lixo eletrônico. A importância desse projeto 
se resume em integrar a resolução dos problemas identificados. O projeto consiste em construir Mini Unidades de Manufatura 
(M.U.M.), que contêm recursos tecnológicos iguais ou similares aos aplicados na indústria. Juntamente com uma metodologia 
de construção e aplicação no ensino tecnológico baseado na análise personalizada a cada cliente, valorizando a integração dos 
equipamentos. O objetivo principal é desenvolver kits didáticos voltados para a qualificação de profissionais do setor tecnológico 
para o conhecimento de processos fabris com utilização de lixo eletrônico. Foi realizada revisão de literatura sobre o tema nas 
referências citadas e entrevista (de caráter exploratório, construída a partir do uso do método qualitativo) com profissionais e 
empresas do ramo alimentício e de manutenção. O método foi dividido nas seguintes etapas: levantamento das necessidades, 
Análise do problema, Definição do problema, Geração de soluções possíveis, Seleção de uma solução adequada, Construção do 
projeto de maneira empírica, Documentação do projeto. Espera-se que essa nova metodologia de ensino seja capaz de integrar o 
conhecimento acadêmico às necessidades industriais, de maneira eficaz e sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: kits didáticos. lixo eletrônico. linha de produção. qualificação. 
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O projeto consiste no desenvolvimento e fabricação de um dispositivo medidor de ângulos de deflexão do leme de aeronave com 
a utilização de inclinômetros digitais, os quais já são utilizados para medições de ângulos de outras superfícies das aeronaves. Os 
objetivos principais são: reduzir o ciclo, homem-hora, de execução desta atividade, aumentar a precisão de medidas e segurança 
para operadores, reduzir os custos de fabricação e facilitar a automatização. A metodologia utilizada foi baseada no conceito 
de gestão de desenvolvimento de produtos e consistiu em: identificar os interessados no projeto, os requisitos dos clientes e as 
especificações meta do produto, analisar as exequibilidade e viabilidade econômica, planejar o projeto, elaborar o cronograma, 
levantar os recursos necessários, estimar o orçamento, avaliar e monitorar os riscos, sintetizar as condições para a realização do 
detalhamento do produto, definir entre comprar ou fazer, elaborar os desenhos de conjunto e de detalhes, adquirir os componentes 
necessários, fabricar as peças dos respectivos conjuntos e subconjuntos, montar o dispositivo medidor de ângulo do leme, fabricar 
e calibrar um dispositivo de validação, executar os ensaios e validar o sistema de medição. Os resultados principais foram: todos os 
requisitos foram cumpridos, a automatização concretizada (pela utilização de inclinômetro digital, PRO3600, associado a um sistema 
de transmissão sem fio com um transmissor e uma base receptora), o conjunto dispositivo de medição x inclinômetro foi instalado 
no dispositivo de validação, o ensaio foi realizado por um único operador (o que normalmente demanda de dois a três operadores), 
a leitura de ângulos foi obtida por uma tela de computador e as reduções de ciclo e de homem-hora foram comprovadas.

PALAVRAS-CHAVE: medição. ângulo. leme. automatização. 
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Tendo em vista que uma moto polui oito vezes mais que um carro [Controlar], este trabalho tem como foco principal a redução 
do nível de emissões de poluentes de motocicletas, utilizando o gás natural veicular como combustível alternativo e também 
demonstrar a redução dos custos com combustível para o usuário final, apresentando uma solução que polui menos e que é 
mais econômica. A aplicação do combustível gasoso em automóveis tem menores valores de emissões de poluentes e se mostra 
mais econômica para o usuário e é isto que motivou a aplição em motocicletas. Para realização deste projeto, foi adquirida uma 
motocicleta bicombustível equipada com um sistema de injeção eletrônica, para o levantamento dos dados de emissões de 
monóxido de carbono (CO), hidrocarboneto (HC), dióxido de carbono (CO2) e oxigênio (O) e desempenho. Após os testes com o 
veículo original, foi adaptado um kit de injeção eletrônica de GNV 5ª geração e submetido ao mesmo regime de testes e, assim, 
realizado um estudo comparativo entre os níveis de emissões de poluentes dos três combustíveis. Com os resultados dos testes 
foi, comprovado que, com o combustível gasoso, foi obtida a redução média de 50% nos níveis de monóxido de carbono (CO), que 
é prejudicial à saúde e o mais tóxico dos gases analisados. Por consequência, tivemos uma redução média de torque em torno de 
20% em algumas faixas de velocidade, quando utilizamos o GNV em todas as rotações, porém com uma estratégia de calibração 
do regime de funcionamento do sistema de injeção eletrônica adaptado, em que o motor funciona no GNV nas medias rotações 
e comuta para a gasolina automaticamente em marcha lenta e em altas rotações; nessa situação, verifica-se que o desempenho 
da motocicleta não é prejudicado, como trabalho futuro pode citar a adição de componentes mais adequados à cilindrada da 
motocicleta e instalação de um equipamento para avançar o ponto de ignição (variador de avanço) lembrando que se utilizou 
um equipamento de GNV próprio para um motor quatro cilindros de maior cilindrada. Com os resultados obtidos, conclui-se que a 
aplicação de GNV em motocicletas é viável, tanto economicamente como ambientalmente.

PALAVRAS-CHAVE: gás natural veicular. motocicleta. redução monóxido de carbono. 
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Este estudo investigou a aplicação da metodologia do Ecodesign no desenvolvimento de calçados femininos, com a introdução 
de novos materiais, renováveis, na produção calçadista. Tal metodologia possibilitou, além de otimizar o conforto e resistência 
do produto final, poder reduzir também os impactos sobre o meio ambiente, aliando-se às mais modernas tendências cultural/
econômica do desenvolvimento sustentável. Neste estudo, desenvolveu-se um modelo de calçado feminino, denominado sandália 
plataforma, utilizando-se Politereftalato de Etileno (PET reciclado) no cabedal (parte superior do calçado), Bambu Laminado Colado 
(BLaC) na construção (parte inferior do calçado), e tanto a palmilha como o solado foram produzidos em óleo de mamona, utilizado 
também como adesivo na confecção do BLaC. Para averiguar a eficiência do óleo de mamona e do BLaC na confecção de calçados, 
foram realizados testes em corpos de prova com o óleo vegetal, segundo as especificações da norma ABNT NBR 14739:2010, e no 
BLaC com o adesivo de óleo de mamona, segundo as especificações da norma de madeira NBR 7190. Com base nos resultados 
positivos dos testes realizados com o óleo de mamona e o BLaC e pelo sucesso no desenvolvimento do protótipo, pôde-se afirmar 
que, tanto o óleo de mamona, como o bambu, mostraram-se como possíveis fontes de matéria-prima renováveis para a indústria 
calçadista, dentro do paradigma do “calçado ecológico”.

PALAVRAS-CHAVE: design de calçado. óleo de mamona. bambu laminado colado.
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A proposta deste trabalho está relacionada à questão de realizar estudos antropométricos precisos para atender à demanda da 
indústria moderna. Nossa pesquisa aborda o desenvolvimento de uma plataforma ergonômica geometrizada, sobre os eixos X, Y e Z, 
que favorece medições diretas e indiretas com o objetivo de otimizar projetos de sistemas ergonômicos que atendam à demanda do 
setor industrial regional. Desta forma, a ferramenta proposta torna-se uma aliada na aquisão de dados precisos que irão favorecer 
o desenvolvimento de sistemas (homem, máquina e ambiente), que atendam às necessidades reais dos usuários. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e de campo em que adotamos o modelo aberto – MD3E, metodologia projetual do design, com uma visão 
multidisciplinar e suas possíveis aplicações no campo da ergonomia; este modelo, quando combinado aos processos tradicionais da 
ergonomia, pode produzir resultados mais consistentes, melhorando a qualidade do processo de gestão projetual e aumentando 
as chances de se obter um resultado final com qualidade superior com a pretensão de validar a aplicação  do conceito de méto-
do aberto de projeto na área de ergonomia. Sendo assim, possibilitamos a realização de atividades práticas e experimentais que 
forneçam subsídios aos projetos acadêmicos no campo da ergonomia e também esperamos aproximar o discente da realidade do 
projeto ergonômico. Almejamos coletar dados antropométricos precisos, que são imprescindíveis ao desenvolvimento de produtos 
integrados ao sistema ergonômico.

PALAVRAS-CHAVE: plataforma ergonômica. estudos antropométricos.
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Com o aumento constante do número de acidentes em todo o país e um trânsito cada vez mais caótico nas grandes cidades, surge a 
necessidade da criação de mecanismos que possam reduzir acidentes e otimizar o trânsito dos grandes centros. O projeto AutoDrive 
objetiva apresentar um dispositivo de baixo custo capaz de dirigir um veículo de modo a evitar colisões e, até mesmo, conduzi-lo 
em um determinado trajeto sem a necessidade de intervenção humana. Para implementação do projeto, está sendo desenvolvido 
um protótipo de veículo em escala reduzida, utilizando-se a tecnologia open-source arduino, que permite o controle dos hardwares 
envolvidos (4 sensores de distância ultrassônicos HC-SR04 e um CI L298n). O algoritmo de controle desenvolvido em linguagem C 
deverá ter a capacidade de, ao identificar obstáculos, tomar decisões de alteração de trajetória, evitando, assim, o risco de colisões e 
mantendo o veículo dentro de um percurso determinado. Os resultados esperados dividem-se em 4 fases: 1) Espera-se que o veículo 
seja capaz de mover-se em um trajeto retangular, sem colidir com as paredes externas ao traçado; 2) O veículo deverá percorrer o 
mesmo trajeto da primeira fase, com o diferencial de que, ao encontrar um obstáculo, seja capaz de alterar sua trajetória de modo 
a evitar uma possível colisão; 3) O veículo deverá ser capaz de percorrer um circuito oval evitando possíveis colisões com as guias 
laterais do trajeto; e, 4) Nesta fase, o veículo deverá ter integradas todas as habilidades das fases anteriores, de modo a permitir 
que se movimente em um circuito misto composto de retas e curvas, evitando possíveis colisões e mantendo-se em movimento 
enquanto o trajeto assim permitir. A implantação de tal dispositivo em um veículo em escala real será capaz de reduzir a ocorrência 
de colisões, principal responsável pelos acidentes com vítimas no país.

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. microcontrolador. piloto automático. autodrive
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O projeto consiste em desenvolver uma impressora 3D partindo do conceito RepRap (manufatura rápida), agregada a um scanner 
3D de baixo custo. A finalidade de aplicação da tecnologia desenvolvida visa à prototipagem de modelos funcionais, aplicáveis 
em diversas áreas, com o foco principal no desenvolvimento de próteses ortopédicas e estéticas. A impressora é composta de três 
eixos de movimento que trabalham em conjunto com um extrusor (injeção com modelagem de material polimérico) e uma mesa 
aquecida, todos comandados por um circuito eletrônico com microcontroladores. Os softwares utilizados serão o SOLID WORKSTM 
para desenvolvimento e concepção do projeto, REPETIER-HOST para impressora e o DAVID LASER SCAN para o scanner. As impressões 
(modelagens) poderão originar de modelos sólidos, ou matemáticos, que serão compilados para o software em 3D no formato STL, 
gerando o comando geométrico da deposição de polímero aquecido camada a camada. As composições eletrônicas, como a placa 
controladora, os drivers e os motores foram montadas e posteriormente configuradas. As composições mecânicas, como concepção 
do projeto, fabricação dos componentes e montagens, resultam do conhecimento adquirido durante o curso de Tecnologia em Pro-
jetos Mecânicos, que aborda estes temas. Com o projeto, é possível obter modelos protéticos complexos e com precisão, diminuindo 
custos e tempo, além de uma maior versatilidade, pois o projeto ora concebido apresenta dimensões maiores do que as impressoras 
do gênero comumente encontradas no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: endopróteses. próteses estéticas. cad-cae-cam. prototipagem.
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O objetivo deste projeto é o desenvolvimento e a construção de um veículo autônomo móvel que desvia de obstáculos com auxílio 
de sensores de ultrassom em um ambiente estruturado. Este projeto tem por finalidade substituir seres humanos na realização de 
tarefas que são prejudiciais à sua integridade física, tais como observação em ambientes de difícil acesso. O módulo de controle é 
feito pelo circuito Arduino Leonardo, que se baseia no microcontrolador Atmega32µ4. A locomoção é feita através de motores DC, 
com o auxílio de esteiras, e a posição é fornecida por um encoder, controlados por um módulo utilizando um circuito integrado L298 
(ponte H). Através dos sensores de ultrassom localizados na parte externa, o microcontrolador recebe informações do ambiente e 
as processa conforme lógica de controle pré-estabelecida; com base nas informações captadas pelos sensores, determina qual a 
melhor alternativa de desvio para o obstáculo à frente. A alimentação é feita por baterias localizadas na estrutura do próprio robô. 
O resultado final confirmou os objetivos, afirmando a possibilidade da construção de um veículo autônomo funcional e de baixo 
custo. Como a automação esta em constante evolução, este trabalho no momento, se concretizou dentro do esperado, porém, ele dá 
margem de melhoria para futuros projetos de robótica.

PALAVRAS-CHAVE: veículo móvel. veículo autônomo. sensores de ultrassom.       
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 6

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.
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O projeto foi idealizado a partir do estudo minucioso do funcionamento da bomba de infusão por seringa. A bomba de infusão tem 
objetivo de infundir agente farmacológico via circulação sanguínea, através do equipo conectado à circulação sanguínea e a seringa. 
Foram constatadas possíveis irregularidades no funcionamento, que poderiam ocasionar incertezas no seu processo. A fragilidade 
encontrada foi a falta de malha fechada, sensores de posicionamento e o sistema de transmissão. Um sistema de controle malha 
fechada é aquele no qual o sinal de saída possui um efeito direto na ação de controle. A solução proposta foi a construção de um 
protótipo com atuador linear. O atuador linear é um mecanismo eletromecânico, que transforma o movimento circular em linear; 
dispõe no seu interior sensores que indicam a sua posição atual e final do curso. Basicamente, o projeto conta com microcontrolador, 
atuador linear, circuito de potência, display e botões. Análises e estudo das equações de referência foram previamente testados no 
ambiente software Matlab/Simulink b, sendo possível simular o funcionamento do motor na condição normal de trabalho, como 
também em regime de trabalho forçado. A implantação do atuador linear funcionando em malha fechada assegurará a estabilidade 
do processo, porque, mesmo com os desgastes eletrônico e mecânico, não deverá ocorrer instabilidade no funcionamento; caso 
ocorra, serão acionados alarmes, sonoro e visual, com a finalidade de alertar o operador. Os resultados obtidos estavam dentro da 
proposta inicial, pois todos os componentes foram encontrados no mercado nacional e o principal objetivo foi conquistado, a infusão 
ocorreu conforme o tempo estabelecido.

PALAVRAS-CHAVE: bomba de infusão. atuador linear. microcontrolador. 
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE AMOSTRADOR DE AR

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Camila Gonçalves de Toledo Pedroso 
Maria de Fátima Oliveira Pereira 

Victório Felippe Pedrassolli 

Orientador - Elisabeth Pelosi Teixeira – elisabeth.pelosi@gmail.com
Coorientador - Marcos José de Lima – marcosdelima@gmail.com

Fatec José Crespo Gonzales – Sorocaba

A ideia de desenvolver um amostrador de ar de baixo custo nasceu da necessidade da implantação de aulas práticas de análise 
microbiológica do ar na disciplina de Microbiologia Aplicada (MA). A amostragem do ar é um procedimento de custo elevado, pois 
a maioria dos equipamentos para coleta do ar é importada. Para as aulas práticas de laboratório, foi sugerido o desenvolvimento 
de um equipamento juntando as competências das áreas de projeto de equipamento médico-hospitalar e microbiologia. Este 
trabalho teve como objetivo desenvolver um amostrador de ar de baixo custo para uso didático em aulas de MA. Para o projeto, foi 
utilizada a metodologia do Processo de Desenvolvimento Construtivo da Associação dos Engenheiros Alemães (VDI), utilizando 
as diretrizes VDI 2222 a 2225, empregadas na disciplina de Projetos de Equipamentos Médico-Hospitalares. Esta metodologia 
se caracteriza por seguir algumas etapas técnicas como esclarecimento das tarefas do projeto, desenvolvimento dos princípios 
técnicos, obtenção das soluções variantes, avaliação técnica e econômica, escolha e decisão e apresentação da documentação 
final. Cumprida esta etapa, foi realizada a construção do protótipo no laboratório de Microbiologia da Faculdade de Tecnologia 
de Sorocaba “José Crespo Gonzales” e foram elaborados testes microbiológicos para experimentar o protótipo em condições reais 
de uso e aplicação. Os testes microbiológicos foram padronizados pela técnica do pour plate, utilizando meio PCA, diluindo as 
amostras de água de diluição impactadas com o ar até 1/20 e realizando pesquisa de fungos anemófilos e bactérias. A melhor 
recuperação de microrganismos foi com as amostras semeadas sem diluição, utilizando-se inóculos de 2 mL. O trabalho possibilitou 
a aplicação das técnicas construtivas e o desenvolvimento de dois protótipos, utilizando duas bombas de vácuo diferentes, com 
capacidade de impactação de 30 L/min e de 25 L/min. As análises microbiológicas demonstraram que o equipamento recupera os 
microrganismos do ar em condições experimentais.  

PALAVRAS-CHAVE: amostrador de ar. microbiologia do ar. tecnologia 
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GESTÃO DE RESÍDUOS DE LABORATÓRIOS QUÍMICOS 

Categoria 6 – Segurança e Saúde.

Darlene N. Chieppe Cardoso de Andrade 
Denilson Ribeiro 

Marcia Aparecida Marangoni 

Orientador - Magda Dias Gonçalves Rios – riosmagda@hotmail.coml

Fatec Itaquera – São Paulo

As faculdades têm um papel fundamental na formação do cidadão, ou seja, são centros de ciência, de tecnologia e de conhecimento 
que afetam toda a sociedade. Porém, elas, com suas atividades de pesquisa, ensino e extensão, acabam gerando resíduos 
potencialmente perigosos, como os de laboratórios químicos. Este trabalho de pesquisa foi elaborado com o objetivo de apresentar 
um estudo sobre o manejo dos resíduos químicos potencialmente perigosos gerados na Faculdade de Tecnologia de Itaquera. Por 
intermédio de um estudo sobre os trabalhos realizados por outras instituições de ensino, para conhecer suas experiências em 
gerenciamento de resíduos químicos e, com base no levantamento do passivo e do ativo de resíduos químicos de laboratórios 
químicos da Fatec de Itaquera, foram elaboradas propostas para gestão destes resíduos. O estudo do manejo de resíduos de 
laboratórios químicos, potencialmente perigosos em campi universitários, enfoca ações preventivas de minimização (redução, reúso 
e reciclagem) dos resíduos e seu tratamento, particularmente nas fontes geradoras (laboratórios químicos de ensino).

PALAVRAS-CHAVE: resíduos de laboratório. reciclagem. gerenciamento.
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Projetos das Escolas Técnicas

Categoria 7

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.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA IRRADIAÇÃO 
NA COLORAÇÃO DE CACHAÇAS 

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Juliana Angelo Pires 
Ellen Feltrin Amaral 

Orientador - Marcia Nalesso Costa Harder – marcia.harder@fatec.sp.gov.br
Coorientador - Valter Arthur – arthur@cena.usp.br

Fatec Roque Trevisan – Piracicaba

O presente trabalho trata da irradiação de cachaça com urucum, com auxílio da irradiação gama (Co60) para alterações de cor como 
indicativo de possível envelhecimento. A cachaça é uma bebida destilada e, por este motivo, para que seu bouquet e flavor sejam 
aprimorados, normalmente a cachaça passa por um processo de maturação em barris de madeira ou em garrafas, com presença 
de lascas de madeira, o que lhes altera aparência. Entretanto, atualmente, é possível obter-se resultados semelhantes com o uso 
da radiação gama, emitida pelo radioisótopo Co60. A pesquisa objetivou avaliar os efeitos da irradiação em cachaças, incluindo 
a possibilidade de envelhecimento precoce tendo como indicativo a mudança de coloração, através de compostos existentes no 
urucum. Foram preparadas amostras de cachaça com extrato de urucum (Bixa orellama L.) na concentração de 0,25% em garrafas 
de politereftalato de etileno, sendo estas colocadas no irradador do tipo Gamacell-220 com fonte Co60, irradiados com doses de 200 
e 300Gy. Logo após, foi feita a análise colorímetrica a partir da leitura do colorímetro digital. Obteve-se como resultado dimuição 
estatística na saturação, no valor de a (verde ao vermelho), no valor de b (azul ao amarelo). Não houve diferença significativa na 
leitura real da cor e houve aumento na luminosidade representada pelo valor L. Portanto, é possível concluir que a irradiação altera 
os padrões de coloração da cachaça com 0,25% de extrato de urucum, principalmente a saturação e a luminosidade, assim como 
também deixa a cor vermelha do extrato menos intensa.

PALAVRAS-CHAVE: bixa orellana l. radiação gama. colorimetria. cachaça.
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ELABORAÇÃO DE FERMENTADO ALCOÓLICO DE JABUTICABA 

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Andressa Luana Bianchi dos Santos 
Priscila de Souza Almeida 

Orientador - Graciela Fujimoto – gracielafujimoto@gmail.com
Coorientador - Daniela Terenzi S. Leite – dtstuchi@ig.com.br

Fatec Capão Bonito – Capão Bonito

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora) é uma fruta nativa do Brasil que possui considerável riqueza de polifenóis, que são compostos 
bioativos eficientes na redução de colesterol; apresentam atividade antitumoral, antioxidante, antiinflamatória e antimicrobiana. 
A maior parte desses polifenóis está concentrada na casca, sendo estes representados principalmente pelas antocianinas, 
responsáveis pela coloração roxa da fruta. Considerando-se a perecibilidade e baixo aproveitamento da casca de jabuticaba, o 
presente trabalho teve como objetivo elaborar um vinho de jabuticaba, utilizando-se o processo de maceração da casca para a 
extração dos polifenóis. Para a obtenção do vinho de jabuticaba, utilizou-se o processo tradicional de obtenção do vinho tinto 
de mesa. A cepa de Saccharomicyces cereviseae, variedade bayanus, foi utilizada como inóculo para a realização do processo 
de fermentação. A maceração do vinho de jabuticaba ocorreu por três dias, sendo este período caracterizado pela fermentação 
tumultuosa. O processo de fermentação ocorreu em seis dias, determinados pela estabilização do teor de sólidos solúveis. O vinho 
de jabuticaba apresentou teor alcoólico de 17%, pH 2,8 + 0,1 e teor de sólidos solúveis de 11,0 + 1,0 ºBrix. Foi caracterizado 
como vinho seco, com coloração similar ao vinho tinto de mesa, o que indicaria considerável extração de polifenóis da casca de 
jabuticaba. Assim, foi possível observar que o vinho tinto de jabuticaba é um produto com potencial de comercialização, que 
poderia ser uma fonte de aproveitamento dos polifenóis presentes na casca de jabuticaba. 

PALAVRAS-CHAVE: jabuticaba. polifenóis. fermentação. vinho.
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ÓLEO BIFÁSICO - AFLORE SEUS SENTIDOS

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Bárbara Martignago Lima 
Camila Skaf Maia 

Jéssica Gonçalves Pereira 

Orientador - Jhonny Frank Sousa Joca – jhonny_quimico@hotmail.com

Fatec Luigi Papaiz – Diadema

A diminuição do tempo e do número de operações necessárias para obtenção de óleos essenciais são desafios para a indústria 
deste setor, uma vez que alia aumento de produtividade e diminuição de custos. Os métodos tradicionais de extração de óleos 
como, por exemplo, as extrações por solvente, infusão ou hidrodestilação, necessitam de etapas complementares após o processo, 
como a destilação para a remoção de substâncias, que não podem ser inseridas em produtos cosméticos e a obtenção do óleo 
purificado. Diante desta problemática, é viável o estudo de novos métodos que tornem o processo mais rápido e simples, eliminando 
a etapa da destilação e empregando, já na extração, substâncias que possuam afinidade química com o óleo e possam ser inseridas 
nas formulações cosméticas. Por exemplo, o método de extração por enfleurage é utilizado na obtenção de óleos instáveis, sendo 
geralmente aplicado em flores como rosa e jasmim. Trata-se de um processo lento e complexo, necessitando de, no mínimo, duas 
destilações para a obtenção do óleo essencial. Esse projeto visa fazer a extração do óleo essencial das flores de maneira fácil e 
simples, através de metodologias alternativas que visam remover os processos complementares, como a destilação subsequente 
ao método de enfleurage, empregando matérias-primas de uso comum em cosmética como a glicerina; óleo mineral (vaselina), 
miristato de isopropila e outros, que poderão ser avaliados, almejando concentrar o óleo nesta substância extratora e aplicar 
diretamente na formulação de um óleo bifásico em que a fase oleosa contenha o odor característico do gênero em questão, aliando 
os princípios bioativos das flores, suas capacidades terapêuticas e sensoriais.  

PALAVRAS-CHAVE: óleo essencial. extração. enfleurage. flores.
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PRODUÇÃO DE ETANOL DE FONTES ALTERNATIVAS

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Eduardo Banzatto de Carvalho 
Roberto Alves de Oliveira 

Orientador - Rose Maria Duda – roseduda@zipmail.com.br
Coorientador - Leonardo Lucas Madaleno – leoagro@gmail.com

Fatec Nilo de Stéfani – Jaboticabal

Os “Wetlands”, utilizados para o pós-tratamento das águas residuais, produzem um grande volume de biomassa, em virtude 
do rápido crescimento das plantas aquáticas, tornando-se mais um resíduo para manejar. Uma das alternativas pode ser o 
aproveitamento dessas plantas aquáticas que estão em excesso nos “wetlands” para a produção de etanol de segunda-geração. 
O etanol é um combustível sustentável e pode ser uma alternativa na substituição dos combustíveis fósseis. Portanto, o objetivo 
deste trabalho foi analisar o potencial de produção de etanol a partir da Eichornia crassipes (aguapé) e da Pistia stratiotes (alface 
d´água), cultivados em “wetlands”, construídos para o pós-tratamento de águas residuárias. O aguapé e a alface d água, em 
virtude do seu rápido crescimento, são considerados pragas, mas podem ser mais uma alternativa para o tratamento de águas 
residuárias e a produção de etanol, de forma sustentável. O aguapé e a alface d´água, depois secos e moídos, foram hidrolisados 
com uma solução de ácido sulfúrico 1%, em autoclave a 120 0C. Posteriormente, foi realizado o processo de evaporação para a 
concentração das amostras e a obtenção de 30 ºBrix. A correção o pH foi realizada utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 
12 N. Foi realizado o processo de fermentação etanólica dos hidrolisados concentrados das amostras de aguapé e alface d’água, 
após a correção de pH, utilizando-se a levedura Saccharomyces cerevisiae prensada. A fermentação foi conduzida em erlenmeyers 
de 1 L com temperatura controlada a 32ºC. Após a fermentação, foi obtido o vinho levedurado, em que foram realizados os 
açúcares residuais redutores totais (ARRT) e o teor alcoólico. Os resultados obtidos indicam que a utilização do aguapé e da alface 
d´água para a produção de etanol são promissores, mas ainda existe necessidade de outros estudos para o aprimoramento da 
hidrólise, para aumentar o rendimento alcoólico.

PALAVRAS-CHAVE: etanol. saccharomyces cerevisiae. pós-tratamento. aguapé. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA DA CRIAÇÃO 
DE BARRAS DE CEREAIS COM LEGUMES

Categoria 7 - Tecnologia Química, de Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Diego Allan Lisboa Sarti 
Luciana Vicente Pereira 

Orientador - Mariângela Cazetta – mariangela@fatecriopreto.edu.br

Fatec Prof. Olga Malluk Lopes da Silva – São José do Rio Preto

Nos últimos anos, observamos um alto crescimento do consumo das barras de cereais.  Associadas a alimentos de fácil transporte, 
armazenamento e prazo de validade estendido, as barras de cereais são consideradas como alimentos saudáveis.  Em sua formulação 
básica há cereais, fibras e outros ingredientes que, quando absorvidos pelo organismo, fornecem carboidratos ao mesmo, o que 
se transforma em energia para o corpo para realizar suas atividades diárias e necessárias para o bom desenvolvimento e regular 
funcionamento das funções vitais do organismo.  Observando essas características e o alto consumo das barras de cereais, foi 
desenvolvida, neste trabalho, uma barra de cereais com acréscimo de legumes em sua formulação, com o objetivo de apresentar 
uma nova proposta a esse segmento que está em contínuo crescimento, bem como sua aceitabilidade perante o público consumidor.  
Para a realização do teste de aceitabilidade, foi aplicado um questionário pelo qual foram avaliados itens como intenção de compra, 
consumo do produto, características específicas do produto, tais como sabor, constância, aparência e sua avaliação global.  Além 
disso, foi elaborada uma planilha financeira contendo os indicadores de viabilidade para a fabricação da barra Nutri-saúde em 
larga escala.  O uso de legumes específicos nesse projeto justifica-se pelo fato de que possuem sabores mais doces e são cultivados 
em grande abundância no país e na região de São José do Rio Preto, em particular, o que não trará problema caso seja necessário 
sistematizar uma produção para comercialização em larga escala.

PALAVRAS-CHAVE: barra de cereais.  análise sensorial.  viabilidade econômica.
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Projetos
internacionais

 AGENCIA DE VIAJES TERAPÉUTICA

Ciencias humanas, Sociales y Artes: Turismo

Dulce Monserrat Murillo Martínez 
Andrea Jazmín Martínez Rivera 

Leticia Pérez Becerra  

Orientador - Lic. Alfonso Corona García – alcoga14@hotmail.com.mx

Conalep León II – León, Guanajuato – México

La agencia  de  viajes terapéutica,  sería un establecimiento de alta calidad, diseñado para  brindar  un  servicio enfocado 
principalmente en el cuidado de la salud y diversión o recreación al mismo tiempo,  pues opera como una agencia de viajes 
tradicional  sin ser médica, con instalaciones modernas  y  poco  convencionales, pues  por  vários métodos utilizados, se ha 
detectado que una gran mayoría de seres humanos,  sufre de algún padecimiento físico,  que  va  desde lo corporal, mental pero 
sobre todo emocional (estres, neurosis, enfermedad emocional, etc) y buscan no sólo mantener,  sino incrementar su estado 
de salud a la vez que disfruta sus vacaciones. Por estas causas se ha diseñado un programa interactivo, que ayuda al turista 
a autoanalizarse, con estos datos autodiagnosticarse para que al final, logre automedicarse o dicho de otra manera, pueda 
identificar la opción que más favorezca a su necesidad de alivio y diversión. La metodologia utilizada fue la investigación de  campo  
y  documental, encuestas, análisis de datos y visitas  presenciales  a  empresas  del  ramo.  Nosotras, como estudiantes de la Carrera 
de Hospitalidad Turística, pudimos identificar que los problemas de salud son un factor que muchas veces pasa desapercibido al 
planear algún viaje, a pesar  de  ser  parte  fundamental,  pues  no  está  en  pugna  con  el disfrute, enriquecéndola, ofreciendo 
una alternativa realmente innovadora,  ajustada a un segmento nutrido y latente que demanda servicios altamente profesionales.

PALABRAS CHAVE: diversidad servicios turísticos y salud.  segmentación de alta densidad.
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ANIMACIÓN 3D SOBRE CULTURA INDIGENA - LA FUGA

Ciencias Humanas, Sociales y Arte

Carolina Jarquín Ávila

Orientador - Fressy Camacho Quirós – fcamachoquiros@ina.ac.cr
 Co-orientador - Adolfo Andrade Méndez – aandrademendez@ina.ac.cr

Instituto Nacional de Aprendizaje INA - San José -Costa Rica

La idea con este proyecto es que se pueda transmitir la historia de cómo el acto valiente de una madre indígena, aun sin saberlo, da 
paso a toda una descendencia que ni siquiera llegará a conocer. Es la rica mezcla de varias culturas, y decisiones como la que toma 
el personaje principal en esta historia que determinaron la futura existencia de muchas generaciones. Este proyecto es un tributo 
a cientos de voces silenciadas por el tiempo y la memoria que hicieron posible, a partir de sus sacrificios, la vida de muchos seres 
humanos de este país. El objetivo es utilizar principios básicos de animación 3D para narrar una historia corta sobre un anciano y 
sus orígenes de forma que se sensibilice a la población sobre la problemática que sufren los pueblos originarios. La técnica elegida 
es la animación audiovisual 3d, a través de la cual se desarrolla un docudrama animado de 2 minutos donde se narran las vivencias 
de una mujer indígena de Talamanca madre soltera a quien le quieren arrebatar al hijo en el momento en que nazca debido a la 
xenofobia y la falta de respaldo legal y oportunidades de defensa que sufren los pueblos originarios latinoamericanos sumado al 
triple estigma que ahoga a una importante parte de esta población: el ser pobre-mujer e indígena

PALABRAS-CHAVE: animación. indígena. producción. audiovisual.
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APLICACIÓN DE TECNOLOGIA COMPUTALIZADA GSM 

Ciencias Biológicas y Agrarias

Luis Andy Vásquez Leyva 

Orientador - Sergio Pretell Villa - spretell@senati.pe

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI – Lima - Perú

La agro exportación en la zona norte del Perú ha tenido un notable desarrollo, las empresas productoras grandes y pequeñas han 
implementado sistemas de riego tecnificado en sus campos de cultivo para mejorar su eficiencia. Sin embargo, la tecnología de 
riego tecnificado es de muy alto costo para los pequeños agricultores y en muchos casos no se ajusta a sus necesidades, puesto que 
la falta de energía y los costos de mano de obra de operarios que realizan un riego manual y la supervisión continua que obliga 
a trasladarse continuamente hacia los campos de cultivo encarecen su producción. Dadas estas necesidades, el proyecto plantea 
brindar una alternativa basada en un sistema de riego tecnificado que opera con energía alternativa (fotovoltaica) a través de 
paneles solares y además, conformada por una aplicación tecnológica computarizada que permite controlar diferentes factores del 
cultivo a través de mensajes de texto desde un celular, facilitando la supervisión a distancia desde una computadora y que facilita 
el arranque de bombas de agua, control de válvulas, programación del riego entre otros, permitiendo de esa manera reducir costos 
operativos en beneficio de los pequeños agricultores y al mismo tiempo contribuir a reducir la contaminación ambiental al utilizarse 
energía solar en el riego de los cultivos.

PALABRAS CLAVE: riego tecnificado. electroválvula. energía solar.
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BASTÓN AUTOMATIZADO PARA PERSONAS NO VIDENTES

Salud y Seguridad

Miño Cristian Luis 
Caballero Carlos Ezequiel 
Ramírez Gustavo Osmar 

Orientador - Berger, Damián Rodolfo – bergerdamian@gmail.com
Co-orientador - Gläser, Eduardo Gustavo – glasereduardo@yahoo.com.ar

Escuela de Educación Técnica N°33 – Barranqueras, Chaco, Argentina

En la actualidad, ha aumentado el número de personas que sufren de discapacidad no vidente lo que conlleva al aumento del uso 
de bastones que permitan sobrellevar esta problemática. El proyecto que crearemos, al cual podremos definirlo como “Instrumento-
Herramienta”, es un simple bastón para invidentes modificado a la necesidad básica de las personas con mencionada discapacidad. 
Las modificaciones se basaron en agregar nuevos dispositivos (Componentes Electrónicos en su mayoría), que harán que la persona 
invidente quede con mayor satisfacción al utilizar el bastón. En pocas palabras podremos decir que el proyecto brindara un mejor 
control para niños y/o adultos que comienzan a utilizar y a movilizarse por primera vez con un bastón, esto generará en ellos 
una mejor versatilidad a la hora de poder movilizarse por sectores urbanos; a su vez podrán obtener una gran ayuda para evitar 
accidentes contra sí mismos o contra otras personas que estarían circulando en igual o distinto sentido. El objetivo grupal se basa 
en tratar de facilitar la vida de las personas con dificultades visuales o no videntes. Para la satisfacción de mencionadas necesidades 
agregaremos un micro-controlador PIC16F628 que controle varios actuadores que estarán automáticamente programados 
para cumplir ciertas funciones. Los actuadores serán: Tira Led; Buzzer; un Chip Grabador de Voz y Auriculares. Estos esperaran la 
información del microcontrolador que, dependiendo de la información dada por el sensor Ultrasónico HC-SR04, será “el ojo detector” 
del Bastón, irán informando al usuario la distancia al objeto más próximo por medio del auricular generando de esta manera el 
cierre del circuito logrando un funcionamiento Autónomo. Otra mejora que se le realizara, es la colocación de un instrumento sonoro 
que indicará donde se encuentra el bastón en caso de extravío. El proyecto se encuentra en etapa de implementación así que las 
conclusiones serán expuestas al finalizar esta etapa.

PALABRAS CLAVE: invidente. bastón. autónomo.
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CONSERVACIÓN DE ABEJAS (APIS MELLIFERA)

Ciencias Biológicas y Agropecuarias

María Fernanda García Montoya
María yakelin Castaño Arias

Orientador – Ruth Mary Galeano Castaño – gerencia@cetasdi.edu.co
Co-orientador – Ana María Gomez García – academica@cetasdi.edu.co

CETASDI – Rionegro Antioquia - Colombia

Conservación de Abejas (Apis Mellifera) y producción de miel APISCORP, es un proyecto que se encargará de la recuperación de 
la abeja Apis implementando estrategias de extracción de acuerdo al lugar donde se encuentren, para reubicarlas en apiarios 
dedicados a la reproducción de la especie con estrictos controles de sanidad, y paramentos de la apicultura ecológica que es mucho 
más sostenible y garantiza producción de miel orgánica segura para el consumidor y un buen futuro para las abejas, beneficiando 
no solo el medio ambiente sino la demanda laboral de sector a través de la producción de miel y sus derivados Objetivo: Evitar el 
exterminio innecesario de las abejas y aprovechar sus beneficios ambientales y médicos. La Metodología de investigación utilizada 
es la Deductiva, para el desarrollo del proyecto se estudió la zona, consultando datos de en las entidades de apoyo civil que existen 
en el Oriente Antiqueño, determinando un mercado objetivo, además se realizaron entrevistas a las empresas consumidoras de 
miel, consultas por internet, métodos de manejo y recuperación apícola para así analizar cuál es el mejor en cuanto a optimización, 
recuperación y conservación de la especie y del medio ambiente. Se plasmó de forma escrita toda la documentación concerniente a 
la investigación. Resultados: 1. Tener un espacio dedicado a la conservación de las abejas para aumentar su población 2. realizar una 
producción sostenible al extraer sus productos sin hacer daño a las abejas 3.eliminar por completo la exterminación de abejas en el 
sector del oriente antioqueño inicialmente, e implementar este sistema en todos los departamentos de Colombia 4. Poder exportar 
abejas a los países que sufren el CCD. Conclusiones: 1.El proyecto RECIPLAST, por su modelo de trabajo, puede ser replicado en otros 
países. 2. La sostenibilidad ambiental es posible, si todos contribuimos aplicando buenas prácticas y generando cultura

PALABRAS CLAVE: sostenibilidad. apicultura. medio ambiente. conservación..
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DOMÓTICA CON ANDROID

Informática Ciencias de la Computación.

José de Jesús Baltazar López
Jesús Aarón Rodríguez Mayo

Brandon Abdul López Escobar

Orientador - Antonio Acevedo Tinajero - antonio.acevedot@conalepgto.edu.mx
Co-orientador - Alejos Felipe Ochoa Acosta - alejos.ochoaa@conalepgto.edu.mx

Conalep Guanajuato Plantel Silao, Silao Guanajuato, México

Es una empresa enfocada al uso de la electrónica y la programación mediante el lenguaje Android y el hardware libre Arduino. 
Realizando comunicaciones de forma inalámbrica mediante el bluetooth y cualquier dispositivo móvil con plataforma Android, 
facilitando la comunicación de sensores y motores directamente con el dispositivo móvil, con orientación a la domótica y la 
manipulación de motores a distancia. Se puede controlar un motor que habrá una puerta o incluso la intensidad de la luminosidad 
en una habitación, así como también pueden recibir información de sensores directamente al dispositivo. Se busca mejorar la 
seguridad del cliente en ambientes laborales dónde pueda controlar equipos a distancia en zonas de riesgo, permitir la comunicación 
a distancia de una manera eficiente con máquinas de trabajo. Se realiza un análisis de los requerimientos dónde se implementará la 
solución, cuando se tienen todos los datos necesarios se realiza un diseño para la implementación de la tarjeta Arduino, la cantidad 
de motores, sensores y el diseño de la aplicación con el lenguaje Android. Una vez terminado se hace un bosquejo y se realizan 
pruebas para asegurar la comunicación del dispositivo con la tarjeta Arduino. Al terminar las pruebas se puede implementar la 
solución. Este proyecto innova la comunicación inalámbrica con dispositivos Android e incrementa la seguridad del usuario de forma 
más barata a las conocidas en el mercado, de esta forma se aprovecha más la tecnología. Convirtiéndose en un proyecto innovador 
y de alcance para todos. En conclusión esta empresa está mejorando la iteración con nuestro entorno diario de manera que sea más 
eficaz, cómodo y seguro, dándole beneficios a instituciones, organizaciones y empresas. 

PALABRAS CLAVE: domótica. Android. Arduino. robótica. electrónica.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA PERSONA ADULTA MAYOR

Salud y Seguridad

Maria de los Ángeles Morales Arias 

Orientador - Marianela Víquez Víquez - mviquezviquez@ina.ac.cr

Instituto Nacional de Aprendizaje - San José, Costa Rica.

Este proyecto busca desarrollar una serie de estrategias concretas para la estimulación cognitiva en personas adultas mayores (PAM), 
será aplicado por la Asistente en la Atención Integral para la PAM la cual asiste integralmente a estas personas para satisfacerles sus 
necesidades físicas, psicológicas (cognitivas-emocionales), espirituales y sociales en especial cuando éstas presentan limitaciones 
parciales o totales que le impiden cubrirlas por sí misma. La Asistencia en la Atención Integral para la PAM es un programa técnico 
impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, entidad gubernamental encargada de la formación y capacitación de los 
recursos humanos que demanda el país. Este proyecto será aplicado en un hogar de ancianos de la provincia de Heredia, Costa Rica. 
Busca el beneficio cognitivo en las PAM y sensibilizar sobre la importancia de prevenir el deterioro cognitivo en las PAM. La iniciativa 
de este proyecto se da debido a la importancia que están tomando las PAM en la sociedad costarricense, principalmente porque 
esta población evidencia un aumento continuo en cantidad y en esperanza de vida, donde según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), del año 2011, la población de personas adultas de 65 años y más alcanza el 7,3% del total 
del país, ese porcentaje era de 5,6% en el 2000. Esto da la mano con la disminución de la natalidad, donde los menores de 15 años 
representan 31,9% en el 2000 y un 24,8% para el 2011. Lo cual se liga a un aumento en las necesidades de salud de la población del 
país, ya que las personas, conforme avanza la edad, suelen presentar deterioros en su salud, en todos los aspectos (físico, mental, 
sensorial…) y uno de los deterioros cognitivos de los que más se quejan es la pérdida de la memoria y su capacidad de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: estimulación. persona adulta mayor. deterioro cognitivo.
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INFUSIÓN A PARTIR DE UVA DESHIDRATADA – CAFUVA

Tecnología Química, de Alimentos, de la Agroindustria y de la Bioenergía

Micaela Pardo 
Damián Coronel 

Orientador - Marcos Maldonado – maldonadom15@yahoo.com.ar

Escuela 4-017 “Bernardino Izuel” – Villa Atuel, San Rafael, Mendoza, Argentina.

El presente trabajo está centrado en la elaboración de una infusión a partir de uva deshidratada. Surge de identificar la oportunidad 
de elaborar este producto a partir de la materia prima regional, y a su vez, ofrecer una alternativa más, para las personas que no 
pueden consumir cafeína presente en el café tradicional. Se pretende lograr el diseño y la ejecución del proceso de elaboración y 
la obtención del producto final; y la difusión de los resultados obtenidos. La metodología a seguir es la del proyecto tecnológico, 
enfocado desde un punto de vista de microemprendimiento. A partir de identificar esta oportunidad se desarrolla el producto 
final, luego del análisis de diferentes materias primas y operaciones unitarias. Se realiza su estudio financiero y de factibilidad. Se 
resalta el análisis nutricional del producto asesorado por la Universidad Nacional de Cuyo. Este producto se encuentra en proceso 
de obtención de patente, ya que no se encuentran antecedentes del mismo. El proyecto ha obtenido excelentes resultados y varios 
reconocimientos en concursos escolares, departamentales y Provinciales.

PALABRAS CLAVES: infusión. uva deshidratada. proceso de elaboración. 
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LAVADORA PARA EL PROCESO DE TEÑIDOS DE JEANS

Tecnología Industrial e infraestructura

José Mesares Rojas 

Orientador - Julio Cesar Soto Collachagua - csoto@senati.pe

Servicio Nacional de Adiestramiento en trabajo Industrial – SENATI – Lima - Perú 

Los procesos de prelavado y teñido de prendas en plantas textiles fueron analizados, obteniéndose información de una serie de 
problemas que reducían su eficiencia. Con el presente proyecto se plantea la automatización de dichos procesos, que faciliten un 
mejor control de la temperatura y el trabajo cíclico de las máquinas lavadoras a fin de mejorar la calidad y la homogeneidad de los 
productos terminados. Asimismo se incorpora en el tablero de control, un pirómetro y una termocupla, que ponen en acción una 
electroválvula que regula el ingreso de vapor de acuerdo a las necesidades. En las ventanas de la lavadora se acondiciona un cilindro 
neumático que acciona la apertura y el cierre de estas, sin necesidad de mayor esfuerzo de parte del operario. Como resultado de 
las mejoras se obtuvieron ahorros de tiempo en las operaciones de prelavado y teñido, además de obtener un mejor acabado en el 
teñido, facilitando además mejores condiciones de trabajo para el operario. La inversión para implementar las mejoras se reduce 
al utilizar una económica tarjeta electrónica que se elabora a partir de componentes electrónicos reciclados de equipos en desuso. 

PALABRAS CLAVE: máquina lavadora. termocupla. pirómetro. teñido.
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MESA TÁCTIL, AL ALCANCE DE TODOS

Informática y Ciencias de la Computación

Martin Uriel Bolaños González 
Saúl Gutiérrez González 
Jorge Iván Ortiz Moreno 

Orientador - Emmanuel Francisco Alcaraz García – emmfra@hotmail.com

Conalep - Guanajuato plantel León II - México

La tecnología para la creación de mesas táctiles es relativamente nueva, su manejo y venta al público se encuentra en un punto 
donde solamente personas con alto poder adquisitivo pueden contar con ellas. Creemos que esta tecnología aplicada a la educación 
puede tener un alto impacto, al permitir que varias personas interactúen al mismo tiempo en un mismo dispositivo, podemos lograr 
una mejora en el aprendizaje, desde educación básica (preescolar, primaria y secundaria), media superior, hasta superior. Existen 
varias tecnologías en el mercado pero todas ellas aun son de alto costo. Lo que se pretende lograr con este proyecto es construir un 
dispositivo que logre imitar el funcionamiento de estos dispositivos, pero con menor costo para lograr su masificación. La idea básica 
consiste en elaborar una superficie plana que sea iluminada por luz infrarroja la cual es constantemente evaluada por una cámara 
infrarroja que detecta el momento en que uno o más objetos interrumpen el haz de luz infrarroja en la superficie, al detectarlo 
mediante una aplicación que interactúa con la cámara infrarroja, convierte dichas señales en movimientos en la computadora que 
condicen a acciones determinadas. 

PALABRAS CLAVES: táctil. infrarrojo. mesa. interactuar. costo.
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MULETAS ECOLÓGICAS - MULEFLEX 

Salud y Seguridad

Nidia Licedi Castaño Henao
Erika Yuliana García García

Orientador – Ruth Mary Galeano Castaño – gerencia@cetasdi.edu.co
Co-orientador – Ana María Gomez García – academica@cetasdi.edu.co

CETASDI – Rionegro Antioquia - Colombia

MULEFLEX, pretende incursionar con un producto innovador y responsable con el medio ambiente en el área de la salud. Los 
productos de Muleflex brindan a personas discapacitadas y adultos mayores una mejor calidad de vida, buscando siempre la 
innovación amigable con el medio ambiente para entregar como resultado una solución a sus problemas de movilidad y 
desplazamiento, solución que es cómoda, fácil de transportar, segura y que además contribuye a disminuir la contaminación 
ambiental. El objetivo es evaluar la viabilidad de productos de apoyo para la movilidad y desplazamiento de personas 
discapacitadas o de avanzada edad, fabricados a partir de material reciclado. La metodología utilizada fue Investigación de 
mercados cuantitativa utilizando como instrumento la encuesta a una muestra representativa de clientes potenciales de la región, 
dicha encuesta se aplicó de manera personal y realizando su tabulación a través de tablas dinámicas. Resultados: 1 Entregar una 
solución segura, confiable y satisfactoria a las personas discapacitadas temporal o permanente en su movilidad y desplazamiento, 
Encontrar fuentes de financiación, Seleccionar proveedores de bienes de capital (maquinaria), Construir alianzas con el gremio de 
recicladores de la región, Generar empleo, Disminuir la producción de emisiones contaminantes, Establecer contactos comerciales 
viables. En conclusión, 1.El proyecto MULEFLEX, por su modelo de trabajo, puede ser replicado en otros países. 2. La sostenibilidad 
ambiental es posible, si todos contribuimos aplicando buenas prácticas y generando cultura y reutilizando el material para la 
elaboración de implementos para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 3. El reciclaje además de ser una actividad 
ambientalmente sana es económicamente rentable.

PALABRAS CLAVE: muletas. reciclaje. movilidad. desplazamiento. sostenibilidad. 
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PULSEIRA BUSCADORA DE OBJETOS

Tecnología industrial

Nahuel Jurado
Esteban Maidana

Orientador - Eduardo Gläser- glasereduardo@yahoo.com.ar
Co-orientador - Damian Berger- bergerdamian@gmail.com

E.E.T. n°33- Barranqueras (Chaco) – Argentina

La “pulsera buscadora de objetos” se trata de un dispositivo que facilite a las personas con dificultades visuales en la búsqueda de 
sus pertenencias mediante sus propios medios y sin la ayuda de terceros. El proyecto fue pensado teniendo en cuenta una de las 
mayores problemáticas para estas personas, que deben recurrir a la ayuda de otros individuos para que estos les traten de brindar 
su colaboración en el momento de encontrar sus objetos. Funciona mediante un pulsador que es el que activa el circuito y por un 
transmisor de radiofrecuencia que es el que envía la señal buscando al receptor que es controlado por un microcontrolador el cual 
detecta cual es el objeto a buscar. El proyecto al ser compacto, es similar a un reloj de muñeca y puede usar todo el tiempo porque 
es de fácil traslado y de gran comodidad. Los objetivos principales de este proyecto es que, al no ser de un costo económico tan 
elevado, la mayoría de las personas que necesiten puedan acceder fácilmente, sin tener que realizar demasiados gastos monetarios. 
Otro objetivo es tratar de solucionar una problemática que afecta alrededor de 100 millones de personas con dificultades visuales en 
el mundo. Además, estas personas al no necesitar ayuda de terceros, se sentirán más útiles, mejorando su autoestima, y mejorando 
lo más posible su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVES: facilitar. búsqueda. pertenencias. propios. medios.
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SISTEMA DE CONTROL DE SILLA DE RUEDAS

Tecnología Industrial e Infraestructura

Marlon Castillo Domínguez
Luis Gerardo Benites Arrunátegui

Orientador - Franklin Barra Zapata - franklinbarra@hotmail.com

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI – Lima - Perú

Las sillas están diseñadas para  permitir  el  desplazamiento  de  aquellas personascon  problemas de locomoción o movilidad reducida, 
debido a una lesión, enfermedad física (paraplejía, tetraplejía, etc)  o  psicológica. En  el  mercado existen sillas de ruedasmecánicas 
convencionales  que  son  manejadas  por los usuarios moviendo las ruedas con las manos.  También  se  encuentran  las  sillas de 
ruedas motorizadas que en la actualidad  tienen incorporado mandos  tipo joystick para  su  control,  son de costo elevado y no están 
al alcance de todas las personas que lo necesitan. Si los usuarios son ancianos o personas con discapacidad en las manos no podrían 
controlar ese tipo de sillas, por lo cual  se plantea un sistema que permita su control por medio de la voz,  que incluya además un 
sistema alternativo  mediante  el uso de sensores tipo acelerómetros que  facilite el movimiento traslacional colocados en  las 
muñecas, cuellos, tobillos u otros para así tener el control de la  silla.  Además,  el sistema permitirá que la silla pueda ser  controlada  
remotamente  mediante  Bluetooth  con  dispositivos móviles  con  sistema operativo Android.

PALABRAS CLAVE: silla de ruedas. bluetooth. discapacidad.
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TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO
 

Informática y Ciencias de la comunicación
 

Jose Adolfo Hernandez Vasquez  
Brayan Stip Ortiz Obando 

 
Orientador - Yerlin Otárola Delgado – yotaroladelgado@ina.ac.cr  

Instituto Nacional de Aprendizaje – Alajuela, Costa Rica

El proyecto plantea la virtualización de tres componentes fundamentales en el CDTTM (Centro de Telemática y Microelectrónica), el 
sistema operativo o plataforma de los equipos, el almacenamiento de la información y las aplicaciones didácticas utilizadas para 
el desarrollo de los módulos impartidos en los programas técnicos. Tiene como punto de partida el planteamiento de un problema  
¿Cómo puede optimizar Centro de telemática la administración de los laboratorios, almacenamiento de la información, y  procesos 
de ensenãnza aprendizaje mediante la implementación de tecnologías de virtualización de código abierto? Como parte de este 
proceso en primera instancia, se implementaron y evaluaron diversas soluciones con el fin de caracterizar sus funciones y analizar 
los datos obtenidos. De esta etapa, se determinó cual solución solventaba más eficientemente los desafíos ante mencionados. Los 
estudiantes trabajaron en la adaptación de aspectos como la interfaz gráfica, métodos para el almacenamiento propagación de 
la información, medios de comunicación y selección de aplicaciones claves para el desarrollo de los processos didácticos. De los 
procesos antes mencionados se concretó a través del sistema operativo Ubuntu 12.04 y Ulteo OVD la virtualización de escritorios 
y aplicaciones,  así como el almacenamiento de la información. Se integraron el servicio LDAP y VirtualBox Server para la gestión 
de usuarios y máquinas  virtualies respectivamente. La implementación de este proyecto permitirá el acceso oportundo y flexible 
de la información y aplicaciones utilizadas por estudiantes y docentes del CDTTM para  la ejecución  de procesos didácticos. La 
compatibilidade de la plataforma permite el acceso de los recursos mencionados anteriormente desde diversos dispositibos móviles, 
evitando el desplazamiento de grande volumen de información de un laboratorio a otro permitiendo a la administración, docentes y 
estudiantes un incremento en la calidad de los tiempos de respuesta. El  uso  de sistemas  de código abierto permite la posibilidad de 
mejoramiento continuo favoreciendo la investigación, desarrollo y motivación por parte de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: tecnología. virtualización. recurso. didáctico. 
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TRANSBUD 

Industrial Technology and Infrastructure

Ms. Kayleen Bradford
Mr. Garfield Davidson

Advisor - Kaydia Reid –Kaydia_Reid@heart-nta.org,
Advisor - Derron Lee- Derron_Lee@heart-nta.org

HEART College of Innovation and Technology- St. James, Jamaica

The issue of language barriers has become extremely critical during intercultural service encounters. To counteract these 
obstacles, the study finds that in varied situations whether it be business, healthcare, education or entertainment, just to name 
a few, individuals may struggle to get necessary information or to share what they might desire with other persons who speak 
different languages than they do. Ideally being able to speak in your own native language and having the person you are speaking 
to immediately hear the information in their native language is a desire for most if not all multi-lingual conversations. This 
language translator will aid in preventing future misunderstandings and even aid in building bonds towards stronger relationships, 
worldwide communication with partners, customers and employees in a variety of languages. Therefore, a major benefit of this 
translator will also be productivity. The software would also integrate with enterprise applications such as content management, 
search, e-Commerce, websites, etc. The importance of this benefit is undeniable due to the various economical, technical and social 
changes that have taken place in today’s world. A real-time voice translator is demonstrated that will aid in counteracting some of 
the challenges that emerge as a result of language barriers.

KEYWORDS: voice translation. language translator. speech translation.
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FONTES DE ÁGUA DE SIMÕES FILHO E 
REVITALIZAÇÃO DO TANQUE DO CORONEL

Luiza Moura Fontes
Uelington Gomes dos Santos

José Vital de Matos Neto

Orientador - Florisvaldo Silva de Araújo Junior - florisvaldoaraujo81@gmail.com

Centro Est. de Educação Profissional da Região de Simões Filho – Salvador - Bahia 

A necessidade de preservação ambiental aliada ao bem estar de uma comunidade embasam este projeto, que possui como principal 
objetivo avaliar a qualidade de fontes naturais de água na cidade de Simões Filho e propor um projeto para uso adequado da área 
do Tanque do Coronel, proporcionando desenvolvimento sustentável para o município, criando neste uma área de lazer verde com o 
bom uso de sua água. A cidade de Simões Filho, embora tenha como primeiro nome, Água Comprida, por abrigar muitas nascentes 
de rios e lagoas sofre diariamente com a contaminação doméstica e industrial de seus rios e lagoas, na cidade, localizada a cerca 
de 20Km do pólo petroquímico de Camaçari, há a nascente do Rio Ipitanga, uma das principais fontes de água para abastecimento 
da cidade de Salvador e região metropolitana, onde ainda assim ocorre despejo de esgoto doméstico sem tratamento prévio. Após 
avaliar a qualidade de inúmeras fontes de água, a região do Tanque do Coronel foi escolhida para criação de área de lazer em virtude 
da beleza local, mata preservada na região e água própria para fins recreativos.

PALAVRAS-CHAVE: água. Simões Filho. tanque do coronel.
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DISSEMINAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Kelvin Arthur da Silva
Thiago Augusto Gonçalves

Nicolas Stefano Oliveira

Orientador - Carlos Roberto dos Santos – carlosroberto_carl@yahoo.com.br
Coorientador - Lilian Faria - lilianfaria@cephas.org.br

CEPHAS - Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza - São José dos Campos - SP

A equipe Cephatron #1860 foi fundada em 2006 com o objetivo de possibilitar o acesso à tecnologia a jovens da rede pública de 
ensino em uma parceria com o CEPHAS – Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza -, instituição pertencente à 
FUNDHAS – Fundação Hélio Augusto de Souza -, a qual atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e 
é parcialmente mantida pela Prefeitura do Município de São José dos Campos. No Brasil cinco equipes participam da competição 
FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), e o #1860 é o time brasileiro com o maior número de conquistas. 
No primeiro sábado do ano, a equipe composta por estudantes de diferentes cursos técnicos se reúne para assistir e conhecer a 
nova disputa e começa a interpretar as regras transmitidas pelo site da NASA. Em seguida, são dividas as funções e, a partir desse 
momento, o grupo tem um total de sete semanas para projetar, construir e enviar um robô para a competição, realizando uma fusão 
dos conteúdos de eletrônica, mecânica, automação e administração, num desafio para estudantes e voluntários. Em decorrência 
deste projeto aglutinador, o grupo passou a desenvolver outras atividades ao longo desses oito anos, com o objetivo de difundir 
os fundamentos básicos da robótica na comunidade, como o projeto Decolar, que utiliza kits Lego NXT Mindstorm e o Meu Amigo 
Robô que, desde 2012, atende crianças com necessidades especiais e de maneira didática e inovadora, trabalha na superação de 
seus desafios diários. Adicionalmente, a equipe participa de feiras e eventos em faculdades, escolas e comunidades socialmente 
vulneráveis, desenvolvendo projetos de conscientização como o plantio de árvores, descarte correto de resíduos tóxicos, arrecadação 
de brinquedos e vídeo aulas de robótica.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia. mecatrônica. eletrônica. automação.
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IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE MICROALGAS

Ewair Lopes de Jesus
Daiane Caldas

Orientador - Florisvaldo Silva de Araújo Junior - florisvaldoaraujo81@gmail.com

Centro Territorial de Educação Profissional da Região Metropolitana, Camaçari, Bahia.

    As microalgas são organismos com capacidade de fotossíntese e um dos principais agentes na criação da atual atmosfera terrestre; 
estes organismos são chaves no equilíbrio do planeta, já que a dinâmica do CO2 na Terra está em grande parte determinada por eles, 
constituem-se na base das cadeias tróficas que permitem a vida nos oceanos, apesar de sua grande importância para nosso planeta 
e da sua potencialidade em oferecer produtos e serviço, a exploração destes organismos pelo ser humano só ganhou importância 
por ele ser o mais promissor em substituição aos hidrocarbonetos. A implantação do banco de microalgas tem como objetivo 
permitir aos professores e alunos da unidade escolar e de outras unidades fazer as mais diversas pesquisas com as microalgas 
existentes no banco, visto a enorme possibilidade de estudo como produção de biodiesel, fonte alimentar, indústria farmacêutica e 
química, tratamento de efluentes, aquicultura e outros produtos.     

PALAVRAS-CHAVE: banco de algas. microalgas. pesquisa. 
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ROBÔ SUMÔ

Elvis Glacie dos Santos
Cleiton Silva Santos

Orientador - José Carlos Calmon Caldas - calmoncaldas@yahoo.com.br

Centro Territorial de Educ. Profissional da Região Metropolitana, Camaçari, Bahia.

O robô sumô é capaz de desempenhar determinadas funções sem interferência humana. Existem diversos tipos de robô na 
indústria, os mais estudados são os que apresentam características humanas. O mundo dos robôs exerce um grande fascínio 
sobre os seres humanos que se sentem atraídos pela tecnologia e sonham com o conforto que tudo isso podem trazer. Este 
projeto tem por objetivo verificar o aprendizado teórico e prático no ramo da robótica, obtido em disciplinas como mecatrônica, 
eletroeletrônica, eletromecânica e linguagem de programação. Essa atividade levou os alunos a aprimorar, acompanhar e 
desenvolver habilidades e conhecimentos tecnológicos. A luta sumô de robôs, assim como o esporte praticado por seres humanos, 
tem por objetivo empurrar o oponente para fora da arena. Como toda competição, a luta sumô robô possui regras que definem, 
entre outras coisas, algumas características do robô. As regras básicas com relação às suas dimensões são: Largura e comprimento 
máximo de 0,2 m; limite de massa igual a 3 kg; altura livre; não deve possuir característica destrutiva. Existem também um 
tempo determinado para o combate, chamado round. Cada round tem a duração de 90 segundos. Como o robô não é controlado 
externamente, ele deve fazer a contagem deste tempo e parar automaticamente ao chegar ao tempo limite. Uma forma de 
desempatar a batalha é, caso nenhum dos robôs tenha saído da arena, aquele que parar primeiro é o vencedor. Com relação 
à arena de combate, a norma internacional exige que a borda que delimita a arena seja branca e a parte interna seja preta. 
Como local de posicionamento inicial dos robôs, devem existir duas faixas de cor marrom, que distam 0,3 metros do centro da 
arena. Para confeccionar o robô sumô, são necessárias algumas pesquisas, como sobre inteligência artificial (permitindo ao robô 
a tomada de decisões), mecânica (que permitem dar forma e movimento ao robô), resistência dos materiais e sobre os mais 
diversos tipos de sensores que permitem que o robô “sinta” o que acontece ao seu redor. Faz-se necessária a aplicação de diversas 
teorias relacionadas à sua estrutura mecânica, lógica (programação) é responsável pela interpretação dos dados recebidos através 
de sensores, que serão descrito posteriormente, e a elétrica é constituída dos circuitos que farão a interface lógica / mecânica e 
a leitura dos estímulos externo. Como parte principal da elétrica do sumo, existe um micro controlador que é responsável por 
processar as informações recebidas através de sensores de toque e foto sensores. O microcontrolador representa um computador 
em um só chip, e engloba funcionalidade de microprocessador, memórias de dados e programa, interface de entradas e saídas 
de dados entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia. informática. robô. desenvolvimento.
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 = CoMuNIDADE E ESCoLA, uMA PARCERIA DE SuCESSo

= ECoNoMIA CRIATIvA

= INCLuSão DIGITAL

= NovA ERA – MELHoR IDADE

= QuANDo A ARTE ENTRA NA MoDA

= TECPIANo

= DANçA - INTERFACES CoM A FoToGRAFIA E víDEo



informações sobre a feira:
 Márcia Fumanti:  55 11 3324-3949 

marciafumanti@centropaulasouza.sp.gov.br
www.feteps.com.br

Centro Paula souza - Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e responsável 

pelas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs) estaduais.

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Apoio

Patrocínio

TM

Colaboradores

Realização:Execução:


