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Projetos das Escolas Técnicas
CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E ARTES:
projetos sobre memória, comunicação, artes visuais, dança, teatro, design gráfico, moda,
design de interiores, vídeo, multimídia, música, fotografia, turismo, informação, hospitalidade,
educação, didática, pedagogia, metodologia, linguística, linguagem, documentário,
cultura, abordagens étnico-raciais, política, comportamento, história, geografia, sociologia,
filosofia, antropologia, museologia, arqueologia, gerontologia, direito, entre outros.
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Categoria 1

Álbum de família - comunidade Z
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Daisy Taeko Sakuno Kudo
Julyana Mayumi Kudo
Orientador(a) - Elaine Galdino
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) Etec de Artes

Este trabalho traz um olhar sobre famílias que vivem na comunidade Z a partir dos retratos fotográficos.
Foi realizado com a ajuda da comunidade que gentilmente nos acolheu dentro de seus lares e nos deixou
retratá-los com seus entes queridos e nos mostraram um pouco de suas histórias de família nas fotos
antigas que guardam com carinho. O resultado é um Álbum de Família da Comunidade Z, que traz a
atualidade e algumas fotos antigas, por nós recuperadas, e trabalhos de foto pintura com fotos preto e
branco, que também pertencem ao arquivo pessoal de algumas famílias. O projeto busca trazer um olhar
sobre as relações familiares e o seu papel na comunidade em que se insere. Faz a documentação da família
e conserva a memória da história das pessoas e do lugar. Constrói um espaço individual e coletivo. As fotos
das famílias foram captadas em dois momentos: No primeiro momento, foi mostradso à família a ideia do
projeto e uma captação das imagens para testes de iluminação e aprofundamento da dinâmica do projeto.
No segundo momento, foram estudados os resultados da primeira captação para fazermos as demais
captações. Ao retratar as famílias, vimos o orgulho dos pais apresentando seus filhos, a continuação da sua
família. Este projeto acadêmico termina em julho de 2015, mas, não tem fim. É uma ideia que foi plantada
e esperamos que cresça independentemente deste projeto ou dessa comunidade. Ele é um olhar sobre
uma comunidade e suas famílias que desperta a inquietação sobre todas as famílias de todos os lugares.
Palavras-Chave: Retrato. Família. Comunidade. Memória. Álbum.
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Construindo saberes sobre a África brincando
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Gérsica Belarmino Leite
Juan Rodriguez Rinaldi
Vitória Martinelli
Orientador(a) - Roney Staianov Cau
Coorientador(a) - Sueli Garcia
Prof(a). Revisor(a) - Regina Célia Ramalho
Etec de Monte Mor

A lei 10.639/03 promulgada em março de 2003 tem como finalidade inserir o estudo da história e cultura
afro-brasileira e africana em instituições de ensino pública e particulares. Porém, uma lei não implica necessariamente em mudança de práticas, que há tempos desvalorizam e constroem estereótipos sobre o
continente africano. A escola tem papel fundamental na construção de novos olhares direcionados à África
e a cultura afro-brasileira, entretanto, mesmo após 12 anos, muitas instituições, professores e alunos ainda
encontram dificuldades para introduzir a temática no cotidiano escolar. Muitos são os fatores responsáveis
por essa defasagem, entre elas estão a falta de materiais didáticos, que implicam em uma dificuldade para
um pleno desenvolvimento do assunto. O projeto “Construindo saberes sobre a África brincando” teve como
objetivo diagnosticar como o conteúdo sobre a História da África e cultura Afro-brasileira, referente à lei,
estava sendo executada na escola de ensino fundamental Diversidade Objetivo Monte Mor com crianças de
faixa etária de até oito anos. Isso foi feito através da organização de materiais como livros, músicas, jogos
e brincadeiras reunidos em um pequeno acervo. Concluindo então que a aplicação do material selecionado
tornou-se eficaz e mostrou ser uma alternativa lúdica e divertida para se trabalhar o conteúdo em questão.
Palavras-Chave: Jogos. Brincadeiras. Saberes. África. Escola.
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Categoria 1

Desvio’s - desvio para o verde na Etec
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Ariele Mochiute de Sousa
Débora Temponi Santos
Mayana Ely Peron
Orientador(a) - Mariana Donizete de Carvalho Marques
Coorientador(a) - Ricardo Ribeiro
Prof(a). Revisor(a) Etec Professor Alcídeo de Souza Prado

O projeto Desvio´s acontece desde o ano de 2013 e é inspirado na instalação de Cildo Meireles intitulada Desvio
para o Vermelho”. Na primeira vez que este projeto foi realizado, decidimos pela cor vermelha para representar com fidedignidade a cor escolhida por Cildo. Este projeto torna-se bem mais amplo quando é criado para
toda comunidade escolar, no sentido que basta estar imerso para ser parte dele. Por isso, em cada ano letivo,
trabalhamos com uma nova cor, para que o aluno do ano anterior possa vivenciar novas sensações e, consequentemente, desenvolver um repertório cultural mais abrangente. A instalação tem dupla potência de ação
comunicativa, pois constitui não só um campo magnético de contaminação, como também de transbordamento dos sentidos pela cor. Dentre os objetivos propostos e alcançados, destacamos permitir o processo de
criação pela construção de uma instalação; a expansão do conceito de contemplação de obra para imersão; a
reflexão de como as linguagens artísticas podem atuar de forma integrada; o conhecimento das propostas que
mudam a relação do público com a obra, pois os discentes passaram a compreender e vivenciar a arte como
participantes do processo. Os alunos são autores de suas ideias e é assim que o mundo da arte desvia-se da tela
e quebra paradigmas. No dia do “Desvio”, um ambiente verde foi montado no pátio da escola, a comunidade
escolar vestiu verde e para aguçar o sentido do paladar, comidas verdes foram servidas. Os alunos encenaram uma performance com personagens que simbolizam a cor verde e as músicas escolhidas, tocadas ao vivo,
corresponderam à performance. Depois da apresentação, os discentes permaneceram nessa imersão, ou seja,
nesse ambiente/instalação, envolvidos pelas sensações físicas e psicológicas que a cor verde evoca.
Palavras-Chave: Verde. Desvio. Instalação. Performance. Imersão.
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Categoria 1

Memórias siamesas
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Ana Claudia Rocha
André Ricardo Deodato Gonzaga
Eminassai Rodovalho
Orientador(a) - Sylvia Regina Pulsini Louzada Bádue
Prof(a). Revisor(a) - André Henrique Fernandes de Oliveira
Etec Guaracy Silveira

A cadeira MEMÓRIA SIAMESAS foi criada dentro de um projeto mais amplo chamado NOVO DE NOVO, realizado
por toda a turma do 1º módulo noturno do Curso Design de Móveis da Etec. Guaracy Silveira. Os conhecimentos adquiridos em sala de aula, mais a busca por formas esteticamente interessantes possibilitaram aos
estudantes criarem um mobiliário acessível que pudesse ser feito com poucos recursos. Os próprios estudantes
escolherem um móvel na escola que considerassem passível de transformação, que não fosse patrimoniado,
e que estivesse fora de uso. Inspirados pelos trabalhos do designer Sergio J.Matos, o grupo buscou recursos
materiais para renovar os móveis escolhidos, duas cadeiras de metal que eram utilizadas no antigo refeitório
da escola, e atribuiu nova forma a elas.O trabalho de recuperação do móvel teve descarte dos assentos que
estavam danificados (apodrecidos e com cupim), lixamento e pintura das partes metálicas. Após esse trabalho
de base construíram um tear com madeiras e pregos na medida de 2x1m. Usaram para a tecelagem barbante
de algodão na cor verde abacate e tiras de tecido jeans. Calças jeans que seriam descartadas foram cortadas em
tiras, costuradas em sequência de maneira que formassem um longo fio, usado como trama no tear construído.
Assentos novos foram providenciados, a partir de pedaços de madeira mdf, estofados com espuma e tecido resistente. O tecido (verde e jeans) obtido do tear foi colocado sobre os assentos (já estofados) das duas cadeiras
permitindo que estas ficassem unidas, como o móvel namoradeira.O comprimento desse tecido possibilita que
as duas cadeiras, agora unidas, possam ser afastadas, aproximadas, invertidas e outras tantas possibilidades
de formatação, reciclagem, compartilhamento e memórias.
Palavras-Chave: Memórias. Cadeira. Reciclagem. Design. Novo De Novo.
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Categoria 1

MINAS ON - rádio educacional online
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Douglas Domingues Santos
Vinicius Henrique Nogueira Antunes
Walner Leite Junior
Orientador(a) - Maira Salles Baz
Prof(a). Revisor(a) - Marcelo Martins Holtz
Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), a rádio é segundo meio de comunicação mais
utilizado no Brasil, perdendo apenas para a Televisão, unido às teorias educacionais, como o construtivismo e
o interacionismo, representadas por Piaget e Vygotsky, que propõe aos educadores a dinamicidade ao ensino,
torna-se necessário o uso de tecnologias para o desenvolvimento do conhecimento do aluno, então, desenvolveu-se uma Rádio Online, visando ampliar a política de incentivo e aproximação das atividades educativas e a
comunidade, tendo como principal objetivo a ampliação da comunicação escolar no âmbito interno e externo
e o incentivando à dinamicidade do ensino. A metodologia utilizada é o levantamento de dados, através de
entrevistas e pesquisas, de como estão as condições de comunicação na escola, como os alunos, docentes e
comunidade externa se informa sobre os acontecimentos da escola; posteriormente será feita uma análise dos
dados e apresentados ao coordenador pedagógico que alinhará o projeto de acordo com a necessidade escolar.
Também será levantado com o coordenador pedagógico, coordenadores de área e professores as programações a serem inseridas na rádio online para o incentivo à dinamicidade do ensino, entre outras propostas. O
resultado esperado é a ampliação da comunicação interna e externa e a aproximação da comunidade com a
divulgação de eventos e democratização do espaço escolar.
Palavras-Chave: Comunicação. Rádio Online. Educação. Dinamicidade. Tecnologias.
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Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Bárbara Eluana Gonçalves
Juliete Alves da Silva
Orientador(a) - Gabriella Araujo
Coorientador(a) - Nivaldo Fernandes
Prof(a). Revisor(a) - Juanita Trigo Nasser

Categoria 1

Moda esportiva inclusiva para deficientes físicos

Etec de Peruíbe

O termo moda inclusiva caracteriza uma vertente do campo da moda que contempla a consideração das necessidades de pessoas com diferentes tipos de deficiências. A inclusão, neste caso, manifesta-se pelo fato de que as
características particulares e singulares de cada indivíduo portador com determinado tipo de deficiência muitas vezes são ignorados pela indústria de confecção de produtos de moda. No caso de vestuário voltado para a
prática de atividades físicas, não diferente dos demais segmentos do mercado de vestuário, a emancipação do
usuário portador de deficiências, em termos de usabilidade, é igualmente ignorada por esta indústria. Nesse
contexto, após pesquisa de campo, na qual foram realizadas entrevistas semiestruturadas e em profundidade
com usuários portadores de deficiências físicas que praticam esportes em times da região litoral sul do estado
de São Paulo, os dados brutos coletados a partir dos relatos de pequenas amostras deste público foram analisados de modo que tais resultados foram considerados no desenvolvimento de vestuário com funcionalidade
adaptada para suas necessidades específicas no intuito de otimizar a usabilidade da vestimenta e performance
do atleta durante a prática de atividades físicas. Diante desses aspectos, esta iniciativa, de natureza experimental, procurou proporcionar e/ou resgatar, por meio da utilização das interações usuário-produto, a ideia de
inclusão de portadores de deficiências e limitações físicas que, com muita frequência, têm suas necessidades
ergonômicas constantemente ignoradas pelo mercado de produtos de vestuário.
Palavras-Chave: Moda Inclusiva. Moda Esportiva. Deficientes. Design de Moda. Design Social.
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Categoria 1

Oxiarte - a arte da oxidação
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Ariadne Simões da Silva
Mirian de Almeida Munis
Tais Alexandra da Silva Chiquitelli
Orientador(a) - Rosana Karin Gonçalves Vitucci
Coorientador(a) - Irenildes do Nascimento Oliveira
Prof(a). Revisor(a) - Marcia Aparecida Rodrigues Silva
Etec Sylvio de Mattos Carvalho

Aprender Química é um desafio para estudantes do Ensino Médio, última etapa da educação básica nacional,
que exige do professor metodologias diversificadas e interativas em suas aulas, estímulo ao estudo e desenvolvimento do aprendizado. Neste contexto, o desenvolvimento do projeto interdisciplinar intitulado Oxiarte – A
Arte da Oxidação, contou com o estudo da Química e a beleza estética por meio da Arte na produção de uma
tela e realização de uma Exposição na Semana Paulo Freire. A atividade desenvolvida individualmente com
alunos da 2ª série do Ensino Médio da Etec Sylvio de Mattos Carvalho, em Matão, iniciou-se com aula expositiva dada pela professora de Química, apresentando as temáticas voltadas às propriedades das substâncias,
suas transformações e reações, e ainda sugestões de metais que facilmente seriam encontrados em suas casas
para oxidação em suas telas. Com o auxílio da Professora de Produções Artísticas os alunos foram orientados
quanto à técnica de desenho e pintura em sintonia com as cores e formas obtidas na oxidação, momento que
promoveu a interação entre os participantes onde um auxiliava o outro. O resultado foi uma pintura artística
com tinta acrílica sobre a oxidação previamente preparada. Foram aproximadamente 60 dias entre estudos e
escolha de materiais, oxidação dos metais na presença de agente oxidante, desenho e pintura, contando com
um calendário desenvolvido em conjunto com as docentes. Este Projeto despertou nos alunos o interesse pelo
estudo da Química e a realização de uma obra artística bem como a interação e o modo como lidam com as
diferenças de ideias, dúvidas semelhantes e a criatividade na resolução dos problemas. A Exposição preparada
pelos participantes e elogiada pelos visitantes reforça a ideia de que o trabalho interdisciplinar auxilia no processo ensino aprendizagem e propicia ao educando o desenvolvimento de seu protagonismo.
Palavras-Chave: Química. Oxidação. Aprendizagem. Arte. Criatividade.
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Categoria 1

Stop motion sustentável
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Augusto Vergilio do Carmo
Jonas Francisco Rodrigues
Michele Gonçalves dos Santos
Orientador(a) - Luis Fernando da Silva Beck
Prof(a). Revisor(a) –
Etec Deputado Salim Sedeh

O projeto Stop Motion Sustentável tem como finalidade o desenvolvimento de uma série de animação que irá
empregar materiais recicláveis e materiais de baixo custo, como porcelana fria, com o objetivo de conscientizar
e estimular o uso de recicláveis, o que contribuirá para a preservação do meio ambiente, transformando o
que seria lixo em uma forma lúdica de entretenimento. Incentivo a reciclagem e reutilização de materiais,
antes descartados no meio ambiente, provendo, além de benefícios ambientais, benefícios sociais e econômicos. O projeto de animação emprega materiais previamente estudados e múltiplos exemplos contidos em
animações e livros técnicos da área. A série nomeada “Futuro Esquecido”, criada e organizada em três etapas:
pré-produção, produção e pós-produção, contemplou a revisão de literatura, coleta e armazenamento de materiais recicláveis, pesquisa e desenvolvimento de roteiro, criação dos personagens e cenários, elaboração de
storyboard, confecção dos personagens, cenários e instrumentos para a iluminação, além da captura e edição
das imagens, criação dos vídeos com a aplicação de sonoplastia e a dublagem, realizada em estúdio profissional. Todas as etapas resultaram em um primeiro filme de treze minutos de duração, elaborado com mais
de seis mil fotografias, expondo, através das montagens e composições de personagens e cenários, as tantas
possibilidades na reutilização de materiais considerados lixo, contribuindo para a resolução de um problema
global de forma criativa e inovadora.
Palavras-Chave: Animação. Stop Motion. Sustentável. Recicláveis. Reutilização.
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Categoria 1

Tributo - diferentes faces de uma mesma história
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Natalia Franciele Primo
Nádia Coelho Risso
Orientador(a) - Maria Elisa Cassamassimo
Coorientador(a) - Sônia Maria De Marchi
Prof(a). Revisor(a) Etec Comendador João Rays

Este trabalho põe em confronto questões raciais de discriminação vivenciadas pelo negro africano desde a
primeira metade do século XIX até o Apartheid, perpassando pela visão científica adotada durante muitos
anos, de subjugar o negro como sendo etnia inferior. O projeto interdisciplinar desenvolvido durante o ano de
2014, pelo corpo docente e discente da Etec Comendador João Rays, culminou na apresentação à comunidade
no evento intitulado Semana Científica-Cultural. Este trabalho teve como propósito, promover e desenvolver o
protagonismo e a criticidade dos alunos envolvidos, bem como a conscientização dos horrores da escravidão.
Para que isso se tornasse realidade, houve as parcerias de diferentes disciplinas enfocando o mesmo tema
com olhares diferenciados, caracterizando um trabalho interdisciplinar, a disciplina de Biologia apresentou um
estudo sobre a origem do racismo; na disciplina de Filosofia discutiu-se o contexto e a importância de Nelson
Mandela; em História estudou-se todo o contexto escravocrata no Brasil; em Língua Inglesa fez-se o estudo
sobre a importância do negro nos Estados Unidos; já Língua Portuguesa abordou a obra “O navio Negreiro”, de
Castro Alves. Todos esses olhares resultaram em um trabalho que envolveu diferentes linguagens para expressar com criticidade os horrores da escravidão. Como resultados obtidos, teve um corpo discente participativo,
que não mediu esforços para desempenhar um trabalho de qualidade.
Palavras-Chave: Interdisciplina. Escravidão. Nelson Mandela. Protagonismo. Juvenil.
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Categoria 2
Projetos das Escolas Técnicas
GESTÃO E CIÊNCIAS ECONÔMICAS:
projetos sobre administração, contabilidade, logística, secretariado, ecologia, álgebra,
matemática analítica, matemática aplicada, geometria, probabilidade e estatística,
economia, política, serviço social, economia doméstica, transportes e outros.
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Categoria 2

Bustrafic - sistema de trafego no transporte urbano
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Thayna Bonfim Ramos
Thayna Oliveira de Andrade
Orientador(a) - David Afonso
Coorientador(a) - Denio Arrais
Prof(a). Revisor(a) - Danielle Blanquez Massa
Etec Professor Camargo Aranha

Com o estilo de vida caótico, corrido e movimentado que a maioria da população tem nas grandes e pequenas
cidades por todo país, se faz necessário a criação de um modo simples e rápido de sabermos como poupar e
otimizar nosso tempo ao máximo. Sendo assim, criamos o BusTrafic, um aplicativo de ajuda conjunta que tem
por objetivo facilitar a vida da população que utiliza o transporte público, visando o bem-estar dos usuários,
promovendo informações em tempo real, um relacionamento, troca de experiências e ajuda entre os usuários
do transporte público. Derivado do aplicativo Waze, BusTrafic veio para revolucionar o trânsito, o itinerário dos
passageiros e os possíveis atrasos do dia a dia. Através de pesquisas de campo e abordagem para identificar
as necessidades dos usuários deste transporte público, bem como pesquisas de mercado, visando identificar
os pontos fortes e pontos fracos do projeto, espera-se que o aplicativo BusTrafic seja uma alternativa para
minimizar o transtorno da locomoção urbana através do transporte público. O BusTrafic aposta na melhora do
deslocamento urbano através do transporte público facilitando a vida do usuário, compartilhando informações, horários, trajetos e problemas dos ônibus na cidade de São Paulo. Não quer perder tempo, use BusTrafic,
o aplicativo que te guia e facilita a sua vida.
Palavras-Chave: Aplicativo. Mobilidade. ônibus. Relacionamento. Informação.
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Categoria 2

CHAMAR - um novo olhar sobre competências
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Danielly Cristina Candido da Silva
Lucca Guberovich Conelheiro
Paloma Paes Bagattine
Orientador(a) - Camila Alves dos Santos Diniz
Prof(a). Revisor(a) Etec de Cerquilho

As empresas adotam novas formas de Gestão visando ao crescimento e vantagens competitivas no mercado
onde atuam, a fim de se manterem ativas e atingirem os objetivos propostos. Ferramentas de Gestão de
Pessoas são utilizadas como recurso estratégico para obter esses resultados. A Gestão por Competências é uma
delas, pois visa reter, recompensar, criar e desenvolver o conhecimento dos colaboradores, proporcionando
uma atuação voltada para resultados. Compreende uma revisão do conceito tradicional de Competência:
Conhecimento, Habilidade e Atitude, sobretudo por meio da motivação e do amor que se tem pelo o que
se faz, e do compromisso constante com os melhores resultados. Renomeia-se então esse conceito por
CHAMAR: Conhecimento, Habilidade, Atitude, Motivação, Amor, Resultados. Entre os objetivos propostos
no projeto, destaca-se: tornar o Mapeamento de Competências aplicável, tornando-o conhecido em todos
os níveis organizacionais, transformamndo em um processo participativo, minimizando gaps que afetam
o desempenho; transformando os métodos tradicionais em inovadores; criação de aplicativo mobile que
reduza custos e agilize a obtenção dos resultados das avaliações. O projeto está fundamentado em pesquisa
bibliográfica e em um estudo de caso aplicado em uma Organização do âmbito escolar, abrangendo dezesseis
profissionais de variados setores e funções da escola, tendo alcançado maior comprometimento da equipe;
conhecimento prático de metodologia que mapeia as competências; aumento de desempenho dos avaliados
e melhoria no ambiente de trabalho. Conclui-se que não basta saber, saber fazer e fazer, é fundamental estar
comprometido, engajado, entusiasmado e ficado com os resultados organizacionais: o verdadeiro CHAMAR.

Palavras-Chave: Competência. Inovação. Gestão. Resultados. Mapeamento.
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Categoria 2

Colheita urbana, distribuindo boas ações
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Elias Rodrigues Ramos
Fabio Henrique da Silva Carvalho
Rosemary Oliveira Almeida
Orientador(a) - Mariana Brandão Pinto Sene Gonçalves
Coorientador(a) - Simone Silva Julião
Prof(a). Revisor(a) Etec Professor José Sant Ana de Castro

O projeto propõe o reaproveitamento dos alimentos coletados na feira livre da cidade de Cruzeiro/SP .Que
acontece com o recolhimento, com a participação de voluntários, das verduras, frutas e legumes que não seriam
mais comercializados pelos feirantes. Sabe-se que, atualmente, cerca de 842 milhões de pessoas no mundo
passam fome, em contrapartida 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. Com base nestes
dados, foram feitas pesquisas na cidade Cruzeiro-SP, identificando desperdício de alimentos nas feiras livre.
O resultado das pesquisas despertaram uma indignação pela quantidade de alimentos, ainda com condição
se serem consumidos, que vão para o lixo. Surgiu, então, a ideia de criar um projeto de reaproveitamento
desses alimentos, que foi embasado pelo componente de logística reversa, que trata, entre outros assuntos,
da reciclagem, reúso e reaproveitamento dos produtos. O projeto acontece com o recolhimento dos alimentos,
ao final da feira livre. Após uma seleção desses alimentos, eles são distribuídos para entidades filantrópicas
da cidade, fazendo a complementação da alimentação nessas instituições. O projeto inclui, ainda, uma
cartilha, feita pelos alunos do curso técnico em Nutrição da ETEC Prof. José Sant’Ana de Castro, com receitas e
explicações sobre frutas, verduras e legumes e a maneira como aproveitá-los integralmente. Como resultado
desse projeto, espera-se criar uma cultura de menos desperdício de alimentos e ajudar entidades desempenhar
cada vez melhor seu papel na sociedade.

Palavras-Chave: Logística. Reaproveitament. Desperdício. Feira. Alimentos.
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Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jamila Farias Silva
Larissa de Souza Cantuaria
Rayssa Alves de Oliveira
Orientador(a) - Rose Aparecida de França
Coorientador(a) - Fabio Lucietto
Prof(a). Revisor(a) -

Categoria 2

Empreendedorismo social na clínica de recuperação

Etec Doutor Emílio Hernandez Aguilar

Este trabalho teve por meio apresentar o tema empreendedorismo social aplicado em uma instituição do terceiro setor. Atualmente, a questão de empreender está atrelada ao desenvolvimento econômico e social. Neste
trabalho foram abordadas as diversas teorias sobre o assunto e como o perfil empreendedor vem sendo alvo
de discussões quanto à sua colaboração com o desenvolvimento socioeconômico. Além disso, foi visto como o
terceiro setor pode estar associado a um fator gerador de recursos, e sua importância para questões sociais. A
sustentabilidade foi outro assunto estudado ao longo deste trabalho, foi possível verificar como utilizá-la em
prol do desenvolvimento social. Entre estes, também foram discutidos outros aspectos que permitiram compreender com mais profundidade a importância do empreendedorismo social na geração de recursos e principalmente, como esta ferramenta pode ser de grande valia para beneficiar a sociedade. Todas essas questões
foram observadas com pesquisa bibliográfica e artigos acerca dos assuntos tratados e a aplicação prática dos
conceitos, através do desenvolvimento do artesanato sustentável, compostagem e mini-horta em uma clínica
de reabilitação – Desafio Jovem Caieiras (DEJOCA), onde se observou que uma ideia independente de seu contexto pode ter sucesso, principalmente no que se refere a questões sociais, na geração de benefícios e recursos
para os envolvidos. Através deste estudo, foi possível constatar que o empreendedorismo social, quando bem
delineado e direcionado às reais necessidades do terceiro setor, pode contribuir significativamente para seu
desenvolvimento e sua manutenção, permitindo que o mesmo cumpra seu papel de apoio às causas sociais.
Palavras-Chave: Empreender. Sustentável. Desenvolvimento. Terceiro Setor. Recursos.
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Categoria 2

Escritório cidadão
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Amanda Gomes Silva Brito
Juliana Henry Bon de Oliveira
Maria Vitoria de Oliveira Gonçalves
Orientador(a) - Carlos Cesar de Souza
Coorientador(a) - Maida Alves Correa
Prof(a). Revisor(a) - Maylon Batista dos Santos
Etec de Lins

O Projeto visa desenvolver nos alunos o Senso de Responsabilidade Social na comunidade escolar e local, despertando o interesse de resolver os conflitos cotidianos da sociedade, através de orientação jurídica específica,
diminuindo a tensão social, visando a garantir por muitas vezes a dignidade das pessoas através de atendimento de qualidade e gratuito, oferecido à população pelos alunos e professores. O projeto é de suma importância
pois, apesar de existir atendimento gratuito na Assistência Judiciária na OAB/Lins, muitas pessoas ainda desconhecem esse atendimento, sendo assim o Projeto soluciona in loco pequenos conflitos de fácil resolução e ou
orientação e encaminha os mais complexos para a Assistência Judiciária na OAB/Lins, ao mesmo tempo em que
os alunos aperfeiçoam a teoria que aprenderam em sala de aula na prática, tornando-se uma eficaz ferramenta
pedagógica e um grande aprendizado de cunho legal e social. Os alunos desenvolveram pesquisa de campo a
partir das quais foram levantadas as principais dúvidas da população, e foram treinados com conteúdo específico para o posterior atendimento. Através do desenvolvimento do Projeto diminui-se o número de pessoas sem
orientação jurídica, ameniza-se os pequenos conflitos existentes no dia a dia, através de orientações, e acalenta
a população que é carente não só de conhecimentos e orientação jurídica, mas sim de atenção, na maioria das
vezes só de expor o seu problema a pessoa já se sente melhor. Desenvolvido juntamente com a Prefeitura de
Lins, no Projeto O Prefeito e Você, o projeto tem excelentes resultados percorrendo diversos bairros da cidade.
Palavras-Chave: Direito. Cidadania. Orientação. Social. Comunidade.
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Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Adriel Murilo de Oliveira
Bruno Miguel de Souza
Edson dos Santos Correia
Orientador(a) - Renato Vicente de Paula
Coorientador(a) - Eli de Marchi Junior
Prof(a). Revisor(a) -

Categoria 2

Estratégias de gestão de pessoas através de jogos

Etec Professor Jadyr Salles

O jogo teve início nas aulas de Gestão de Pessoas I, em que a equipe escolheu a ideia de ligar o desenvolvimento
pessoal às estratégias de gestão de Tempo, escolha de objetivos e disputa individual dentro do mercado de
trabalho. Dentre os objetivos docentes, pretendia-se buscar as seguintes competências: Capacidade de apresentação, relacionamento interpessoal, cooperação, criatividade, comunicação, trabalho em equipes, visão
estratégica, organização e objetividade. Houve diferentes versões da elaboração das regras até que os alunos
pudessem chegar a um consenso entre os membros do grupo para que o jogo tivesse usabilidade. Além disso,
a elaboração da atividade proposta foi possível devido à prática da interdisciplinaridade, em que possibilitou
a utilização de ferramentas administrativas aprendidas desde o primeiro ano do ETIM em Administração, tais
como: Brainstorming, Plano de Ação, Plano de Marketing práticas de Ética e Cidadania. Após o processo de
interligação das ideias dos integrantes do grupo, foram desenvolvidas as seguintes regras: cada participante
do jogo é representado por um avatar que deve evoluir dentro de seus objetivos e caminhar pelo tabuleiro por
meio do lance dos dados. No decorrer da volta no tabuleiro ele chegará a enfrentar reveses e também deverá
aproveitar as oportunidades conforme suas cartas Competências e Habilidades. Ao jogar foi possível criar um
ambiente de sinergia no qual os participantes puderam perceber a importância do adequado desenvolvimento
de suas Competências e também de suas Habilidades com o objetivo de atender suas expectativas pessoais e
também às do Mercado Organizacional, o qual está em constante mudança.
Palavras-Chave: Estratégias . Gestão Pessoas . Jogos . PessWoas. Sinergia .
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Categoria 2

Happy Dog - Plano de Negócio
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Aline Martins Gonçalves
André Azevedo da Silva
Darley Denis da Silva
Orientador(a) - Cláudia Emanoela Bomfim
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) - Prof. Ms. Jovelino Sérgio Seraphim
Etec de Mauá

Um Plano de Negócios é um documento em que uma pessoa ou um grupo de indivíduos estabelecem o planejamento de uma nova empresa. O presente projeto foi realizado com o propósito de criar o planejamento
de um empreendimento inovador: a Happy Dog. Esta organização, de fim comercial, oferece serviços de Dog
Walker (passeador de cães), um campo até então pouco observado no mundo dos negócios empresarias. Dog
Walker é o serviço de passear com cães, que é oferecido para quem não tem tempo ou não possa passear com
o seu cachorro, ou até mesmo deseje usufruir de mais esta comodidade na atualidade. O estudo explica todo o
planejamento da equipe para a empresa Happy Dog, desde o setor de Gestão de Pessoas do empreendimento e
sua relação com os funcionários, as estratégias e tópicos determinados pelo marketing, a parte operacional, os
componentes financeiros (investimento, estimativa de faturamento, demonstrativo de resultado do exercício
entre outras coisas) até as estratégias ambientais e sociais, bem como os dados sobre o segmento e as especificações técnicas da empresa (histórico da ideia, razão social, ramo de atividade, missão, visão e valores e localização do estabelecimento). A metodologia utilizada na construção deste projeto foi: pesquisa bibliográfica,
para o entendimento de conceitos fundamentais das diversas áreas da administração, pesquisas exploratórias
na internet e entrevista com profissional da área, além da aplicação de questionário aos clientes potencias na
cidade de Mauá. Por fim, há as considerações finais da equipe sobre a Happy Dog, que se descobriu ser um
empreendimento viável, pelo baixo custo de investimento e pelo retorno financeiro em pouco tempo.
Palavras-Chave: Empresa. Equipe. Estratégias. Happy Dog. Planejamento.

34

feteps • 2015

Categoria 2

Hidrovias - ligação de Cubatão e São Vicente
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Beatriz Meneses Golumbauskui
Jessica Stephanie da Silva Lopes Farias
Ronan Alves da Silva
Orientador(a) - Alexandra Villanova Ramalho
Prof(a). Revisor(a) Etec de Cubatão

O trabalho apresentará a utilização do transporte hidroviário como um modal de suma importância para o
transporte público urbano em regiões com características geográficas que permitem tal exploração. Essa modalidade é utilizada em diversas cidades do mundo, no transporte de pessoas e mercadorias. A região a ser
estudada tem, aproximadamente, 200 quilômetros de rios e canais que servem para navegação. Várias cidades
podem ganhar com a criação do transporte hidroviário de passageiros, principalmente as de Cubatão e São Vicente, localizadas na Baixada Santista. Entre os possíveis trajetos, um pelo mar, com saída do Rio Casqueiro, em
Cubatão, com destino a São Vicente, e outro que parte da Ilha Caraguatá, em Cubatão, e chega à Área Continental de São Vicente, pelo Rio Mariana. Como objetivos, espera-se analisar a viabilidade da interligação das cidades, por meio de hidrovias, apresentando o sistema de transporte hidroviário urbano de passageiros como uma
alternativa para “desafogar” o trânsito das rodovias da região, reduzir os gases poluentes ao meio ambiente e
melhorar o transporte público da região. A pesquisa ocorreu por meio de consultas em acervos bibliográficos,
material de pesquisa disponível em sites acadêmicos, artigos científicos sobre a geografia do espaço, mapas,
sendo possível apresentação de algumas vantagens e desvantagens sobre o transporte hidroviário na região.
E ainda opiniões da sociedade, com a utilização de um questionário, com seis questões para levantamento das
necessidades da população. Após o desenvolvimento da pesquisa, conclui-se que ideia inicial é fazer a interligação aproveitando os rios e canais das cidades da região, assim como sua paisagem, visando a economia,
agilidade e satisfação da população que enfrenta o trânsito no deslocamento diário. Após estudos, entrevistas
realizadas e analisadas, conclui-se que esse projeto seria vantajoso para a população e para o turismo da região,
mas existem dificuldades nas questões que envolvem interesses políticos.
Palavras-Chave: Hidrovias. Interligação. População. Meio Ambiente. Economia.
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Categoria 2

Hidrowifi - controle hídrico na palma da sua mão
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Gilmar Nunes Gabriel
Otávio Augusto Santos Breyer
Solange Francisca de Jesus
Orientador(a) - Douglas Alberto de Souza
Prof(a). Revisor(a) - Margarete dos Santos
Rio Grande da Serra

O Projeto Hidrowifi é um produto que irá ajudar a controlar o consumo de água por meio de um aplicativo
instalado no smartphone. É composto por um hidrômetro colocado após o relógio da concessionária de água,
depois de ser conectado a uma rede wifi, envia online ao usuário o consumo de água da residência, condomínio
ou indústria. Com base na meta imposta pela concessionária, o aplicativo calcula a quantidade diária a ser
utilizada e sinaliza alertando se o consumidor está dentro da meta (sinal verde), alcançando a meta (sinal
amarelo) ou ultrapassando a meta diária (sinal vermelho). Além de históricos de registros, é possível visualizar
o consumo do período anterior e estabelecer metas de prevenção em períodos de maior demanda de consumo.
O HidroWifi tem como público alvo a classe média. Por meio de pesquisas pode-se constatar o interesse na
aquisição do serviço pelo o custo benefício que o produto apresenta e pela possibilidade de se precaver das
multas impostas a quem ultrapassa a meta de consumo. O payback do produto para o cliente foi calculado em
dez (10) meses. O projeto aponta estratégia de venda e comercialização por meio de home centers, depósitos
de materiais de construção e e-commerce, sendo que ao adquirir o relógio o cliente recebe uma senha para
baixar o aplicativo gratuitamente. O projeto prevê controle de consumo, beneficio financeiro, e ainda, o aplicativo ajuda na economia de água e a identificação rápida de possíveis vazamentos, contribuindo assim com a
otimização na utilização deste recurso natural.
Palavras-Chave: Água. Controle. Aplicativo. Produto. Economia.
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Categoria 2

Logística do Orquidário
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Adilton Willian Chiodi
Daiane Nunes de Almeida Moreira
Joelma Luiza Tertuliano
Orientador(a) - Marcos Paulo da Silva
Coorientador(a) - Cecilia Montanhez Bertaglia
Prof(a). Revisor(a) - Maria Antonieta Nardin França
Etec Rosa Perrone Scavone

Atualmente o sistema logístico está inserido nas indústrias e no setor de prestações de serviços, com foco na
qualidade, agilidade e redução dos custos. Esse processo logístico também está presente no desenvolvimento
e manutenção de orquidários, proporcionando beleza e retorno financeiro. O vigor e exuberância da orquídea
cultivada em orquidários caseiros ou comerciais depende de vários fatores, que serão comentados e apresentados nesse projeto. Com mais de mil gêneros e trinta mil espécies, as orquídeas estão entre as plantas que apresentam grandes admiradores, colecionadores e consumidores, reforçando o constante retorno financeiro desse
setor. Os motivos são inúmeros: bonitas, coloridas, perfumadas e cabem em qualquer lugar e, com alguns
cuidados, podem durar meses e anos. O propósito é apresentar um manual com todo o processo logístico do orquidário, transformando o espaço o mais próximo possível do habitat natural da planta, garantindo orquídeas
sadias e bonitas. A metodologia do trabalho consiste em elaborar um manual com os procedimentos básicos
de produção, servindo como material de apoio para auxiliar o consumidor individual ou pequeno produtor,
de forma simples e com baixo custo, a obter resultados da produção das diversas espécies de orquídeas. O
resultado esperado é a utilização do manual, de forma efetiva, como instrumento de informação sobre todas
as etapas do cultivo e manutenção da produção de orquídeas e provar financeiramente a viabilidade do projeto.
Palavras-Chave: Orquidários. Manual de produção de orquídeas,Oorquídeas, Logística.
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Categoria 2

Logística reversa na política nacional de resíduos
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Maria Izabel Mariano Lúcio
Orientador(a) - Daniel Tonelo
Prof(a). Revisor(a) - Erika Ribeiro Caracho
Etec Cepam

Em 2010, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS que, dentre seus mecanismos estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e a logística reversa do mesmo. Entre os
setores que a PNRS obriga a estruturar e implantar o sistema de logística reversa está o de óleo lubrificante,
que deve observar normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e ao meio
ambiente. O óleo lubrificante usado e/ou contaminado – OLUC é um resíduo tóxico e potencialmente perigoso,
mas com importância econômica, por isso necessita de uma gestão adequada. A única destinação permitida
ao OLUC pela legislação ambiental brasileira – Resolução Conama 362/2005 é o processo chamado de rerrefino,
que permite ao óleo lubrificante usado recuperar suas características originais e retornar ao ciclo produtivo por
várias vezes, evitando a degradação ambiental decorrente do descarte incorreto ou uso indevido. Os órgãos
públicos envolvidos neste setor também determinam um percentual mínimo de coleta de óleo lubrificante
usado ou contaminado. As principais atividades de logística reversa desenvolvidas no setor de óleo lubrificante,
os desafios e obstáculos associados a sua implantação, os resultados alcançados por esse instrumento e os
atores envolvidos neste setor são descritos neste estudo, assim como o processo de rerrefino, determinado pela
legislação nacional. Foi possível concluir, com este estudo, que o setor dos óleos lubrificantes possui um sistema
logístico reverso consolidado, dos mais bem estruturados e que deve ser estudado, a fim de levar seus aspectos
para a logística reversa de outros segmentos econômicos.
Palavras-Chave: Resíduos. Sólidos. Logística. Reversa. Lubrificantes.
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Categoria 2

Magic Stop
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Daniel de Paula Bastos
Igor Amorim Medeiros
Orientador(a) - João Luiz Javera
Coorientador(a) - Luciana Cristina Leite
Prof(a). Revisor(a) - Maria de Lourdes Tedesco Pastori
Etec Antonio Devisate

O bom atendimento ao cliente é um diferencial para as empresas que se preocupam com sua posição no mercado em que está atuando. Atender bem o cliente oferecendo um diferencial poderá fidelizá-lo e fazer com que
este seja seu principal marketing. Partindo desses pressupostos o presente trabalho buscou desenvolvimento
de um plano de negócio com a proposta de implantação de um trailer de lanches cultural que tivesse como
diferencial o atendimento ao cliente e fora dos padrões convencionais. Esse diferencial seria o de agregar pequenas apresentações de mágica (ilusionismo) no atendimento visando agradar e fidelizar o cliente além de
ativar o marketing boca a boca de maneira mais rápida. Como objetivo geral, a proposta do plano é a de venda
de produtos alimentícios em trailer. Os objetivos específicos são os de inovar na maneira de se fazer um bom
atendimento, contribuir para a formação de um ambiente diferenciado e de difundir a cultura do ilusionismo.
A justificativa para a proposta foi a visualização de uma oportunidade de negócios que levasse em conta não
somente a venda de produtos, mas sim uma forma de realizar um atendimento bom, divertido, inteligente e
marcante que também poderá aculturar ainda mais o público almejado. Para a realização do trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, de mercado e demanda e para a construção do plano de negócios foi utilizado
o Modelo Canvas de Negócios levando em conta a facilidade de visualização e manipulação da ferramenta.
Esses procedimentos metodológicos levaram à obtenção de resultados como a possibilidade de pôr em prática
as competências e habilidades adquiridas no Curso de Técnico em Administração na construção de um plano
de negócios visando a sua aplicabilidade futura, tendo a cultura como um diferencial nos serviços oferecidos.
Palavras-Chave: Canvas. Atendimento. Negócio. Cultura. Ilusionismo.
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Categoria 2

Organização por meio de estudo de layout
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Leandro de Siqueira Santos
Lilian da Costa Carvalho
Orientador(a) - Davi José de Freitas Lima
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) –
Etec Machado de Assis

Há muito tempo nota-se uma crescente preocupação com a praticidade nas compras e ambientes comerciais
bem organizados e não seria diferente no mercado alimentício. A preocupação de manter a imagem da empresa em alta, fazendo com que o cliente realize suas compras encontrando o que precisa com facilidade, em um
espaço organizado e confortável, mantendo-se sempre no mercado que anda muito disputado atualmente,
torna necessário o uso de técnicas que facilitem e auxiliem a organização de uma empresa e a localização
de seus produtos pelo cliente, sendo este o objetivo generalista do estudo. Torna-se a natureza do trabalho
aplicada, pois efetua a pesquisa e análise em uma empresa, com abordagem qualitativa, já que não foi possível
a comprovação mensurável em números dos possíveis resultados, objetivos de pesquisa exploratórios, descritivos e explicativos, visto que são realizadas pesquisas bibliográficas visando descrever os problemas existentes
na organização e suas implicações na mesma, procedimento técnico bibliográfico em razão de ser exequível e
indispensável o embasamento teórico por meio de artigos acadêmicos e livros para melhor entendimento dos
assuntos, linha de trabalho dedutiva, pois contou com o conhecimento precedente dos pesquisadores para
elaboração das prováveis hipóteses resolutivas, com observações estruturadas na empresa em questão, que
serviu de modelo para o estudo das possíveis falhas. O trabalho é relevante, pois estuda e desenvolve métodos
resolutivos que podem ser voltados a diversas empresas com situações semelhantes, ressaltando o planejamento para implantação de um bom layout. Portanto, é constatado que, se executados os procedimentos aqui
propostos, certamente a empresa alcançará seus objetivos, trazendo ao cliente maior satisfação no período de
compras.
Palavras-Chave: Organização. Técnicas. Métodos. Planejamento. Layout.
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Categoria 2

Papel semente
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Luiz Guilherme Luz Cardoso
Orientador(a) - Luciana de Deus Neto Ferrari
Prof(a). Revisor(a) - Dulcinéia Ramalho Amaral de Oliveira
Etec Deputado Francisco Franco

A sustentabilidade tem sido uma das questões relevantes da atualidade, com forte relação na diminuição de
problemas socioambientais. O desenvolvimento deste projeto trará benefícios para o âmbito empresarial e
ambiental, que esteja preocupado com estas questões eminentes no mundo globalizado. O objetivo principal
focar é o reflorestamento do meio ambiente, com a ajuda de empresas que podem tornar o papel, matériaprima de seus produtos e assim cadernos, agendas, convites e até embalagens, ganham um novo significado,
passando de lixo, para sustentabilidade, pois ao se decompor em solo fértil o material se torna resíduo e a
semente germina trazendo resultados positivos a longo prazo. O papel Semente será confeccionado de maneira
artesanal a título de experiência na escola. Este produto se torna reciclado por um processo pelo qual restos de
outros papéis passam por uma técnica, a partir do qual suas fibras se unam a outras, dando origem ao papel
reciclado. Após a finalização o mesmo recebe algumas sementes de árvores, gramíneas e plantas nativas, que
são inseridas em suas fibras, em seguida passa por uma espécie de secagem, depois do procedimento pode
ser comercializado. O trabalho está em andamento com a produção de uma pequena quantidade de papeís. O
objetivo foi alcançado, pois conseguimos produzir a ideia inicial, inserir as sementes e realizamos os primeiros
experimentos no qual notamos que as sementes germinaram. Sendo assim, concluímos que o projeto é algo
viável, sustentável e acessível em todas as esferas empresarias.
Palavras-Chave: Sustentavel. Reciclagem. Gestão . Artesanal. Reflorestamento.
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Categoria 2

Pet Service - gerenciador de negócios PET
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Heloisa Rosa de Cerqueira
Roxanne Lizi de Lima
Orientador(a) - Robson Tadeu Buonarotti Ferreira
Prof(a). Revisor(a) Etec de Ibaté

Com o crescimento da utilização de serviços para pets, cresceu também nas unidades prestadoras de serviços
a necessidade de algo que organize os agendamentos e facilite o gerenciamento dos serviços oferecidos pelos
mesmos. De acordo com estudos dessas necessidades, utilizaremos o avanço tecnológico que quase todas as
pessoas possuem, em suas mãos, no seu dia a dia, a nosso favor, assim criando um aplicativo para sanar tais necessidades. Traçamos como nosso maior objetivo solucionar o problema encontrado com eficiência e qualidade
avaliando o futuro mercado de trabalho e a aceitação do produto, colocar em prática nossa solução fornecendo
aos nossos clientes assistência técnica e atualizações constantes e adequação do aplicativo a cada prestador
de serviço. A tecnologia é indispensável para a integração social e para facilitar o uso de serviços prestados
em várias áreas. Assim, observamos que na área de serviços pet não é diferente, a aceitação do produto foi
quase que imediata e comprovada no relatório de campo, pessoas que possuem animais de estimação e que
utilizam os serviços de pet shops e clínicas veterinárias, que são nosso público alvo, deram opiniões positivas
a essa inovação e usariam o aplicativo, a maior ressalva seria ao serviço ser pesado para o celular, então, o
desenvolvimento do mesmo estará focado nessa área, ser o mais leve possível para as pessoas utilizarem nosso
produto. A aceitação positiva do público nos faz concluir que a tecnologia pode ser bem aplicada em qualquer
área se usada da maneira certa, não podemos usar um smartphone só para redes sociais podemos facilitar
nosso cotidiano, economizando tempo que é tão raro na correria diária.
Palavras-Chave: Tecnologia. Serviços. Negócios. Pet. Animais.
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Categoria 2

Projeto Social Teen
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Bianca Lima de Araujo
Camilla Alves Gonçalves
Raul Antonio Darelli de Oliveira Gabarron
Orientador(a) - Estêvão Bianco Capelari
Coorientador(a) - Katia da Conceição Ribeiro
Prof(a). Revisor(a) - Cristiane de Mambro Potença Canalli
Etec Uirapuru

O tema principal desse projeto é a Etiqueta Empresarial e sua definição baseia-se em cerimônias usadas no
trato entre pessoas e empresas, regidas pela boa educação, bom comportamento, convenções sociais, ética
profissional e prescrições oficiais. O público-alvo foi composto por discentes do Ensino Técnico Integrado ao
Médio em Administração, Nutrição, Informática e Ensino Médio. O projeto estimulou todos a selecionar melhor
a vestimenta para uma entrevista de emprego; desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para que
o comportamento dos mesmos fosse lapidado para as organizações e incorporou práticas do mercado de trabalho dentro do ambiente escolar, fomentando a criticidade quanto à participação no mundo corporativo. As
atividades do projeto foram programadas pelos docentes e discentes do ETIM de Administração desde o início,
ressaltando o desenvolvimento dos temas de relevância para a formação do profissional técnico. Após o levantamento das necessidades de cada curso, foram realizados contatos com os palestrantes para a elaboração do
cronograma de palestras do evento que ocorreu no mês de abril de 2015. Foi sugerido aos discentes que durante a realização do evento os mesmos comparecessem até a escola com roupas sociais, com o objetivo de simular
o ambiente de trabalho, ao qual futuramente eles estarão aspirando. Nesse contexto de mundo globalizado em
que vivemos, observou-se a necessidade de uma orientação sólida aos discentes de formação técnica quanto
à vestimenta, postura, técnicas de oratória e ferramentas administrativas, já que todo esse processo permite
uma visão mais abrangente do mercado corporativo.
Palavras-Chave: Postura. Vestimenta. Educação. Conscientização. Ambiente.
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Categoria 2

Reutilização das chapas de raios-X
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Felipe Morato Marietto Diniz Lameira
Natalia Rodrigues Nascimento
Orientador(a) - Veridiane Christine Mendes Arrebolla
Prof(a). Revisor(a) - Juanita Trigo Nasser
Etec de Peruíbe

A reutilização de insumos no processo de produção é condição necessária para o desenvolvimento sustentável
do planeta, principalmente por conta da necessidade global de ações isoladas e/ou coletivas para minimizar os
impactos ambientais ocasionados pelo homem. As chapas de raio-x, muito usadas na medicina, são descartadas constantemente nos aterros sanitários, ocasionando sérios danos ao meio ambiente, uma vez que possuem
elementos como chapa de plástico derivado do acetato e grãos de prata que são itens altamente poluentes,
ocasionando ações severas ao solo e ao lençol freático. Dessa forma, o objetivo deste projeto é a reutilização
das chapas de raio-x para o processo produtivo de bolsas e porta-retratos, a fim de diminuir o seu descarte indevido. Para a realização do presente projeto, foi de fundamental importância a conscientização da população
sobre a reutilização dos insumos, bem como o apoio da iniciativa pública e privada para o acesso as chapas de
raio-x descartadas em pontos estratégicos da cidade de Pedro de Toledo-SP. É nesta intersecção que o presente
projeto pretende demostrar a eficácia da reutilização de resíduos sólidos, como as chapas, com o propósito
fundamental de conscientizar os cidadãos sobre a importância da reutilização de itens que são descartados
incorretamente, principalmente o reuso das chapas, muito utilizados pela sociedade em geral, porém pouco
explorado por empresas. Objetiva-se, dessa forma, criar produtos com design diferente e inovador para fazer
parte do dia a dia dos cidadãos comuns.
Palavras-Chave: Reutilização. Chapa De Raio-x. Conscientização. Bolsas. Porta-retratos.
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Categoria 2

Sistema de catalogação de estoques
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Gabriel Sousa Ferreira
Lucas Correia da Glória
Murillo Otavio da Silva
Orientador(a) - Marcos Martins
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) - Simone Santos de Matos Pierrotti
Etec de Guaianazes

Atualmente, a organização de estoques tornou-se um desafio para as microempresas, pela falta de conhecimento dos melhores métodos de organização do layout destes armazéns, em especial, de métodos que facilitam a identificação dos prazos de validade dos produtos. A catalogação é um princípio fundamental para a
resolução deste problema, mas para que essa ferramenta seja útil, é necessário estudar seus princípios, analisar
o estoque em estudo e adaptá-lo fisicamente às necessidades dos materiais armazenados. Como forma de
apoio na localização de produtos e identificação de prazos de validade, a utilização de sistemas informatizados
mostra uma alternativa cada vez mais atrativa até mesmo aos empreendedores que não possuem grandes
habilidades em gestão. As adaptações realizadas no layout de qualquer empresa estão diretamente ligadas
às necessidades de seus materiais, por este motivo, foram feitas adaptações das disposições físicas do estoque
da empresa estudada, como forma de facilitar a identificação visual das diferentes divisões do armazém. Foi
elaborado um sistema com base nas características de organização de layout da empresa Real Show, cujo o
objetivo é sanar a dificuldade de localização de produtos, tendo como prioridade as condições dos recursos
tecnológicos e humanos, para que o manuseio do software fosse descomplicado, diminuindo a carga de esforço mental realizado pelos colaboradores que administram este setor, que não possuíam nenhuma forma de
registro da localização dos itens ou dados referentes aos seus prazos de validade. Tratando-se de um sistema de
banco de dados menos complexo e voltado diretamente para o perfil de uma empresa específica, algumas das
funções do software podem parecer limitadas, porém, como demonstrado neste estudo, atende o perfil da loja
de conveniências Real Show, o sistema mostrou-se intuitivo e atingiu seus objetivos, sanando às dificuldades
de gestão investigadas e proporcionando maior agilidade para o setor.
Palavras-Chave: Catalogação. Estoque. Validade. Recursos. Agilidade.
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Categoria 2

T.I na abertura de novos negócios
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Bárbara da Silva Nunes
Larissa de Sousa Silva
Maria Isabella Nogueira de Almeida
Orientador(a) - Ademir Cardoso
Coorientador(a) - Denise Tieko Uemura
Prof(a). Revisor(a) - Rita de Cássia Gracetti
Etec de Ferraz de Vasconcelos

Segundo alguns autores estudados na revisão bibliográfica, a Tecnologia da Informação (T.I) baseia-se no
conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir o acesso, gerenciamento e o uso das informações. Diariamente passamos por diversas mudanças ocasionadas pela
evolução tecnológica, que têm como objetivo melhorar/facilitar a vida humana. Neste trabalho, analisamos a
melhor forma de agilizar o processo de abertura de novos negócios, diminuindo o tempo gasto na elaboração
do planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem como principal função traçar o caminho para
se atingir objetivos de longo prazo, influenciando obrigatoriamente, a elaboração de planos de médio e curto
prazo. Para se atingir um objetivo de longo prazo é necessário desmembra-lo em etapas a serem cumpridas
em tempo curto e médio. Sendo que todas as empresas que têm objetivo de prosperar e obter sucesso, devem
realiza-lo. O nosso projeto é um aplicativo que tem como finalidade reduzir o tempo de espera na abertura de
novos negócios, diminuindo o tempo gasto na realização do planejamento estratégico, uma vez que a maioria das informações necessárias já estarão contidas no aplicativo. Para o desenvolvimento do aplicativo foram
necessárias a realização de pesquisa de mercado, o uso de editores de aplicativo, desenvolvimento de gráfico e
planilhas, e diversos treinamentos para realização do projeto. O aplicativo visa diminuir o tempo de conclusão
do planejamento estratégico de quatro meses (tempo mínimo para ser feito podendo se estender a seis meses)
para um mês (podendo se estender a dois meses). Assim, ajudarão na localização do melhor ponto comercial,
inclusive quanto a segurança, auxiliando a prever a aceitação do público, e a conhecer as principais leis e regulamentos da cidade em que iremos desenvolver o projeto, Ferraz de Vasconcelos.
Palavras-Chave: T. Tecnologia. Planejamento. Empresa. Estratégia.
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Categoria 2

Uso da gamificação no ensino de marketing
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Beatriz Fernanda Marçal Lopes
Isabella Letícia da Silva Soares
Orientador(a) - João Alberto Prado Martin
Prof(a). Revisor(a) - Gabrielli Damada
Etec Cidade do Livro

A gamificação vem recebendo notoriedade na área educacional ao proporcionar um aprendizado diferenciado
e dinâmico em uma realidade na qual o mundo digital e interacional concorrem diretamente com as antigas
estratégias de ensino na disputa pela atenção do aluno. Neste sentido, o presente projeto teve como objetivo
realizar adaptações de jogos de tabuleiro no ensino das disciplinas de marketing. Os participantes foram os
alunos dos cursos de Administração da Etec Cidade do Livro. Para tanto, os jogos adaptados foram: Ludo, Batalha Naval e Cruzadinhas. No Ludo o aluno encontrou um jogo que atrelou sorte e conhecimento, dividido em
quatro equipes, cada equipe jogou o dado e só pode andar pelas casas aquela que acertasse a questão referente
à disciplina de marketing a ser respondida por seu integrante. Na Batalha Naval os participantes formaram
duas equipes onde cada equipe desenvolveu estratégias para afundar os navios da equipe oposta e, para isso,
deveriam responder corretamente as questões propostas. As cruzadinhas foram realizadas individualmente e
com a finalidade de Avaliar as Competências. Para o desenvolvimento desse projeto realizou-se uma pesquisa
ação participante, aplicada quando a origem da pesquisa se dá em uma necessidade social real, onde o pesquisador é participante e o participante, pesquisador. O projeto foi aplicado em sala de aula como estratégia da
disciplina de marketing. Como resultado foi possível observar uma melhora na assimilação do conteúdo aplicado, sendo esse medido pelas notas apresentadas no final do semestre. Conclui-se que os jogos se tornaram um
instrumento de aprendizado eficiente, proporcionando ao aluno interação, conhecimento e desenvolvimento
no trabalho em equipe.
Palavras-Chave: Gamificação. Jogos. Marketing. Administração. Avaliação
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Categoria 3

Projetos das Escolas Técnicas
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS:
projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio ambiente, energia, agricultura,
pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros, climatologia, mineralogia, geologia,
oceanografia,gerenciamento de ecossistemas, gerenciamento de recursos terrestres, hídricos
e florestais, gerenciamento de resíduos e reciclagem, política ambiental e legislação ambiental,
educação ambiental, poluição e qualidade do ar, poluição e qualidade da água, contaminação
e qualidade do solo, toxicologia ambiental entre outros.
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Categoria 3

Acessibilidade com bambu
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Bruno Vicentini
Felipe Santos Coelho
William Kuriyama Masayoshi
Orientador (a) - Rafael de Faveri Pereira Lima
Coorientador (a) - Maria Alice Rosa Lolobrigida
Prof. (a) Revisor (a) - Aloísio Claudio
Etec de Piedade

O projeto Acessibilidade com Bambu, consiste na fabricação de acessórios que possibilitem a acessibilidade,
com foco na fabricação de Cadeiras de Rodas e outros acessórios utilizando o bambu como principal matéria-prima. Fabricar acessórios que possibilitem acessibilidade, com matéria prima sustentável. Garantir
que os acessórios sejam confortáveis, de baixo custo, resistentes e com menos impacto ao meio ambiente,
comparado aos existentes no mercado, além de possibilitar o desenvolvimento da consciência das pessoas
que terão contato com o produto. Nos meses de maio a agosto, em dias de lua minguante, o corte do bambu
é realizado. Após o corte é realizado o tratamento, podendo ser realizado de várias maneiras, entre elas a
agua corrente e o fogo. O método escolhido foi o fogo que submete o bambu às chamas, as quais matam os
micro-organismos que atacam o bambu e retiram o amido presente, evitando assim, o ataque por carunchos. Após o tratamento é aplicado um verniz, insumo que ajuda na conservação da matéria prima e logo
após o tratamento a montagem das peças é realizada. A cadeira depois de montada foi submetida a vários
testes, nos quais foi possível concluir que a cadeira de rodas é resistente, confortável, esteticamente interessante e de qualidade, comparado aos modelos produzidos com material convencional A cadeira satisfatoriamente atendeu as expectativas e necessidades exigidas, cumprindo seus objetivos propostos, respeitando
os padrões ecologicamente pensados e causando menos impacto para o meio ambiente.
Palavras-Chave: Acessibilidade. Bambu. Sustentabilidade. Cadeira De Roda. Baixo Custo.
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Categoria 3

Biomonitoramento da mutagenicidade
na Tradescantia
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Daniele Leal de Araújo
Igor Guilherme de Lima Lira
Thainá Santana Costa
Orientador (a) - Ana Paula Paglione Aniceto
Prof. (a) revisor (a) - Regina Rogick Lopes
Etec Guaracy Silveira

O biomonitoramento é baseado em reações visíveis, por um prazo determinado, de organismos indicadores.
Entende-se por bioindicador todos os seres vivos, de naturezas diversas, que demonstram alguma alteração
perceptível ao entrar em contato com o material a ser investigado. Estes seres vivos são usados para avaliar diversas interferências, incluindo a poluição do ar, da água e do solo. A poluição por hidrocarbonetos
petrolíferos, metais pesados, fármacos e pesticidas provenientes de atividade industrial e outras atividades humanas pode ocorrer no solo e a água pode ser afetada por agentes químicos, físicos ou biológicos.
O enfoque maior deste trabalho é a contaminação da água por paracetamol, um poluente químico e utilizado pela população como medicamento antitérmico e analgésico. Um bom indicador desses tipos de
poluição é a Tradescantia pallida, uma planta nativa do México, também conhecida como Coração Roxo,
e que indica índices de poluição com a criação de um micronúcleo que pode ser analisado através de um
microscópio óptico simples. Tendo como objetivo a análise de possíveis indicações acumulativas do paracetamol da T. pallida, procuramos a presença de um núcleo adicional (micronúcleo), utilizando o microscópio
e as inflorescências que ficaram em contato com uma solução contaminante. Foram utilizadas soluções
conhecidas de análise (Solução de Carnoy e corante indicador vermelho). Os resultados obtidos foram os
esperados, ou seja, ocorreu a alteração celular que possivelmente foi constatada através da interferência
do paracetamol em contato direto com o indicador biológico. Na planta controle não havia a existência da
alteração encontrada.
Palavras-Chave: Tradescantia. T. Pallida. Bioindicador. Monitoramento. Micronúcleo.
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Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

João Pedro Borges
Julia Fernandes Moura
Milena Diniz Ferreira
Orientador (a) - Evandro Lucas de Lima
Coorientador (a) - Valdomiro Pereira de Souza Junior
Prof. (a) Revisor (a) - Denise Santos

Categoria 3

Combate ecológico da larva do mosquito da Dengue

Etec Coronel Raphael Brandão

A Dengue é uma doença ocasionada pela picada das fêmeas dos mosquitos do gênero Aedes, que no ano de
2014 alcançou índices epidemiológicos alarmantes no Brasil. Estas espécies necessitam da água nos seus
estágios de vida, sendo a fase larval a mais suscetível de ser atacada. Diversos estudos demonstram que
controle ecológico com substâncias naturais tem dado bons resultados, inibindo o desenvolvimento da larva e não causando nenhum prejuízo ao meio ambiente. Baseando-se neste ponto foi executado um estudo
prático comparativo com as substâncias naturais: gengibre (Zingiber officinale), pimenta-do-reino preta
(Piper nigrun) e cravo-da-índia (Sygyzium aromaticum), verificando sua efetividade frente ao controle biológico das larvas. As larvas foram adquiridas junto ao controle de vetores da cidade de Barretos-SP e separadas as do gênero Aedes através do método de luminescência. Foram feitas diluições nas concentrações de
0,05g; 0,1g; 0,2g; 0,3g; 0,4g; de cada substância em pó, em 100 ml de água destilada e colocadas 10 larvas
de terceiro estágio em cada recipiente, tendo 24h como tempo de análise dos resultados. A pimenta preta
demonstrou ser a mais efetiva no combate à larva ocasionando a morte em todas as diluições realizadas,
pouca diferença para o cravo, onde na diluição de 0,05g ocasionou a morte de 4 das 10 larvas, nas demais,
morte total das larvas. O gengibre demonstrou menor efetividade, somente o teste de 0,4g causou a morte
total das larvas, nas concentrações 0,3g e 0,2g apenas a presença de 1 larva viva, nas diluições 0,1g e 0,05g
não houve morte. Através dos estudos conclui-se que tanto o cravo quanto a pimenta preta demonstraram
alta ação larvicida, excelentes por serem substâncias naturais. Estudos mais aprofundados ajudarão a selecionar métodos naturais substitutivo no combate às larvas, visto que, os métodos atuais são de substâncias
químicas, portanto, agressivos ao meio ambiente.
Palavras-Chave: Plantas. Combate Natural. Larvas. Aedes Aegypti. Dengue.
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Categoria 3

Controle biológico da lagarta Monuste Orseis
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Maurício Aparecido Batista de Sousa
Valdemar dos Santos Alves
Orientador (a) - Wolney Dalla Pria Júnior
Prof. (a) revisor (a) - Silvia Aparecida Bedin Camponez
Etec Doutor Luiz Cesar Couto

Uma espécie de vegetal muito consumida na alimentação humana, entre as hortaliças folhosas, é a couve
comum, pois apresenta um grande valor nutritivo devido ao conteúdo de sais minerais e vitaminas presente. Dentre as principais pragas-chave que atacam a couve, destacam-se as lagartas (curuquerê da couve),
pois causam desfolhamento intenso, devido a ocorrência frequente e elevada voracidade dessa lagarta,
provocando uma grande destruição nessa cultura. O presente trabalho teve como objetivo encontrar alternativas de controle natural para essa praga com a utilização de microrganismos entomopatogênicos e
inseticidas naturais, visando à redução de inseticidas químicos prejudiciais ao meio ambiente e ao homem.
O trabalho foi desenvolvido nas Horta Orgânica da Etec Dr. Luiz César Couto localizado no município de
Quatá/SP, onde o experimento foi conduzido com a utilização de 5 tratamentos e 5 repetições num esquema fatorial de 5 x 5 sendo utilizado 5 lagartas por tratamento. Os tratamentos foram composto por:fungo
Metarhizium anisopleae; bactéria Bacillus thuringiensis; Inseticida Natural de Origem Vegetal;Inseticida
químico Decis; Água destilada. Os resultados demonstram que realmente é possível realizar o controle dessa praga com uso de produtos naturais alternativos e a utilização de microrganismos entomopatogênicos,
contribuindo na diminuição da quantidade de produtos químicos utilizados nessa cultura.
Palavras-Chave: Hortaliças. Agricultura orgânica. Controle biológico. Meio Ambiente.
Sustentabilidade.
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Categoria 3

Elaboração e implantação de jardim vertical
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Josilma Aparecida da Silva
Nayara Jennie Zarelli do Nascimento
Rafaela Tamires Martins
Orientador (a) - Walkiria Maria Sturem Vecchi Leis
Prof. (a) revisor (a) - Marli Aparecida Pacchioni de Castro
Etec Martinho Di Ciero

A elaboração de paisagem segue movimentos adaptados aos segmentos modernos. Os espaços verdes se
integram à rapidez da vida moderna, daí surgem novos conceitos de jardins com baixa manutenção. O
jardim vertical se tornará parte integrante de uma paisagem nova, novos conceitos e novas tecnologias são
empregados. O objetivo desse trabalho é a implantação de um jardim vertical, que irá compor uma área de
amostragem de jardins na ETEC. Será construído um painel com suculentas na parede oeste do almoxarifado. Neste projeto serão valorizadas as diferentes espécies de suculentas, plantas rústicas que necessitam
de pouca quantidade de água e tratos culturais. A implantação de jardim econômico de baixa manutenção
pode colaborar com o meio ambiente pela utilização de materiais de reuso, agregando valor econômico
e embelezamento do local. Depois de uma análise minuciosa da área quanto ao solo, clima, localização,
incidência solar, vento, plantas existentes, foi detectado que o solo é arenoso, e que a área recebe sol das
9h às 17h caracterizando-se área de sol pleno, com grande incidência de ventos. Para concepção estética,
foram escolhidas linhas retas e curvas, cores complementares e texturas variadas que fazem contraste com
os elementos arquitetônicos, mobiliários e decorativos escolhidos. O projeto visou à recuperação das áreas
degradadas da Etec, dando novas formas as estruturas já existentes, tornando agradável para o convívio
social e colaborando com o meio ambiente na recuperação e implantação de projetos paisagísticos.
Palavras-Chave: Paisagismo. Suculentas. Xerófitas. Mobiliários. Jardim vertical.
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Categoria 3

Empobrecimento de solo pela monocultura eucalipto
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Douglas de Lima
Paulo Rodrigues do Bonfim
Orientador (a) - Eltiza Rondino Vasques
Prof. (a) revisor (a) - Maria Auxiliadora da Cruz Fernandes
Etec Getúlio Vargas

Com o crescimento das plantações de Eucalipto, perceberam-se em diferentes regiões, semelhanças quanto
aos impactos ocasionados por esta cultura; atualmente com mais de cinco milhões de hectares plantados
no Brasil, aumenta-se a preocupação, pois grandes monoculturas estão sendo empregadas sem controle e
monitoramento do plantio, nas regiões Sul e Sudeste do país. Os principais impactos negativos ocasionados
pelas culturas do eucalipto são: impactos no solo e desenvolvimento de processos erosivos, podendo causar
a desertificação; mudanças climáticas; impactos negativos sobre os recursos hídricos. Os impactos positivos
estão ligados às suas propriedades farmacêuticas, sequestro de CO2 (dióxido de carbono) e geração de
emprego. Para minimizar os impactos negativos, é necessário conhecer as suas causas, a fim de implantar
técnicas de prevenção e controle, como o uso sustentável do solo e a implantação desta cultura em locais edáfica e topograficamente apropriados, já que faz parte da economia de vários países. Este trabalho
objetiva conhecer o funcionamento e etapas de plantio das monoculturas de eucalipto e quais impactos
ambientais podem ser causados por esta cultura. Ensaios analíticos foram realizados, permitindo verificar a
absorção de nutrientes pela cultura e a alteração do pH do solo e comparar com dados que permitem revelar
a oscilação causada no solo pela cultura em determinado período de tempo. A acidificação do solo ocupado
com a cultura do eucalipto foi confirmada neste estudo, que pode ser corrigida por meio da aplicação de
adubos à base de Cálcio. Portanto, ressalta-se a importância de um manejo agrícola atencioso para a cultura
do eucalipto, a fim de não provocar grandes impactos ambientais.
Palavras-Chave: Eucalipto. Monoculturas. Impacto ambiental. Deserto Verde. Acidez do solo.
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Categoria 3

Filtro reciclável com carvão ativado de coco
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Ermes Rodrigues de Almeida Neto
Matheus Neves de Oliveira
Orientador (a) - Taís Belan dos Santos
Prof. (a) revisor (a) - Emmanuelly Andrade
Etec Professora Carmelina Barbosa

O tratamento de efluentes para reaproveitamento de água é um tema mundialmente abordado. O efluente
descartado de tanques de larvar roupa domésticos poderia ser utilizado para fins secundários como limpeza
de ambientes externos ou aguar jardins se não fosse poluído com quantidade significativa de detergente
em pó e resíduos de sujidades provenientes das roupas, além do mau odor. O carvão ativado é uma substância carbonácea inerte, tendo uma maior obtenção através de ossos, sementes e cascas de frutas como o
mesocarpo do coco entre outros. Este se diferencia por possuir uma alta porosidade que lhe proporciona alto
poder de absorção de moléculas tanto na fase líquida como gasosa. Graças a essa propriedade, o carvão ativado é empregado na fabricação de filtros, por reter as partículas sólidas suspensas e desodorizar o filtrado.
O presente trabalho tem por objetivo a fabricação de um filtro com carvão ativado feito do mesocarpo do
coco para ser acoplado à mangueira do tanque para a limpeza do efluente que seria descartado após a lavagem de roupas. O mesocarpo do coco verde foi desfiado e levado ao forno mufla a 500ºC por trinta minutos.
Após ser carbonizado, passou por ativação com cloreto de zinco e ácido fosfórico. O filtro foi preparado com
um galão de água mineral de 20 litros, manta acrílica, areia limpa e o carvão ativado do mesocarpo de
coco. Uma torneira foi adaptada ao galão para facilitar a retirada do filtrado. O efluente se torna límpido e
inodoro, possibilitando a reutilização da água para diversos fins domésticos (limpar quintal, lavar roupas,
aguar plantas entre outros). É possível concluir que o filtro produzido é eficiente e de baixo custo, podendo
ser utilizado em residências para a filtração de efluentes e reaproveitamento de água.
Palavras-Chave: Coco. Carvão-ativado. Mesocarpo. Filtro. Efluente.
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Categoria 3

Hidroponia utilizando água residual do destilador
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Letícia Reis Manólio
Rafaela Mayra Suecos
Rafel Troiano Possebão
Orientador (a) - Marcos Alberto Claudio Pandolfi
Coorientador (a) - Lidiane Cristina Pavarina
Etec Doutor Adail Nunes da Silva

A presente pesquisa tem como principal objetivo estudar a viabilidade de se cultivar vegetais em sistema
de hidroponia utilizando, para tanto, água residual de destilador instalado nos laboratórios da escola. O
projeto é baseado em um sistema de hidroponia NFT (nutrient film technique - técnica cinematográfica de
nutrientes), cujas técnicas são mais vantajosas e rápidas, sendo um sistema onde plantas (hortaliças) são
cultivadas em um canal com uma fina lâmina de água, sem ter nenhum contato com o solo, através de um
suporte com pequena inclinação para escoamento da solução nutritiva (água + fertilizante). O diferencial
do projeto consiste no aproveitamento de água residual que é descartada pelo destilador na obtenção de
água destilada. Para que o desenvolvimento da planta fosse bem sucedido, utilizamos o cultivo da Alface
Florence (mimosa), pois ela se adapta bem a várias condições climáticas, e seu tempo para colheita é em
média 60 dias. Através de acompanhamento e análises realizadas, concluímos que este tipo de água é ideal
para produção hidropônica, pois possui maior índice de componentes essenciais em relação a agua potável,
que é benévolo para produção da matéria-prima escolhida. Optamos por este projeto para o aproveitamento da água que seria descartada, diminuindo assim o impacto ambiental além de reduzir custos de
produção.
Palavras-Chave: Hidroponia Nft. Água. Destilador. Alface Florence. Impacto Ambient.

56

feteps • 2015

Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Hellen Rafaela Alves de Oliveira
Karla Keroline dos Santos
Matheus Fornel Miranda
Orientador (a) - Valter Alves Pradela
Prof. (a) Revisor (a) - Maycon Azevedo Geres

Categoria 3

Hidroretentor - base subproduto de cana-de-açúcar

Etec Professora Nair Luccas Ribeiro

A região do Pontal do Paranapanema possui muitos assentados que dependem da produção de suas hortas orgânicas para sua sobrevivência, e hoje, quando pensamos em agricultura familiar, principalmente
na formação de mudas, ocorre uma grande necessidade de irrigação para o desenvolvimento das plantas,
porém estas irrigações têm a necessidade de ser realizadas com uma frequência diária, de modo que não
prejudique o seu desenvolvimento. Atualmente a crise hídrica que se abateu sobre nossa população fez com
que muitas pessoas que dependem diretamente da utilização da água para a manutenção de seu agronegócio partissem à procura de novas ideias, visando sua economia e sua utilização racional. Aliado a este fato,
pensamos em estratégias que agridam menos o meio ambiente. Visando à solução destes problemas, nosso
trabalho contemplou a utilização de bagacilho de cana-de-açúcar na composição da formação de substrato
para a produção de mudas de hortaliças, com os objetivos de reter mais água no substrato e fornecê-la para
a planta, evitando assim seu desperdício durante a irrigação e também obter a redução do custo do substrato, já que o valor do quilo do bagacilho é bem inferior ao preço por quilo do substrato. Para comprovar estes
efeitos do bagacilho acrescido ao substrato, realizamos um experimento envolvendo a mistura em diversas
porcentagens de bagacilho ao substrato. Fizemos 10 repetições para cada tratamento, colocando essas misturas em bandejas e que foram semeadas com alface crespa. Todos os tratamentos receberam uma irrigação
de 5,0 mm diários, divididos em duas aplicações diárias, uma de manhã a outra a tarde. As bandejas foram
colocadas dentro de casa de vegetação. Passados 35 dias, no final do experimento foram medidos os pesos
verdes de cada tratamento; foram observados os resultados que comprovaram que a utilização da mistura
do bagacilho, tornou-se viável tanto econômica quanto tecnicamente.
Palavras-Chave: Bagacilho. Água. Mudas. Economia. Meio Ambiente. Cana-de-açúcar.
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Categoria 3

Reaproveitamento da água da máquina de lavar
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Bruna Barbosa Campaner
João Marcos Bonifácio da Silva
Luís Eduardo Magalhães
Orientador (a) - Juliana Carvalho Ferreira Martins
Prof. (a) Revisor (a) - Élida Cristina de Carvalho Castilho
Etec de Araçatuba

A água, que desempenha papel de vital importância na vida do ser humano, tem-se tornado cada vez mais
escassa com o passar do tempo, especialmente nos dias de hoje, com a falta de chuva assolando a população, assim, faz-se necessário um trabalho de conscientização acerca do seu reaproveitamento e soluções
eficientes para o uso da mesma ao redor do mundo. Com enfoque no reúso da água da máquina de lavar,
o projeto traz a proposta de uma alternativa para a economia desse recurso natural tão valioso, bem como
deseja incitar a conscientização da comunidade para que a água possa ser devidamente reaproveitada,
evitando o seu desperdício. Para isso, criou-se um sistema de armazenagem da água que sai após cada lavagem de roupa. Esse sistema consiste na instalação de uma bombona para captação da água da máquina,
com um filtro de carvão ativado e telas de espuma de poliuretano, que fará a filtragem dessa água, para
limpá-la das impurezas dos produtos químicos utilizados e da sujeira proveniente das roupas. Após esse
processo de filtragem, a água é armazenada em outro recipiente e servirá para diversos usos domésticos.
Com esta prática, estaremos evitando o uso desnecessário de água limpa em atividades que não demandam
água potável e, assim, fornecendo à sociedade mais uma ferramenta no combate ao desperdício, incentivando práticas sustentáveis.
Palavras-Chave: Reutilização. Água. Máquina De Lavar. Filtragem. Sustentabilidade.
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Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Fernanda Garcia dos Santos
Jeane de Souza Costa
Lorhainne de Castro Gama
Orientador (a) - Chafi José Nader Júnior
Coorientador (a) - Roberta Carrara Baptistussi Tuzzi

Categoria 3

Reaproveitamento da água do ar-condicionado

Etec Pedro Badran

O projeto apresentado relaciona-se com a sustentabilidade, considerando a situação de falta de água que
o planeta Terra vive. Com o objetivo de realizar uma ação positiva ao meio ambiente, temos o intuito de
reaproveitar a água desperdiçada do ar condicionado para o uso de destilação no laboratório de química. A
pesquisa iniciou-se a partir de estudos no laboratório de química, com a investigação de todos os detalhes
possíveis, como o número de alunos presentes no local, a temperatura do condicionador de ar e se a porta
estava na maior parte do tempo aberta ou fechada. As análises práticas eram realizadas utilizando uma
garrafa pet para observar o tempo de vazão e assim termos uma base concreta do tempo necessário para 2
litros de água serem reservados. Além da captação foram feitas análises químicas para ter a garantia de que
o processo será realizado com clareza; nessas análises medimos o pH, a alcalinidade, a dureza e os cloretos.
Após todos os resultados em mãos, descobrimos que a água expelida pelo ar condicionado não é própria
para o consumo humano, mas é oportuna para a realização do uso do destilador e que poderá ser utilizado
pelo curso de meio ambiente e química, garantindo um reaproveitamento favorável à escola e ao meio
ambiente, trazendo novas possibilidades a projetos futuros que irão ser de extrema importância a todos.
Palavras-Chave: Água. Meio Ambiente. Destilador. Análises. Ar Condicionado.
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Categoria 3

Solar Cap - boné solar
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Guilherme Vasconcelos Pereira
Maycon Souza da Silva
Orientador (a) - Helio de Assis Piper
Prof.(a) Revisor (a) - Mirian Elaine Fernandes Caçula
Etec Professor Milton Gazzetti

Solar Cap (boné solar) é um projeto elaborado para incentivar a sociedade brasileira a introduzir mais as
fontes de energia renováveis não poluentes, visando buscar a diminuição da poluição e uma melhor sustentabilidade, dar mais tempo as pessoas que necessitam do aparelho celular em seu dia a dia, pois não será
necessário parar em um ponto de energia (tomadas) para efetuar a recarga. Por ser um projeto sustentável
e econômico ele é simples, mas pode ter uma grande repercussão no mercado tecnológico, pelo fato de
compor a tecnologia mais conhecida por geração fotovoltaica. Nos dias de hoje, as pessoas estão buscando
cada vez mais este tipo de tecnologia, pois placas solares fotovoltaicas possibilitam que uma casa seja
abastecida tranquilamente por este tipo de geração de energia elétrica, possibilitando assim melhorias
para o meio ambiente e o orçamento doméstico. O Solar Cap é um boné equipado com 2 placas solares
fotovoltaica, que nada mais são do que geradores de energia a partir da energia solar. O efeito fotovoltaico,
primeiramente descoberto por Edmond Becquerel, em 1839, implica no aparecimento de uma diferença de
potencial nos terminais de uma célula eletroquímica causada pela absorção de luz. Cada placa pode produzir até 3,3 V, totalizando 6,6 V (pelo fato de ser duas placas), energia que será suficiente para recarregar um
aparelho celular, que normalmente utilizam baterias de até 3,8 V. As placas serão colocadas na aba de um
boné, simplesmente pelo fato de que a aba serve para impedir que os raios solares incidam nos olhos da
pessoa, aproveitando assim estes raios para produzir energia. Concluímos que este projeto não só facilitará
o carregamento dos aparelhos celulares no dia a dia das pessoas, mas também incentivará o uso de energias
alternativas, como a energia solar.
Palavras-Chave: Boné Solar. Energia Solar. Energia. Fotovoltaica. Tecnologia sustentável.
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Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Eduarda da Silva Alves
Gabrieli de Brito Reis
Ingryd Mayara Nascimento Martins
Orientador (a) - Fabiana Conceição Gonçalves
Prof. (a). Revisor (a) - Sidnei Antonio Pereira Filho

Categoria 3

Tick - controle estratégico de carrapato em bovino

Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar

As parasitoses ocupam lugar de destaque entre as patologias bovinas, pois provocam prejuízos à pecuária
nacional. São causados pela falta de conhecimento sobre a biologia do carrapato, seu ciclo de vida e do
momento mais apropriado para o seu combate, além do fato de que a população de carrapatos desenvolve resistência aos produtos carrapaticidas, levando ao fracasso frequente do controle deste parasita nas
propriedades rurais. O projeto consiste em encontrar um meio de combate e controle do carrapato nas
propriedades através do teste chamado biocarrapaticidograma, popularmente conhecido como “carrapatograma”, em que o produtor rural encontra o melhor princípio ativo para seu rebanho, aumentando a
eficácia e diminuindo custos. O projeto é mais uma ferramenta para o produtor aumentar sua lucratividade
utilizando o carrapaticida mais eficaz, oferecendo um método prático e seguro para o diagnóstico e mensuração do grau de resistência e sensibilidade das teleóginas, permitindo que o rebanho torne-se mais sadio,
aumentando o lucro final para o produtor independente do destino do gado. Para realização do teste do
carrapatograma, é necessária que os animais estejam sem pulverização por pelo menos 25 (vinte e cinco)
dias. Selecionam-se cerca de 10 (dez) animais para a coleta dos carrapatos, e são coletadas 4 (quatro) teleóginas por produto acaricida testado. Após tais procedimentos, inicia-se o teste do biocarrapaticidograma,
que consiste na lavagem, secagem e distribuição das teleóginas de acordo com peso e tamanho nas placas
de petri e é observada por 18 (dezoito) dias, para notar desenvolvimento, ovulação ou morte das mesmas.
Os resultados encontrados apresentarão variação, pois um carrapaticida que funciona em uma propriedade
pode não ser o mesmo que funcionará na outra, portanto, o teste do carrapatograma é de total importância
para que se tenha o princípio ativo correto que cada proprietário deverá utilizar.
Palavras-Chave: Carrapatograma. Teleóginas. Controle de carrapatos. Carrapato bovino.
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Categoria 4

Projetos das Escolas Técnicas
INFORMÁTICA E CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO:
ferramentas da comunicação, sistemas computacionais, sistemas operacionais,
linguagem de programação, computação gráfica, comunicação e redes entre outros.
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Categoria 4

Alimentador inteligente para animais
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Elias Yuri MÁximo
Isaac Nobre Garcia
Rafael Antonio Vrech
Orientador(a) - Marcelo Passaro Fontana
Coorientador(a) - Adriano Cilhos Doimo
Prof(a). Revisor(a) - Tiago Jesus de Souza
Etec Bento Quirino

O projeto consiste em um alimentador automático de animais capaz de entregar ao usuário final, seja este um
dono de animal de estimação ou canil/pet shop, um acompanhamento inteligente sobre a forma com que o
animal se alimenta, além de permitir calcular e controlar gastos, além de acompanhar o cotidiano do animal
no que diz respeito à alimentação. Serão realizadas leituras de dados, como por exemplo, a frequência com que
o animal ronda, mexe ou mostra interesse em conseguir mais ração, a quantidade de comida possivelmente
deixada no prato e a quantidade de ração ainda estocada no reservatório. Desta forma serão disponibilizadas
informações ao usuário, como hábitos do animal, períodos em que o animal come uma quantidade maior ou
menor de comida, históricos e estatísticas da alimentação em geral. Estes dados serão capturados através de
módulos e sensores ligados à plataforma de prototipagem Arduino, que por sua vez vai enviar essas informações para um banco de dados onde serão armazenados, para que futuramente sejam acessados por uma
aplicação WEB e por um aplicativo Android, que possibilitam as informações serem interpretadas e organizadas
para a construção de estatísticas e posterior consulta do usuário através do recurso que lhe for mais conveniente. Os resultados dos testes realizados mostraram que os donos de animais podem ficar mais tranquilos em
relação ao comportamento do animal, visto que poderão acompanhar melhor o cotidiano deles, inclusive compras de alimentos somente quando for preciso. Portanto, consideramos este projeto um excelente investimento
e possíveis módulos extras poderão ser implementados para melhorar este controle para os respectivos donos.
Palavras-Chaves: Alimentador. Consumo. Controle. Animal. Comportamento.
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Categoria 4

Análise de possíveis desistentes via Data Mining
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Dionatan Henrique Almeida Pereira Novaes
Fátima Regina da Silva
Renan Carneiro Ribeiro
Orientador(a) - Anderson Sene Gonçalves
Prof(a). Revisor(a) - Anderson Sene Gonçalves
Etec Professor José Sant Ana de Castro

A evasão escolar está incluída como um dos assuntos mais discutidos na educação brasileira. Pode-se citar
como motivos que causam a evasão, a necessidade de o jovem ter que optar por estudar e/ou trabalhar, a
falta de identidade com o curso, entre outros. Em vista ao alto nível de desistência dos alunos do curso técnico
em Informática, elaborou-se um site para coletar, por meio de um questionário, informações dos alunos.
Para o desenvolvimento das páginas web, utilizou-se o Notepad++ e Adobe Dreamweaver CS5. Já para
armazenar as informações, elaborou-se um Banco de Dados (BD) por meio do Sistema Gerenciador de Banco
de Dados (SGBD) MySQL. A fim de realizar a conexão das páginas estáticas ao BD, fez-se uso da linguagem de
programação web Hypertext Preprocessor (PHP). Para avaliar graficamente os índices de evasão, empregou-se
a biblioteca gráfica JpGraph. Com o intuito de agrupar os alunos a partir de padrões não analíticos, trabalhouse com Data Mining por meio do Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA). Com análise dos
gráficos, identificou-se, entre outras informações, que, em geral, os alunos do técnico em Informática são do
sexo masculino e menores de 18 anos. Em relação ao estado civil, 65,77% deles são solteiros e o restante se
divide em os que não são solteiros, casados e divorciados. Há também uma alta expectativa em relação aos
professores, ao curso e aos colegas de classe. Quanto à pretensão pós-curso, 59,46% pretende trabalhar na
área, 31,53% não decidiram, 7,21% querem trabalhar fora da área. Por sua vez, a mineração de dados, por
meio do algoritmo de clustering Simple K-Means, obteve-se clusters tanto para os alunos em curso, quanto
para àqueles que saíram. Em suma, por meio deste trabalho obteve-se uma ferramenta para analisar padrões
nas informações dos alunos de modo a identificar o perfil de prováveis desistentes.

Palavras-Chaves: Evasão. Php. Mysql. Data Mining. Cluster.
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Categoria 4

Aplicativo - Fitness APP
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Lucas Riccieri Bellotto Paris
Thomas Yago Ventura dos Santos
Valmir Aguilera Junior
Orientador(a) - Luciana Michele Ventura
Prof(a). Revisor(a) - Isaque Katahira
Etec Professor Mario Antonio Verza

O controle das atividades físicas desenvolvidas em uma academia, bem como a gestão de informações como
o IMC e medições corpóreas são os principais objetivos do Fitness App, visto que a busca pela qualidade de
vida é cada vez mais almejada na sociedade atual assim como a preocupação com a saúde e com o bem-estar.
O aplicativo busca solucionar o problema de organização das rotinas de treino dos praticantes de atividades
físicas e acompanhar os resultados obtidos, por meio, de smartphones, que estão cada vez mais presentes
na vida cotidiana, visto que somente no Brasil o número de aparelhos já supera o número de habitantes,
servindo como um facilitador para a prática de atividades já que em nosso país metade da população se
encontra acima do peso ideal. Visitas em academias da cidade de Palmital permitiram inferir as informações
a serem gerenciadas pelo software, sendo que as academias terão acesso à uma interface administrativa via
Web para gerenciar o cadastro dos alunos e suas avaliações físicas. Verificamos que os objetivos principais do
projeto foram atendidos, tendo cumprido todos os requisitos levantados em fase de projeto com a inclusão de
funcionalidades extras como cálculo de água a ser ingerida diariamente e dicas de saúde.

Palavras-Chaves: Aplicativo. Saúde. Academia. Atividades Físicas. Praticidade .
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Categoria 4

Aplicativo de calendário escolar
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Ana Carolina Ferri Baldasso
Ana Gabriele Francisco
Camial Machado
Orientador(a) - Anderson Luiz de Oliveira
Coorientador(a) - Adilson Haron Bondança
Prof(a). Revisor(a) - Natalie Goes
Etec Professor Carmine Biagio Tundisi

Esse projeto é resultado da observação da organização de uma escola técnica. Foi constatado que em uma
época de grande fluxo de atividades, provas e trabalhos, havia um grande acúmulo de tarefas, onde os
professores desconheciam as datas passadas por outros professores, causando assim certa dificuldade para
os alunos se organizarem e administrarem seus estudos. Assim, uma possível solução seria a organização de
todos esses dados, para que todos pudessem ter acesso de uma forma rápida e fácil. Desse modo surgiu o
projeto de criação de um aplicativo mobile que funciona como uma agenda, na qual será possível encontrar
todas estas datas, que podem ser vistas através de um smartphone com sistema operacional Android® ou
pela rede social do Facebook®. Neles são inseridas as informações que os estudantes precisam saber para
melhorar seu desempenho acadêmico. Esse aplicativo foi disponibilizado para todas as turmas dos cursos de
Ensino Médio e Técnico Integrado ao Ensino Médio, com os quais foi realizada uma pesquisa, sendo constatado
que 99,7% dos alunos afirmaram que o aplicativo auxiliou na comunicação entre os discentes e docentes.
O trabalho mostrou que a organização feita desta maneira auxiliou no processo onde não existia uma
organização de informações de forma adequada. Como resultado, esse aplicativo proporcionou uma forma
para que todos os alunos acompanhassem as datas definidas pelos docentes de uma forma mais dinâmica,
resultando uma melhora significante na organização pessoal da comunidade escolar bem como nas menções
destas atividades. O aplicativo proporcionou o acompanhamento por parte dos pais e responsáveis de todas as
atividades e também da Coordenação do Curso e Coordenação Pedagógica. O aplicativo tem como diferencial o
estudo das ferramentas, metodologias de TICs e também o custo zero de implementação.

Palavras-Chaves: Tic. Aplicativo. Educação. Tecnologia. Agenda.
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Categoria 4

APP animaceg
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Maria Laura de Moura Chagas
Michele Cristina Gomes de Souza
Patricia Cristina de Oliveira
Orientador(a) - Leandro Rondado de Sousa
Coorientador(a) - Carlos Ito
Prof(a). Revisor(a) - Leandro Rondado de Sousa
Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho

A deficiência visual, em seus diferentes níveis, faz com que os indivíduos enfrentem uma série de dificuldades
pelo fato da diminuição da percepção do mundo ao redor, a visão é um dos sentidos que oferece a maior gama
de possibilidades de interação e conhecimento, portanto qualquer que seja o nível de deficiência acarreta
a privação do conhecimento. Contudo os outros sentidos; audição, tato, paladar e olfato aperfeiçoam-se
ao longo da vida para suprir a deficiência visual e seus desdobramentos. Esta especialização dos sentidos
é ainda maior nas crianças, devido à quantidade de conexões cerebrais que elas possuem, justamente por
aprenderem com mais facilidade nessa fase da vida, assim estimular tais sentidos é também favorecer o
conhecimento. O Objetivo deste trabalho foi justamente estimular a criança através do sentido da audição,
a compreender o mundo ao redor, mais especificamente o mundo animal, para isso desenvolvendo um
aplicativo para dispositivos móveis, onde o mesmo possui uma base de dados de 30 animais, com suas devidas
descrições através dos sons, nestas descrições constam detalhes do animal, alimentação e habitat natural. O
Desenvolvimento do aplicativo, bem como as imagens escolhidas foi pautado em duas categorias de artigos
científicos: a primeira compreendendo os aspectos da deficiência visual propriamente dita e a segunda o uso
da tecnologia e das interfaces homem-máquina em favorecimento a sociedade. Desta forma foi desenvolvido
um aplicativo de simples operação no qual a criança por intermédio de um adulto consegue compreender as
informações emitidas à medida que cada imagem é escolhida. Através deste trabalho foi possível concluir que
ainda é pequeno o uso da tecnologia com esta finalidade, sendo possível, portanto aperfeiçoar o aplicativo
abrangendo mais imagens e novas funcionalidades de acordo com os níveis de deficiência visual, bem como as
características de aprendizado em diferentes faixas etárias.

Palavras-Chaves: Deficiência. Cegueira. Visão. Android. Aplicativos.
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Categoria 4

Ardu prótese
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Mateus Seixas Alves
Matheus Henrique da Silva
Robert Guilherme Ferreira
Orientador(a) - Marcelo dos Santos
Prof(a). Revisor(a) - Ana Lucia Braido Assalin Dontale
Etec de Vargem Grande do Sul

O Título Ardu Prótese é o resultado da junção de dois termos: Ardu, que vem da Palavra Arduíno, uma
plataforma de prototipagem eletrônica em formato de placa única, que se refere a tecnologia utilizada no
desenvolvimento do protótipo e prótese relacionada ao escopo principal do projeto. Observando o avanço
desenfreado da tecnologia, nota se que em um curto espaço de tempo a matéria-prima para a manufatura de
aparelhos tecnológicos se esgotará, caso a humanidade não aprenda a reutilizar e reciclar os equipamentos que
foram descartados ou ficaram obsoletos. Nossas pesquisas têm por finalidade encontrar soluções sustentáveis
que possam substituir as matérias-primas utilizadas na produção de próteses humanas, buscando em fontes
renováveis e/ou recicláveis alternativas econômicas capazes de atender o público mais carente da sociedade,
promovendo assim, a socialização e a inclusão de deficientes físicos, junto a redução dos agentes causadores
de impactos ambientais com a reutilização de resíduos descartáveis e obsoletos. Baseado então, nos princípios
da Eletrônica e da Biomecânica, a proposta é desenvolver um protótipo capaz de simular os movimentos de
uma perna, proporcionando a mobilidade de suas articulações através da utilização de servo motores, e com
isso realizar testes com suprimentos recicláveis analisando a viabilidade do reaproveitamento do material
reciclável na produção de próteses. Esteticamente falando, durante nossas pesquisas e o desenvolvimento do
projeto, os materiais utilizados podem não atender as expectativas de seus usuários, então a ideia é encontrar
materiais que possam ser reutilizados para a produção das próteses. Portanto, com base nesses estudos,
foi possível perceber que o uso excessivo da tecnologia pode acarretar impactos ambientais pelo descarte
inconsciente em lugares indevidos, como também, essa mesma tecnologia pode ser usada como facilitadora
em pesquisas para correção destes erros pontuais, tanto na área da saúde como do meio ambiente.

Palavras-Chaves: Mecatrônica. Robótica. Arduino. Perna Eletrônica. Sustentabilidade.
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Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Julio Cesar dos Santos
Maisa de Oliveira Roveri
Orientador(a) - Henrique Felipe Alves
Coorientador(a) - Fernando Pedroso
Prof(a). Revisor(a) - Fernando Pedroso

Categoria 4

Arg - automação de resfriamento para gabinetes

Etec Santa Fé do Sul

País de clima tropical, com temperaturas que podem ultrapassar os 40ºC na maior parte das regiões, o Brasil
é um país extremamente favorável para diversos setores, tais como: turismo, produção agrícola, ciência
e tecnologia, etc. Mas por outro lado, as altas temperaturas se tornam prejudiciais para o funcionamento
adequado dos equipamentos eletrônicos que necessitam de clima ameno para seu melhor desempenho.
Observa-se ainda, que é comum alguns usuários removerem a tampa lateral do gabinete com o intuito de
reduzir o aquecimento interno, mas tal atitude pode não ser a mais adequada, pois pode causar riscos de
pequenos acidentes com o equipamento interno. Tendo em vista essa realidade, desenvolveu-se um projeto
em conjunto com uma plataforma prototipagem Arduino, que por meio de um sensor de temperatura verifica
a temperatura interna do gabinete, que por sua vez, aciona o servo motor, onde este abre abas laterais ao
gabinete, e com o auxílio de coolers aumenta a circulação interna de ar dentro do mesmo, com o intuito de
reduzir o superaquecimento, visando um melhor desempenho do equipamento. Sendo assim, observou-se
que é perfeitamente possível aliar a tecnologia em prol do melhoramento do desempenho dos gabinetes
atuais, pois, conseguiu-se uma diminuição significativa e uma melhora muito relevante no resfriamento
interno da máquina.

Palavras-Chaves: Gabinete. Resfriamento. Desempenho. Tecnologia. Arduino.
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Categoria 4

Autime - Informática a favor do Autismo
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Andressa Marques Alves
João Paulo Marques
Vitória Kesya Moura de Oliveira
Orientador(a) - Nilze R. Benhami
Coorientador(a) - Wellington Renato Mancin
Prof(a). Revisor(a) - Joseli Marise Benine
Etec Tenente Aviador Gustavo Klug

O projeto AUTIME tem como objetivo a relação social e comunicativa, integrando pessoas portadoras do
Transtorno Espectro Autistas (TEA) no meio digital. Sendo seu uso gratuito e direcionado para instituições que
trabalham a fim de uma melhor qualidade de vida para os autistas. Possibilitando um maior esclarecimento,
o autismo é um conjunto de fatores neurológicos que comprometem o desenvolvimento comportamental e
cognitivo do portador, possibilitando mudanças no quadro se tratado com antecedência. O projeto consiste
em um aplicativo similar a uma agenda, reunindo atividades do dia a dia dispostas em uma espécie de linha
do tempo, onde o autista tem livre acesso a elas para que organize suas próprias atividades e que possa estar
descartando-as quando já concluídas. O AUTime foi construído para a plataforma Android, apresentando uma
série de telas com funções direcionadas ao processo de criação e finalização da agenda, levando em conta
as potencialidades e deficiências do autista.O propósito é levar seu utilizador a estabelecer uma sensação
de segurança ao fixar sua rotina, virtualizando um processo já existente. O intuito do projeto é servir como
uma ferramenta de auxílio em atividades educacionais sem custos, para pais que têm filhos autistas possam
adquiri-lo de forma fácil, sendo assim, todos aqueles que quiserem adquirir terão a chance de tê-lo.
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Árvore digital
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Maicon Vinicius Santos Cabral
Vinicius Agnus Fernandes
Orientador(a) - Plinio Carielo
Coorientador(a) - Andréia Salmazo Bertasso
Prof(a). Revisor(a) - Plínio Carielo
Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo

Árvore Digital é um projeto para identificar as árvores da maior área verde urbana de Presidente Prudente
- SP, Parque do Povo, com o sistema QrCode. Este sistema irá permitir o comprometimento e a interação da
população com a preservação das espécies vegetais existentes no Parque pelo conhecimento adquirido ao ler o
QrCode existente nas árvores. Este projeto visa também promover a integração e divulgação dos cursos Técnico
em Florestas e Técnico em Informática. O Parque do Povo é a maior área destinada à arborização urbana do
município, possui uma área de 33,3 ha. Em sua extensão ocorrem eventos culturais com frequência, e o mesmo
serve como lugar para momentos de lazer, recreação, distração e educação ambiental; muitas destas atividades
estão associadas ou acompanhadas de celulares de última geração, que favoreceu a criação do sistema de
identificação por QrCode. O presente trabalho realizou o levantamento florístico e criou QrCode para todas
as espécies identificadas. O levantamento apontou a existência de 55 espécies arbóreas no trecho estudado,
sendo 25 espécies nativas e 30 espécies exóticas, distribuídas em 21 famílias. Juntas totalizam 585 indivíduos,
25 não identificados. Do total de indivíduos levantados 52% são exóticos e 44% são nativos. Entre as espécies
a que teve maior participação neste trecho foi a Tipuana tipu (11,79%, Tipuana), seguida da Syzygium cumini
(10,08%, jambolão), ambas espécies exóticas. As espécies nativas com maior participação foram Licania
tomentosa (6,32%, Oiti), Handroanthus heptaphyllus (6,32%, Ipê Roxo) e Albizia niopoides (3,93%, Farinha
seca). Das espécies identificadas 23,64% apresentam apenas 1 indivíduo; que é o caso da Caesalpinia echinata
(Pau Brasil) e Cedrela fissilis (Cedro). Por meio do “Árvore Digital” a população poderá localizar através do GPS
do celular estas espécies que apresentam apenas 1 indivíduo, além de todas as informações coletadas.
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Eduardo Gazola Santineli Vilar
Lucas Roberto Martins de Souza
Orientador(a) - Ricardo Aparecido Selani
Coorientador(a) - Bruna C S Moraes Nunes
Prof(a). Revisor(a) - Bruna Monetta
Etec Orlando Quagliato

Atualmente podemos observar a grande dificuldade encontrada por tetraplégicos em se locomover de
forma mais independente e facilitada, cuidadosamente planejamos um protótipo de cadeira de rodas que
visa promover uma maior acessibilidade aos cadeirantes e aos tetraplégicos que até então são excluídos
da independência proporcionada pelas já conhecidas cadeiras de rodas elétricas. O trabalho visa propiciar
a inclusão social dos cadeirantes a um mundo mais independente. Com ajuda da informática e da robótica
desenvolvemos um protótipo de CADEIRA DE RODAS AUTOMATIZADA VIA ARDUINO CONTROLADA POR
COMANDO DE VOZ, que tem por objetivo facilitar a vida dos deficientes. Para a elaboração do projeto,
foi efetuada uma pesquisa sobre qual tecnologia seria necessária para o desenvolvimento, pois utilizar a
tecnologia em favor da humanidade é um fator muito importante, para que todas as pessoas tenham o direito
de ir e vir de forma individual, independentemente das suas limitações. A escolha da utilização do Arduino
vem pelo fato de ser uma plataforma de hardware livre, custo baixo, com fácil programação e uma variedade
de Shields que podem ser acoplados. Neste trabalho utilizou-se diversos Shields que permitiram controlar o
protótipo de forma integral através de comandos por voz, proporcionando conforto e comodidade ao usuário,
auxiliando em diversas execuções de tarefas e aumentando a independência e consequentemente qualidade
de vida do usuário, com um custo acessível para que possam atender as classes sociais de baixa renda.

Palavras-Chaves: Deficientes. Tetraplégicos. Inclusão. Arduino. Independência.

72

feteps • 2015

Categoria 4

Carteira de trabalho digital
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Amanda Carolina Zen
Décio Stenico Junior
Pedro Augusto Rodrigues Almeida
Orientador(a) - Sandro Valérius dos Santos
Coorientador(a) - Juliana Cristina de Lima Garcia
Prof(a). Revisor(a) - Ronaldo Pires Vencovsky
Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso

A virtualização da identidade, ou o registro online em algum sistema de rede de computadores de acesso
restrito na internet, tem sido cada vez mais comum na vida das pessoas, independente da faixa etária ou classe
social. Existem perfis registrados em sites de relacionamento, ou nos sistemas governamentais de saúde,
educação, previdência, dentre outros. No entanto, há setores que ainda não foram privilegiados por esse
avanço tecnológico. Nesse sentido, esse trabalho é dedicado ao estudo na área trabalhista, no que tange aos
registros na relação empregado e empregador e previdência social. A atual Carteira de Trabalho e Previdência
Social como registro de todos os empregos e serviços já prestados, tem sua vida útil comprometida devido ao
tipo de material, ocasionando perda de informações e até mesmo sua inutilidade desses dados empregatício.
Ao mesmo tempo esses dados são a única segurança do trabalhador quanto ao seu plano de seguridade social.
Por essas razões, este trabalho desenvolve um sistema para o registro integral das informações contidas na
Carteira de Trabalho, além de estabelecer uma linha de comunicação virtual entre Governo e seus setores,
Empregado e Empregador, facilitando todo o processo de recuperação de informação, consulta online de
pagamentos e cálculo de aposentadoria.
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Erick Novais da Hora
Marcos Antonio Simas Drabach
Marcos Paulo Gomes Andrade
Orientador(a) - Rita Aparecida Nunes de Souza da Luz
Prof(a). Revisor(a) - Aguinaldo Amorim da Silva
Etec Albert Einstein

O primeiro restaurante a quilo foi criado na Europa na década de 1960. No Brasil, no final da década de 1980.
No final da década de 1990, também foi introduzido em Portugal, por influência brasileira. Embora, essa seja
uma solução de refeição rápida algumas pessoas ainda acabam por procurar alternativas devido às grandes
filas dos caixas tradicionais nos restaurantes a quilo no horário de almoço. Para solucionar esse problema
desenvolveu-se um sistema onde a refeição é cobrada no ato da pesagem do prato utilizando um cartão de
débito de refeição. Esse sistema é composto por uma aplicação local integrada ao sistema de balança por meio
de sistema arduíno e por meio de cartão de memoria RFID. Foi realizada uma pesquisa com frequentadores de
restaurantes a quilo, por meio de questionário estruturado para pesquisa em ambiente público. Foi realizado
um a pesquisa na internet com o google forms, com pessoas que realizam suas refeições diariamente em
restaurantes a quilo. O sistema CDR Cartão de Débito Refeição foi desenvolvido a fim de agilizar o processo
de pesagem e cobrança de refeição realizada em restaurante a quilo. Com a utilização do sistema CDR esperase: Diminuir o fluxo no caixa convencional em horários grande fluxo de pessoas durante o almoço. Melhorar
o tempo gasto pelo cliente para realização da sua refeição; Aumentar a segurança do comércio quanto ao
recebimento do valor cobrado pela refeição. Assim, a implantação desse projeto poderá contribuir para a
qualidade de vida dos usuários de restaurantes a quilo, bem como a melhoraria da eficiência da gestão de
receita dos restaurantes que possuam o sistema.
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Beatriz Fumeiro Saraiva
Bruna Fumeiro Saraiva
Mateus Lopes Ferreira
Orientador(a) - Wellington da Rocha Gouveia
Coorientador(a) - Janaina Dias Goulart
Prof(a). Revisor(a) - Janaina Dias Goulart
Etec Paulino Botelho

O comércio eletrônico de hortifrúti foi criado para facilitar a compra de produtos pelas pessoas que pretendem
adquirir frutas, legumes, hortaliças e derivados, ou seja, tem o objetivo de facilitar a logística dos clientes de
forma simples e prática. Hoje, as pessoas estão com seu tempo cada vez mais escasso, portanto, para resolver
esse problema fazem uso de tecnologias para melhorar a qualidade de vida, visando a economia de tempo,
dinheiro e diminuindo estresse do seu cotidiano. O tempo economizado utilizando o “Comércio Eletrônico de
Hortifrúti” pode ser aproveitado para o convívio com a família, atividades de lazer e realização de atividades
físicas. Outro fator positivo é que geralmente os valores dos produtos de vendas online são mais baixos, isso
porque as lojas virtuais estão concorrendo em um mercado muito maior que as lojas físicas o que permite
oferecer o mesmo produto por menor valor. Também há redução de custos com aluguéis, funcionários e a
com estrutura de uma loja física. Neste sistema web, procura-se oferecer um sistema de fácil manuseio
ao administrador que irá expandir sua marca na Internet, sendo útil ainda a diversos tipos de clientes e
principalmente, os usuários com necessidades especiais que além de contar com recursos de acessibilidade
no site poderão fazer as suas compras sem sair de casa, contando com um sistema de leva e trás que será
disponibilizado a todos e que não é encontrado em nenhum outro site concorrente. Para desenvolvimento
do sistema web “Comércio Eletrônico de Hortifrúti” foram utilizadas as ferramentas PHP, MySQL, Corel Draw
e Photoshop.
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Eliane Mariano de Almeida
Michel Moraes de Souza
Orientador(a) - Daniela Castelhano
Coorientador(a) - Daniela Castelhano
Prof(a). Revisor(a) - Daniela Castelhano
Etec de Francisco Morato

O PC AQUÁRIO projetado pelos alunos do curso de informática na Etec de Francisco Morato, conjuntamente
com a professora orientadora Daniela Castelhano, surgindo um protótipo que vimos em pesquisa na internet,
consiste na ideia de utilizar as peças convencionais existentes num computador pessoal só que montadas num
aquário, dando um novo formato e layout em um produto já existente.Utiliza peças de computador que podem
ser novas ou usadas estando em pleno funcionamento, como, placa mãe, processador, dissipador de calor,
pentes de memória, HD, leitor de DVD, Leitor de Cartão de Memoria (opcional), cabos, e os periféricos como
teclado, mouse, também usamos placa de acrílico, parafusos para fixação, fitas de luz led, aquário pequeno ou
médio (depende do tamanho da placa mãe e da disposição dos componentes lá dentro do aquário), pedras de
aquário, decoração de aquário e óleo Mineral. O óleo tem a função de proteger/estabelecer as peças do calor,
fazendo com que sua vida útil aumente, possibilitando que as maquinas trabalhem acima da capacidade. Além
disso, o óleo sendo for fino e claro dará a impressão que o aquário está cheio de água, mas na realidade é óleo.
A manutenção é igual à de um aquário comum com poucas exceções.
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Priscila dos Santos Benedito
Samuel Ferreira da Costa
Orientador(a) - Francisco Augusto Alves Lopes
Prof(a). Revisor(a) - Juliana Carvalho Ferreira Martins

Categoria 4

Controle informatizado para irrigação de plantação

Etec de Araçatuba

Com a escassez da água, mudanças climáticas e a poluição dos rios, o uso consciente e sustentável da água
é prioridade em todo o mundo. Desse modo, foi idealizada a criação de um sistema de irrigação automática,
para reduzir o desperdício da água utilizada no processo de irrigação de plantações. O projeto foi elaborado
para exercer um controle racional da água, a partir da utilização de sensores de umidade para indicar o real
estado do solo e a necessidade de irrigação. O programa, instalado em Arduíno analisa o valor obtido do
sensor, localizado no solo, dentro da área de plantio a ser controlada, e envia um sinal ao módulo relê, este
por sua vez, liga a válvula solenóide e dá vazão à água do reservatório para o sistema de irrigação, caso seja
necessário. Utilizando Arduíno Uno R3, sensor de umidade de solo, módulo relê e codificação estruturada
em plataforma IDE Arduíno, o projeto emprega o conhecimento de lógica e programação estruturada em C,
pertinente ao módulo de programação do Arduíno.Com o uso desse equipamento é possível a redução dos
custos e desperdícios dos processos do campo, beneficiando a humanidade na produção de alimentos, com a
aplicação de tecnologia barata e sustentável.
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Caique Alves Pavão
Francisco Rogerio de Freitas
Victor Hugo Biancamano Faria
Orientador(a) - Marcelo Batista Onuki
Coorientador(a) - Marcelo Batista Onuki
Prof(a). Revisor(a) - Marcelo Onuki
Etec de Cubatão

Em pesquisa de campo realizada nas escolas de ensino fundamental da rede pública da cidade de Cubatão, a
UME João Ramalho e UME Usina Henry Borden foi constatado que há alunos com dificuldades em conteúdos
das matérias lecionadas, em especial, português e matemática dos quartos e quintos anos. O objetivo deste
trabalho é minimizar as dificuldades no aprendizado das crianças através de um jogo digital educacional. As
entrevistas e pesquisas de campo possibilitaram investigar quais as matérias mais difíceis, as opiniões das
professoras, da direção e da coordenação pedagógica, dados sobre quantos alunos de cada ano possuem
mais dificuldades em determinadas matérias e também como jogos digitais podem ser úteis para o auxílio
do ensino-aprendizagem e na diminuição de dificuldades através do ato de jogar. As pesquisas bibliográficas
ajudaram na simulação e desenvolvimento do jogo CubaVille, que contém seis fases, duas de português, duas
de matemática e duas de passatempo. Ao longo da elaboração e da aplicação do jogo nas escolas, foi possível
averiguar que jogos digitais são receptivos para as crianças, analisando os resultados obtidos constatamos o
êxito no auxílio para um melhor entendimento do conteúdo lecionado, conseguindo minimizar as dificuldades
no aprendizado, trabalhando de forma lúdica e proporcionando divertimento na prática.
Palavras-Chaves: Educação. Jogos Digitais. Jogo Educacional. Crianças. Aprendizado.
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Renan Vicente da Costa
Thiago de Almeida Silva
Orientador(a) - Camila Okado
Coorientador(a) - Douglas Baptista de Godoy
Prof(a). Revisor(a) - Prof. Paulo Eduardo Galvez Júnior
Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida

Observou-se nos últimos anos o aumento do volume de dados trafegados na internet utilizando-se diferentes
dispositivos, consequentemente, a mudança do comportamento do usuário, identificando-se a necessidade
de aumentar a interação entre os usuários e o site, seja com um design mais responsivo ou oferecendo um
conteúdo mais dinâmico. A partir dessas premissas, buscou-se desenvolver uma rede social diferenciada
voltada inicialmente para o público jovem, com a finalidade de armazenamento e compartilhamento de
vídeos, para promover a divulgação de talentos culturais dos seus participantes através da exibição de vídeos
de forma dinâmica a fim de incentivar a prática de atividades culturais, nos mais variados segmentos. O
projeto “DreamFox – seu talento agora!” baseou-se na criação de uma plataforma online de armazenamento
e compartilhamento de vídeos de talento dos jovens. Seu objetivo principal foi inicialmente desenvolver
e implantar este projeto-piloto em escolas, e, posteriormente em áreas de maior concentração do público
jovem, locais de desenvolvimento de projetos sociais, igrejas, centros esportivos, entre outros pontos de
cidades pequenas para promover o desenvolvimento de talentos nas comunidades. Os usuários puderam
inserir seus vídeos e separá-los por categoria, mais curtidos ou autores para que fique mais fácil de ser
encontrado e compartilhado. A metodologia empregada foi técnicas de gerenciamento de projetos, para
estudo de viabilidade com pesquisas qualitativas e quantitativas, planejamento, execução de cronograma para
desenvolvimento de projeto-piloto e fase de testes com usuários. A longo prazo, sua vantagem é desenvolver
o portal, buscando maior interação entre os usuários para promover a divulgação e valorização dos talentos
anônimos e regionais com uma boa relação de custo-benefício, da qualidade do serviço e eficiência na
divulgação dos talentos de forma segura e atual, reduzindo custos e tempo investidos com divulgação pessoal
dos talentos.

Palavras-Chaves: Compartilhamento. Vídeos. Talentos. Responsivo. Dinâmico.

feteps • 2015

79

Categoria 4

Drone Way - busca de produtos automatizado
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Michelle Soares Silva
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Thays Soares dos Santos
Orientador(a) - Antonio Cesar Lemos de Oliveira
Coorientador(a) - Humberto Luiz Toledo
Prof(a). Revisor(a) - Antonio Cesar Lemos de Oliveira
Etec de Sapopemba

Este projeto tem como objetivo criar um software, que forneça auxílio ao cliente em lojas de médio e grande
porte, tornando mais acessível aos clientes o produto desejado. Esse auxílio será feito através de opções,
escolhidas pelo próprio cliente, como por exemplo, optar por um veículo aéreo não tripulado (drone) que vá
até o produto, ou somente a exibição do local através de imagens. O projeto teve, inicialmente, como visão
criar apenas um software para clientes pesquisarem dentro das lojas (indoor), onde está localizado o produto
desejado. E, então, visando melhorar a idéia, foi pensado que seria de grande auxílio se o cliente pudesse
ter algo para mostrar o caminho, se assim desejar. E assim, foi decidido acrescentar um Veículo Aéreo não
Tripulado (DRONE) ao projeto, ou seja, quando o cliente encontrar o que deseja no software, poderá optar
se almeja ou não que algo o acompanhe até o produto, tendo o DRONE como seu acompanhante. O projeto
DroneWay foi montado através de pesquisas baseadas no microcontrolador Arduíno, linguagem VB.net
(Visual Basic), drones autônomos, banco de dados MySQL e SQLServer e exemplos de busca em determinados
softwares. Esperamos que as pessoas tenham mais facilidade para encontrar todos os produtos desejados,
otimizando o tempo de permanência dentro do ambiente, possibilitando, até mesmo, a aquisição de produtos
que, antes, o cliente nem estava pensando.
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Matheus da Silva Menezes
Thais Duarte da Cunha
Thalita Helena Diniz de Morais
Orientador(a) - Cristiano Guimarães Teixeira
Coorientador(a) - Emilio Brito Miranda
Prof(a). Revisor(a) - Simone dos Santos Medeiros Lacerda
Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera

Encontro seu móvel Online - este projeto facilita o trabalho do marceneiro, e dá a possibilidade de expressar,
o que é necessário ao cliente. Além de ajudar em fatores como falta tempo, falta de opções, má interpretação
da ideia do cliente e má formulação do móvel. O principal objetivo deste projeto é agilizar o trabalho do
marceneiro e facilitar o planejamento do cliente. Com o uso dessa tecnologia ambos terão maior noção do
resultado final do plano, evitando assim arrependimento futuros e maiores problemas. O projeto tem a
finalidade de ser um site de planejamento online de móveis para ambientes. Depois da escolha do modelo
o cliente também poderá selecionar a cor de todas as partes como: puxadores, e pequenos designs. A
metodologia aplicada no projeto será os seguintes softwares Adobe Photoshop: Este programa será usado para
a edição e tratamento de qualquer foto, para banners, folders e cartões de visita. Access: Esse programa será
utilizado para criação, gerenciamento e modulação de bancos de dados, para cadastro do cliente na página.
Fireworks: Este programa nós usaremos para criações de botões para o site, assim como também poderá ser
utilizado em algumas situações para edições e tratamento de fotos. Notepad ++: Esse programa será usado
para a montagem e programação dos códigos usados nas linguagens HTML 4 e 5, CSS, PHP e quaisquer outra
que for usara para a criação do site. BrModelo: Usaremos esse programa para a criação de DERs (Diagrama
de Entidade-Relacionamento) dos Bancos de Dados do projeto. Project: Será e foi utilizado para a criação do
Cronograma (Diário de Bordo) do Projeto. O resultado esperado desse projeto foi inicialmente simplificar a
venda de móveis. Mas, ao passar do tempo, a facilidade para mobiliar casas de forma moderna e ao mesmo
tempo fácil.
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João Pedro dos Santos Paulo
Pecos Rodrigues Mariano
Orientador(a) - Everton Estevão Ferreira da Silva
Coorientador(a) - Rafael Anderson Cruz
Prof(a). Revisor(a) - Sidnei Antonio Pereira Filho
Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar

A Mini Estação Meteorológica é uma estrutura computacional de baixo-custo que tem como principal objetivo
a aferição contínua das condições climáticas do ambiente na qual está implantada, mensurando informações
como temperatura, umidade, precipitação pluviométrica, velocidade e direção do vento, fornecendo ao
produtor rural informações úteis e substanciais, pois através delas é possível, além de obter controle em
tempo real sobre todas as variáveis que impactam sua plantação, otimizar a utilização de agrotóxicos em
seu plantio. Segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), essas variáveis de ambiente são
de fundamental importância para o sucesso da pulverização do plantio, pois elas fornecem os parâmetros
necessários para tornar esse processo mais preciso, reduzindo o desperdício de agrotóxico aplicado e até
mesmo evitando a contaminação da plantação e das pessoas próximas a área do plantio. A estrutura da Mini
Estação Meteorológica foi desenvolvida sob a plataforma de automação Arduino, que oferece uma opção
de baixo custo na construção de modelos computacionais. Através de micro controladores, sensores e redes
de comunicação baseada em rádio frequência, a Mini estação meteorológica pode ser aplicada em diversos
contextos, desde em plantios de pequenos produtores rurais, grandes lotes de culturas. Outra aplicação
relevante da Mini Estação Meteorológica é atender as pequenas cidades onde os produtores carecem de
informações climáticas sobre a região de seu plantio, pois o projeto contempla também um painel público
opcional, no qual todas as informações de leitura colhida pela estação são divulgadas, facilitando assim a
gestão do plantio do agricultor. Em geral, o projeto se torna uma alternativa de baixo-custo para atender a
demanda latente de monitoramento contínuo das condições climáticas da região do plantio de pequenos,
médios e grandes agricultores, aumentando a produtividade do cultivo de maneira sustentável, através da
melhor aplicação de agrotóxicos na plantação.
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i

Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Jeferson Ramos Santana
Latif de Faria Garcez
Orientador(a) - Elisandra Cristina de Ramos Silva
Prof(a). Revisor(a) - Luiz Claudio Barreto
Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros

Este projeto desenvolve um protótipo de estufa automatizada integrada, para monitoramento e controle
através de sistemas web, desktop e mobile. Desenvolvida visando às necessidades reais do cultivo de culturas,
a estufa oferece um ambiente interno propício para o cultivo de diversas culturas em qualquer estação do
ano. Com a Estufa Automatizada os parâmetros específicos das culturas como: temperatura, umidade do
solo, umidade do ar e luminosidade estarão cadastrados, disponíveis nas nuvens e serão comparados com os
parâmetros enviados ao sistema através dos sensores da estufa garantindo o gerenciamento do funcionamento.
O protótipo utiliza uma placa controladora Arduino integrada com circuito envolvendo motores, sensores, os
quais serão instrumentos auxiliares no gerenciamento do funcionamento da irrigação e ventilação interna da
estufa. O protótipo possui controle automático e manual, dando autonomia para o monitorar, controlar ou
configurar o ambiente interno da estufa de acordo com a necessidade do cultivo, desta forma possibilitando ao
usuário monitorar e controlar, a temperatura através da troca de ar realizada pelos exaustores, a umidade do
solo através do sistema de irrigação propiciando um ambiente perfeito para o plantio.

Palavras-Chaves: Tecnologia. Sensores. Estufa. Protótipo. Arduino.
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Fuja das pombas - O Jogo
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Thiago Lima Ferreira
Nathali de Sousa Costa
Rafael Henrique Quaresma
Orientador(a) - Analder Magalhães Honório
Prof(a). Revisor(a) - Márcia Aparecida Rodrigues da Silva
Etec Sylvio de Mattos Carvalho

O projeto Fuja das Pombas surgiu a partir da fobia de pomba de uma das colegas de turma, a partir daí
percebeu-se que poderia ser trabalhado, a fobia e os perigos que podem ser causados pela pomba (Columba
Lívia), desta forma o objetivo do projeto foi desenvolver um jogo onde a personagem teria que atravessar uma
praça para encontrar seu pai, para isso ela precisaria enfrentar seu maior medo, pombas. Com isso o jogador
poderia de certa forma encarar o seu medo de forma simulada, além disso, outras pessoas, mesmo quem
não tem medo da pomba, ao jogar poderia compreender melhor os males causas pela pomba, que embora
pareça inofensiva, pode causar diversas doenças. A princípio, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em sites
especializados sobre os danos causados pelass pomba, através destas pesquisas descobriu-se as principais
doenças causadas pelo animal, sendo elas a histoplasmose, ornitose e criptococose, estas doenças foram
inseridas como personagens do jogo, de forma a alertar o jogador sobre o perigo destas doenças, o segundo
passo foi o desenvolvimento do software, no caso, o jogo, em paralelo ao desenvolvimento do jogo foram
construídas as sprites (objetos e personagens) utilizadas no jogo, personagens estas que foram inspiradas
em pessoas do cotidiano escolar, como colegas de turma e professores, por fim foi construído o relatório do
trabalho detalhando o projeto. O resultado foi o jogo Fuja das Pombas, um jogo divertido que tenta levar
entretenimento e conhecimento aos jogadores, trabalhando assim de forma lúdica. Este projeto possibilitou
aos integrantes do grupo colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a realização do curso técnico
em informática, além disso, o projeto permitiu também compreender a importância do trabalho em grupo.

Palavras-Chaves: Jogo. Fobia. Histoplasmose. Ornitose. Criptococose.
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Greenergy - geração de energia sustentável
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Alexandre Santos de Almeida
Henrique de Araújo Bandeira
Yuri Santos Miyamoto
Orientador(a) - Jeferson Roberto de Lima
Coorientador(a) - Carlos Alberto Pereira da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Jeferson Roberto de Lima
Etec Zona Leste

A energia é um dos insumos básicos para que exista vida na Terra, e o possível esgotamento das primordiais
fontes geradoras de energia elétrica gerou uma constante preocupação da população em relação ao meioambiente, por este fato a procura por fontes limpas e renováveis de energia vem aumentando cada dia mais.
Baseando-se neste parâmetro, foi desenvolvido um sistema que irá utilizar-se de fontes renováveis para a
redução dos impactos socio ambientais no mundo, um nobreak sustentável que ficará responsável pela
armazenagem da energia captada e que contará dentro de si com uma bateria estacionária, a placa controladora
e um inversor para que possa ser feita a conversão dessa energia alternada em energia contínua encontrada
comumente em todos os equipamentos que necessitam de energia elétrica para seu funcionamento, e assim
ser distribuída para os dispositivos interconectados. Com isso visamos diminuir os impactos socio ambientais,
evitando fontes agressoras ao meio-ambiente, como hidrelétricas, energia nuclear, petróleo. O sistema
também possui o objetivo de estabelecer uma redução total com gastos de eletricidade dentro do âmbito
residencial e empresarial para o funcionamento e armazenamento de energia no equipamento, devido ao
mesmo possuir sua geração de energia autônoma advinda de uma fonte energética limpa e renovável, a
energia solar. O mercado atuante no ramo de nobreaks não possui equipamentos voltados para a preservação
ambiental e que diminuam consideravelmente os gastos com energia elétrica para seu funcionamento. A
compensação do sistema descrito vem com a economia financeira com gastos em eletricidade, em conjunto
com a grande contribuição para a saúde do meio ambiente.

Palavras-Chaves: Sistema. Energia Solar. Socioambientais. Preservação. Economia.
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Gunslinger - protótipo de jogo FPS
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Leandro Matanovich Araújo
Lucas Henrique Silva
Orientador(a) - Jorge Luís Gregório
Prof(a). Revisor(a) - Ana Maria Martins Vian Rodrigues
Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho

Nos últimos anos o mercado de jogos eletrônicos tem apresentado um grande crescimento. Inicialmente vistos
apenas como diversão para crianças e adolescentes os video-games têm sido fonte de diversão para pessoas
de todas as idades e, principalmente, fonte de renda para pequenas e grandes empresas. No passado apenas
grandes empresas detinham o conhecimento e as ferramentas necessárias para a criação de jogos eletrônicos.
Estes, por sua vez, eram fortemente ligados aos consoles, isto é, o conjunto de hardware e software necessário
à sua execução. Com a popularização dos computadores no início dos anos 2000 surgiram diversas ferramentas
de software que possibilitaram a diversas pessoas a criação de jogos eletrônicos multiplataforma, isto é, capazes
de serem executados em diversos dispositivos, não somente nos consoles. Atualmente qualquer pessoa com
conhecimento em informática, lógica de programação, programação orientada a objetos, desenvolvimento
de interfaces, programação de scripts e outros conhecimentos relacionados tem a capacidade para criar jogos
eletrônicos. Assim surgiu a proposta e o desafio da criação de um protótipo de jogo FPS (First-person Shooter
– Tiro em primeira pessoa) pelos alunos do curso Técnico em Informática. O jogo criado é intitulado Gunslinger
(Pistoleiro) e foi desenvolvido usando o Unity 3D, uma ferramenta de software voltada a criação de jogos
3D multiplataforma. Além do Unity foram usados diversas outras ferramentas tais como softwares de edição
de imagens e edição de áudio. Utilizando conceitos de engenharia de software o game foi desenvolvido e
documentado por meio da UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) gerando
assim um protótipo funcional que suporta atualizações e, principalmente, pode servir como base de uma
startup voltada à games.

Palavras-Chaves: Entretenimento. Video-game. Game. 3D. Unity.
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Emerson Barbosa Machado
Wesley Gonçalves Luciano
Orientador(a) - Eduardo Batistão
Prof(a). Revisor(a) -

Categoria 4

Inclusão cultural de crianças deficientes visuais

Etec José Martimiano da Silva

A deficiência visual é uma patologia oriunda de má formação congênita ou adquirida no decorrer da vida
do ser humano, essa deficiência sensorial se manifestada em crianças é ainda mais preocupante, pois nessa
fase ocorre o seu maior desenvolvimento que vai desde o desenvolvimento de sua personalidade até o
seu desenvolvimento sócio-cultural, quando a criança possui uma maior acessibilidade a informações, fica
evidente que seu desenvolvimento será maior, a fim de compensar essa necessidade sensorial foi pensado no
desenvolvimento de um sistema que possibilitasse essas crianças interagir-se com livros através da audição,
o sistema contará com dois módulos, um deles converterá livros populares em livros QRCode, esse formato
de arquivos foi escolhido por armazenar até 4296 caracteres alfanuméricos e um tamanho reduzido de 25
cm, x 25 cm, os livros QRCode posteriormente poderá ser lido através do módulo de leitura do aplicativo, esse
módulo fará uso de uma web cam caseira para coletar as imagens de QRCode, após coletar as figuras o módulo
de leitura irá transformar a imagem novamente em texto, que será reproduzido através de um sintetizador de
voz. Com o propósito de facilitar o manuseio do livro de QRCode, será utilizado um suporte de tal forma que o
usuário não tenha nenhuma dificuldade, com esse sistema espera-se que crianças com deficiência visual possa
ter mais acesso à cultura de leitura de livros quem vem sendo esquecida a tempos, oferecendo então um maior
desenvolvimento sócio-cultural.

Palavras-Chaves: Livro Qrcode. Acessibilidade . Inclusão Social. Cultura. Sintetizador.
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Inclusão de deficientes a jogos eletrônicos
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Jéssica Lopes Farias
Paloma Bezerra
Ramon Sousa Santos
Orientador(a) - Elzo Brito dos Santos Filho
Prof(a). Revisor(a) - Elzo Brito dos Santos Filho
Etec de Guaianazes

As grandes potências atualmente são aquelas que investiram na educação. Quando se trata de educação não se
pode excluir nenhum cidadão, a educação especial requer pesquisa, investimento e soluções de forma a incluir
socialmente os cidadãos. A atual ergonomia dos computadores e vídeo games não permite que uma pessoa
portadora de necessidades especiais tenha uma total interação com o meio. Elas necessitam muitas vezes de
recursos especializados, que são frequentemente mais caros que o próprio dispositivo seja ele computador
ou vídeo game, para superar ou minimizar suas limitações. Esse trabalho de pesquisa propõe a criação de
um hardware e software adaptado, que não somente inclua digitalmente, mas apoie o desenvolvimento
cognitivo da pessoa, oferecendo um ambiente de aprendizagem adaptado as suas necessidades, estimulando
o crescimento, conhecimento, criatividade e autoestima. Será feito um levantamento de dados avaliando a
viabilidade para posteriormente ser apresentada, levando em consideração os custos e campo de aplicação
do projeto. Logo após o levantamento de dados serão discutidas as funcionalidades de consoles existentes no
mercado, a fim de avaliar as vantagens e desvantagens encontrados em cada sistema estudado. Ao final do
estudo, será apresentado um relatório de todo o processo, contento todo o processo de desenvolvimento do
hardware e software.

Palavras-Chaves: Console. Inclusão Social. Jogos. Educação. Computador.
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Luva interativa de aprendizado em Libras
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Cezar Souza da Silva
Luan Pinheiro dos Santos
Samuel Matt dos Santos
Orientador(a) - Eduardo Chagas Ferreira
Coorientador(a) - Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo
Prof(a). Revisor(a) - Eduardo Chagas Ferreira
Etec de Itaquaquecetuba

No decorrer da história da nossa sociedade a comunicação sempre foi primordial para o convívio dos indivíduos.
Porém, existem situações em que o indivíduo possui algum tipo de deficiência que o prejudica nesse aspecto
e assim influência o modo como tal vive em seu grupo. Para que haja uma comunicação, é necessário que as
duas partes envolvidas, transmissor e receptor, se interconectem utilizando a mesma política de comunicação.
Esta política de comunicação é definida como um conjunto de regras específicas para que as partes envolvidas
se comuniquem de uma forma lógica e compreensiva a ambos. O Projeto Luva Interativa de Aprendizagem em
Libras – baseia-se em um sistema informatizado composto por um jogo, no qual o usuário utilizará uma luva
sensorial a fim de aprender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) . Este Sistema realizará a integração de uma
luva eletrônica composta por sensores que enviará os dados analógicos pela letra formada para um software
no computador o qual analisará os resultados. O Jogo será baseado em uma sequencia de etapas, as quais serão
acessadas por meio da conclusão da anterior contendo um Help para a conclusão da etapa se necessário. Serão
utilizados sensores ligados a um microcontrolador programado em linguagem C interagindo com o aplicativo
Unity e também os softwares modeladores Maya e Blender que farão a construção do ambiente lógico. Por se
tratar de um jogo, o usuário aprende de uma maneira interativa, constante e funcional. Tais características são
amplamente utilizadas quando se trata do paradigma de jogos educacionais, em que o usuário aprende de
forma descontraída e menos cansativa. O projeto tem como resultado primordial a disseminação da linguagem
brasileira de sinais pois, quanto mais pessoas aptas para estabelecer uma comunicação, mais o deficiente terá
amparo e informação, mudando assim sua qualidade de vida.

Palavras-Chaves: Luva Eletrônica. Libras. Aprendizagem . Luva Em Libras. Jogo Em Libras.
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Master’s gym
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Diego Filgueira Andrade
Matheus Andrade Santana
Patrick Oliveira de Alencar
Orientador(a) - Fabio Daniel Godoy Quaiati
Coorientador(a) - Denilson Alves de Lima
Prof(a). Revisor(a) - Denilson Lima
Etec Jardim Angela

O projeto visa o uso da tecnologia na academia Master’s Gym, os problemas encontrados na academia são com
relação ao software que está sendo utilizado por eles no momento, o cliente reclama que ele não atende em
plenitude as suas necessidades e a biometria apresenta muitos erros de leitura, o software também não possui
um controle sobre a parceria que há entre a academia e uma escola de inglês, a divulgação é feita atualmente
por meio do facebook e pelo marketing “boca a boca”, sendo que o cliente não possui um site voltado para
isso. Produzir para a empresa um sistema que tenha o controle de acesso com biometria que funcione em
parceria com o software, que gerencie todos os negócios da empresa, contas, faturamento, despesas, clientes,
funcionários e a parceria que há entre a empresa e a escola de Inglês, criar uma página na internet para
divulgar os serviços, produtos e promoções oferecidos, o software terá seu desenvolvimento segmentado: será
criado um banco de dados para armazenar os cadastros dos alunos e suas contas a pagar e a receber, após isso
será criada as telas(interface) e por fim será feita a parte da programação(que uni a interface a programação),
a pagina depois de algumas entrevistas e reuniões com o cliente foi decidido o layout e a criação começa a
partir da Index, tendo as suas subsequentes criadas após esta, após a implementação do projeto a academia
possuirá um sistema gerencial que controlará a entrada de pessoas e seus registros, o que proporcionará maior
segurança, qualidade no atendimento e facilidade de relatórios gerenciais, quanto do cadastro e necessidade
de cada aluno da empresa o que proporcionará melhor visão sobre o desenvolvimento da empresa, suas
necessidade de adequação e a página na web proporcionará uma eficácia para divulgação geral da empresa.

Palavras-Chaves: Informatização . Gerenciamento . Controle. Divulgação . Academia.
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Matd game
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Anne Beatriz Gomes Caetano
Micael Ferreira Ramos
Pedro Henrique Moreno Zanqueta
Orientador(a) - José Francisco Aparecido Gotardo
Coorientador(a) - Oscar da Costa Meira Junior
Prof(a). Revisor(a) - José Francisco Aparecido Gotardo
Etec Polivalente de Americana

A organização Movimento Down afirma que os portadores de Síndrome de Down têm dificuldade de
concentração, aprendizagem e memória. Em torno de 60-70% tem deficiência visual e 50% deficiência
auditiva. O objetivo do MATD Game é auxiliar na alfabetização de portadores dessa síndrome, através de um
software desenvolvido em linguagem de programação C Sharp (C#). Essa ferramenta, por meio de atividades
interativas visuais e auditivas, estimula o aluno a desenvolver conceitos matemáticos e a linguagem escrita
de forma lúdica. Incentiva-se assim, a inclusão digital, o desenvolvimento de aptidões, o aprendizado, a
coordenação motora, o raciocínio lógico, entre outros aspectos essenciais na aprendizagem de uma criança,
proporcionando um aprendizado individualizado, incentivando o progresso cognitivo da criança. Trata-se de
uma complementação pedagógica que permite, aos que precisam de mais cuidados para desenvolver seu
potencial, estender para outros ambientes sócio-culturais. Dessa forma, espera-se que haja um suporte no
ensino, podendo levar o que aprendeu na escola para casa, praticando de forma interativa, divertida e ao
mesmo tempo acolhendo o aluno no ambiente escolar. O software incentiva várias áreas importantes para
a formação de uma criança, trabalhando com formas, frutas, cores, objetos, animais e números, tudo isso
em forma de jogo. O interesse e a interatividade no processo de aprendizagem podem contribuir de forma
significativa para a inserção desses alunos na sociedade.

Palavras-Chaves: Alfabetização. Síndrome de Down. Game. Inclusão. Desenvolvimento.

feteps • 2015

91

Categoria 4

Mesa multimídia
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Lucas Angeli Gimenes
Tiago Alves Pinheiro da Silveira
Victor Hugo Rodrigues Valbom
Orientador(a) - Adriano Oliveira Castro
Coorientador(a) - Alciano Gustavo Genovez de Oliveira
Prof(a). Revisor(a) - Maylon Padovani
Etec de Lins

A “Mesa Multimídia” tem como foco a construção de uma Mesa com seus periféricos integrados à superfície
construída. Tais recursos foram reutilizados na construção da mesma, pois esses seriam descartados devido
ao fato de que eles não atendiam às necessidades de alguns usuários que necessitam de um hardware mais
avançado para realizar suas necessidades. Com o intuito de economizar espaço e trazer mais segurança às
salas de aula, pois, muitas vezes, os recursos audiovisuais instalados no cômodo ocupam espaço e, por
consequência, acabam incomodando o docente, ou até mesmo atrapalhando o andamento das aulas, além
de que – frequentemente – deixam cabos expostos, podendo causar algum acidente. Além disso, outro foco
fundamental é a dinamização das aulas, devido ao gerenciamento de recursos tecnológicos. Os recursos para
o protótipo foram doados pela ETEC de Lins, pois a mesma é ponto de descartes eletrônicos. O protótipo, em
suma, baseia-se na fixação dos componentes de um computador na mesa, em que a maioria dos componentes
foi fixada por meio de uma adaptação de um gabinete com o auxílio de mãos francesas e, para alguns
componentes, como a fonte de alimentação e o Leitor de CD/DVD, foram construídos suportes para os mesmos
e, para conectar todos esses suportes, foi articulada uma tubulação para transportar os fios com segurança e
para o controle da mesa, foi confeccionado um painel de controle para o usuário, onde se encontram todas
as entradas (VGA, USB e P2) e os botões (Liga e Reset). O protótipo teve resultados positivos, pois conseguiu
a economia de espaço devido à integração, assim como, a segurança pela criação da tubulação, além de
exercer seu principal papel como gerenciador de recursos audiovisuais com um bom desempenho. Sendo
assim, considera-se a reutilização de recursos uma alternativa em prol à construção de uma mesa multimídia
eficiente.

Palavras-Chaves: Mesa. Construção. Multimídia. Reutilização. Hardware.
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Notifique-me - busca de pessoas desaparecidas
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Daniel Bielski Tavares
Gabriel Soares de Camargo
Luan Faustino da Silva
Orientador(a) - Marcus Vinicius de Melo Pereira
Coorientador(a) - André Luiz Seoane do Espírito Santo Silva
Prof(a). Revisor(a) - Cibele Schmidtke
Etec Doutora Ruth Cardoso

Na sociedade atual existe um número elevado de pessoas desaparecidas. Apesar do sistema policial ser o
responsável pelas buscas, este setor não deve ser o único recurso existente. O objetivo deste projeto é criar
um canal que possibilite a atuação da própria população na solução destes casos, divulgando e fornecendo
informações sobre desaparecidos dentro de uma rede social, possibilitando diminuir o desconforto de
familiares, amigos e demais membros da sociedade em que estão inseridos, contribuindo para o aumento
do índice de pessoas encontradas. O projeto foi desenvolvido com o auxílio de aproximadamente cinquenta
pessoas, entre elas policiais, psicólogos e a população em geral da Baixada Santista; estes deram sua opinião
sobre a utilidade e a praticidade que esta ideia os oferece: uma nova maneira de obter ajuda aos familiares
e amigos que sofrem com o drama do desaparecimento de pessoas. Inicialmente, o projeto visa atender às
pessoas que utilizam smartphones com sistema operacional Android, por ser um sistema operacional popular
no Brasil. Através do Notifique-me seria possível visualizar casos de desaparecidos na região, fornecer
informações sobre os mesmos e também cadastrar novos casos. Para facilitar a disseminação dos casos e
atingir um maior número de pessoas, os casos poderiam ser compartilhados no Facebook, maior rede social
em utilização no Brasil.

Palavras-Chaves: Desaparecidos. Aplicativo. Rede Social. Android. Encontrar.
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Playdown - aplicativo interativo
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Gabriel Araujo Dia Ortega
Gustavo da Silva Santos
Lucas dos Santos Castro
Orientador(a) - Débora Vicente de Oliveira
Coorientador(a) - Álvaro José Piazon Junior
Prof(a). Revisor(a) - Raquel Pastro de Moraes
Etec Doutor Emílio Hernandez Aguilar

Este projeto teve por objetivo a implementação de um aplicativo destinado ao desenvolvimento e aprendizado
de crianças e adolescentes deficientes, principalmente com Síndrome de Down. O software denominado
PlayDown presta sua assistência a partir do estímulo em atividades que instigam a curiosidade, disciplina,
criatividade e interesse do indivíduo. O trabalho apresenta itens, como: criação e manipulação de imagens e
figuras, e minijogos interativos. Tais funcionalidades direcionam a criança a diversos conceitos educacionais,
como: formas, cores e animais. As atividades presentes auxiliam no desenvolvimento físico e corporal,
intelectual, coordenação motora, lógica, e inicialização do processo de alfabetização. O trabalho oferece o
contato com o mundo tecnológico a crianças e jovens deficientes, prezando pelo desenvolvimento no convívio
social através de atividades simples. O software está disponível para seu público e desenvolvedores com
livre acesso na loja de aplicativos da Google, a Google Play Store. A implementação do projeto foi realizada
utilizando a ferramenta para jogos 2D, o Construct 2, linguagem para elaboração de aplicativos de fácil
aprendizado. Através de jogos, desenhos e atividades educacionais, com métodos intuitivos, telas coloridas
e lúdicas, como os apresentados neste projeto, é permitido e ampliado ao usuário um ambiente virtual que
auxilie no desenvolvimento de suas habilidades.

Palavras-Chaves: Aplicativo. Estímulo. Aprendizado. Deficientes. Playdown.
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Daniel Andrade de Oliveira
Gustavo Santos Thiago
Luan Gonçalves de Lima
Orientador(a) - Rogério Benedito de Andrade
Coorientador(a) - Silvio Gabriel Freire
Prof(a). Revisor(a) - Luciana Montagnini Berteli Marsaro

Categoria 4

Robô para auxílio aprendizagem a crianças com TEA

Etec de São José dos Campos

A síndrome do Transtorno Espectro Autista é caracterizada pelo déficit na interação social e na expressão de
ideias, resultando num espectro no qual destacam-se casos de comunicação fluente e cognitivo avançado para
determinadas áreas (Aspeger) ou casos de média ou baixa comunicação e expressão, que resulta na dificuldade
de socialização. O objetivo do trabalho é desenvolver um robô que permita estimular crianças dentro do espectro
autista. A estimulação deve ser monitorada por um profissional ,com conhecimentos do espectro autista, que
controlará o Robô, identificando a reação da criança após um estímulo. As funcionalidades do Robô englobam
cumprimentos, movimentação e visualização de desenhos representando expressões humanas e pequenas
animações que podem contribuir para a compreensão de conceitos ou práticas do dia a dia em detalhes. Em
relação a metodologia, uma pessoa controla, por meio de um Aplicativo (através de um Tablet, Celular ou
Computador) via Bluetooth um Robô que realiza movimentos controlados por meio de Microcontrolador
Picaxe e módulo Shield Bluetooth (a partir de códigos de programação) com finalidade de estimular o contato
com crianças deste contexto. No Picaxe, um programa é encarregado de realizar a interface (robô e software).
A cabeça do Robô é representada por um tablet e através do aplicativo (APPInventor) visualizar imagens,
animações e executar sons que poderão também servir de estímulo. Espera-se que as funcionalidades do robô
(assistidas por um profissional com conhecimento em estímulos e respostas de crianças no espectro autista)
possa contribuir para o auxílio no aprendizado destas crianças, aproveitando o momento que a atenção das
mesmas é identificada, contribuindo para a qualidade de vida.

Palavras-Chaves: Autismo . Automomação. Robo. Espectro. Comunicação.
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SigOne - sistema Web integrado geral oncológico
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Alan Junio da Silva Souza
Igor da Silva Ribeiro
Vitor Bandeira Ribeiro
Orientador(a) - Josilene Franco
Coorientador(a) - Antonio Fiamenghi Neto
Prof(a). Revisor(a) - Jéssica Laira de Araujo Esgote
Etec de Fernandópolis

O Sistema Web Integrado Geral Oncológico - SIGONE foi idealizado a partir da constatação do crescente
número de casos de câncer de pele que acometem pessoas em todo país. Seu objetivo é gerenciar processos
de atendimento a pacientes, otimizando atividades de atendimento, desde o processo de triagem até o
encaminhamento para o devido tratamento; o profissional da saúde tem acesso às informações, de qualquer
local. O sistema conta com controle de pacientes, funcionários e médicos, agendamentos e consultas,
histórico clinico de paciente e mantem resultados de exames e imagens de lesões. Na triagem pode ser
capturadas imagens da lesão onde previamente o médico faz uma avaliação que classifica a necessidade ou
não de tratamento. Relatórios e gráficos estatísticos também são emitidos. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento do projeto deu-se primeiramente por meio de pesquisa de campo no Hospital do Câncer
de Fernandópolis, aplicando também as técnicas: entrevistas e questionários. Posteriormente especificaramse requisitos e modelou-os através da Metodologia UML – Linguagem de Modelagem Unificada, com
diagramas de Caso de uso, de Classes e de Sequência. Paralelamente desenvolveu-se a prototipagem dos
layouts dos formulários. Adotou-se o modelo Model/View/Controller para regras de negócio, o padrão DAO
para acesso aos dados do Banco de Dados. Com a implantação do sistema os processos de atendimento a
pacientes e gerenciamentos das informações são executados de forma rápida e precisa, contribuindo para
que um número maior de pessoas sejam atendidas e tenham a oportunidade de se tratar e obter a cura. Os
profissionais envolvidos no atendimento realizarão suas tarefas de forma organizada, mantendo a integridade
das informações e acessando-as sempre que necessário.

Palavras-Chaves: Sistema. Web. Hospital. Câncer. Pele.
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Gabriel Nascimento Silva
Lucas Nobuyuki Takahashi
Orientador(a) - Alessandro Aparecido Antonio
Coorientador(a) - Renata Pinheiro da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Renata Pinheiro da Silva

Categoria 4

Sintaxe para engine de jogos de RPG em Javascript

Etec Antonio Devisate

A indústria de games vem recebendo muitos holofotes, pois ela é uma das indústria que mais cresce
anualmente e lucra cada vez mais, tendo em vista que seu faturamento superou o dos mercados de música e
cinema juntos. Por conseguinte o projeto designa-se a produzir uma sintaxe para facilitar o desenvolvimento
de jogos do gênero Role playing Games (RPG), superando assim um problema na produção dos jogos, que
é o tempo que levam para serem produzidos, sendo que, alguns, levam até 3 anos de desenvolvimento, e
também possibilitar com que um usuário comum possa desenvolver seu próprio jogo de RPG. O projeto foi
desenvolvido pelos alunos do curso técnico de informática da Etec Antônio Devisate, onde ocorreram reuniões
para definir a estrutura da sintaxe, e suas características para torna-la de fácil entendimento para usuários
normais, portanto de fácil utilização, fizeram pesquisas para conhecer técnicas de outras sintaxes e optaram
por uma linguagem de passagem de dados para escrever a sintaxe definido a forma como cada parte do jogo
deveria ser escrita. A sintaxe alcançou o seu objetivo que é ser de fácil interpretação e utilização por um usuário
normal, e proporcionou aos integrantes do grupo um melhor conhecimento em linguagens de passagem de
dados e trabalho em equipe.

Palavras-Chaves: Javascript. Sintaxe. Engine. Json. RPG.
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Sistema de captação de água da chuva para empresas
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Dênis Felipe Barboza Leduino
Mateus Marini Miguel
Natalie Pereira
Orientador(a) - Ruama Lorena Ferraz Ramos
Coorientador(a) - Erica Maria Martinelli Campos Santos
Prof(a). Revisor(a) - Ruama Lorena Ferraz Ramos
Etec Padre Carlos Leôncio da Silva

O presente projeto tem como tema HIDRAQUA, um aplicativo web de gerenciamento para captação de água da
chuva evento simulado através de um protótipo, que atenderá aqueles que diariamente estão lutando contra
a crise hídrica, contribuindo assim para a sustentabilidade e preservação da água. O objetivo geral do projeto
é trazer o meio tecnológico como um dos fatores de grande importância nesta crise hídrica brasileira do século
XXI, onde se criou um aplicativo web que serve no monitoramento e gerenciamento de dados para que as
empresas possam reutilizar a água. A partir deste contexto foi elaborado o Sistema Web Hidraqua que tem
como metodologia a aplicação de uma placa arduino no processo de bombeamento que auxilia o sistema
no monitoramento dos dados captados no protótipo teste, no qual a água adquirida através das chuvas é
escoada por calhas até os devidos reservatórios, que têm como finalidade armazenar toda água adquirida.
Após o armazenamento a água é transportada até outro reservatório, para que assim a mesma seja filtrada,
contudo através do processo de filtragem, finalmente a água é encaminhada para as caixas de água através
do bombeamento, tendo como base a energia solar captada por placas solares. Já com o Aplicativo Web
observamos como resultado o acesso do usuário no controle da água dos reservatórios e temperatura ambiente,
para que assim a empresa não sofra futuramente. Portanto conclui-se que o Aplicativo Web implementado
enquadra-se como fator de auxilio juntamente com o protótipo na preservação e conscientização populacional
e empresarial, contribuindo assim para a preservação do ecossistema e para o avanço tecnológico.

Palavras-Chaves: Captação Água. Escassez. Sustentabilidad. Tecnologia . Sistema Web.
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Gabriel Gutierrez Bernardes
João Marcos de Paiva Fernandes
Ronaldo Godoi Caetano Junior
Orientador(a) - Humberto Augusto Piovesana Zanetti
Coorientador(a) - Leandro Felipe Carvalho
Prof(a). Revisor(a) - Maria Antonieta Nardin França

Categoria 4

Software para combate e diagnóstico de Icterícia

Etec Rosa Perrone Scavone

Icterícia é o nome dado a uma condição clínica caracterizada pela pigmentação amarelada dos tecidos, das
escleróticas e das secreções corporais devido ao aumento dos níveis de bilirrubina no sangue, podendo ser uma
manifestação clínica de numerosas doenças hepáticas e não hepáticas. Entre as doenças que apresentam este
sintoma, estão: a malária, a anemia falciforme, a leptospirose, as hepatites, a esteatose hepática grave e até
mesmo câncer, entre várias outras doenças. Não há no mercado um equipamento de baixo custo e acessível,
capaz de realizar um diagnóstico rápido e preciso deste sintoma e, consequentemente, a indicação de um
caminho eficaz para a cura do paciente. Nos últimos anos a medicina vem avançando progressivamente e,
portanto, o desenvolvimento de softwares voltados para auxilio de diagnósticos tornam-se prioridade da
indústria médica e, cada vez mais, presentes em clínicas e centros de análises, facilitando a anamnese e
garantindo a precisão dos diagnósticos. O projeto tem como objetivo desenvolver uma ferramenta facilitadora
de diagnóstico com grau de precisão maior do que o simples olhar humano. A icterícia se apresenta em
três graus: Leve, Moderado e Grave. Os profissionais da saúde encontram muita dificuldade em concluir
diagnósticos que envolvem os graus leve e moderado, área em que o projeto se desenvolve, procurando
atender essa necessidade. A metodologia utilizada na concepção desse projeto partiu, primeiramente, da
importância da identificação do problema que envolve o diagnóstico de Icterícia e iniciou-se os trabalhos de
pesquisa para criação de um software preciso e prático. Para o desenvolvimento do software foi escolhida
a linguagem de programação Python que permite com facilidade a utilização da biblioteca OpenCV para o
processamento de imagens. Os dados do paciente e seu histórico de exames serão armazenados em um Banco
de Dados para posterior consulta e comparação durante o tratamento.

Palavras-Chaves: Software. Saúde. Diagnóstico. Icterícia. Imagens.
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Sustentabilidade hídrica empresarial
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Marciano Panchieri Ferreira
Robson Miguel da Silva
Orientador(a) - Janete Ferreira Biazotto
Coorientador(a) - Simone Andreia Campos Camargo
Prof(a). Revisor(a) - Simone Andreia de Campos Camargo
Etec Pedro Ferreira Alves

A escassez de água doce no mundo está cada vez maior e, segundo o artigo 3º da Declaração Universal
dos Direitos da Água - “Os recursos de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito
limitados”. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. A partir
deste princípio, o projeto foi elaborado para melhorar uma situação crítica que se tem nos dias atuais, ou
seja, o desperdício e o alto consumo de água nos processos industriais. Por meio de constantes inovações
tecnológicas e, sobretudo, da microeletrônica e da informática, a ferramenta propicia uma gestão do recurso
hídrico no processo. O sistema proposto deve controlar o consumo de água que vem de uma fonte que abastece
a empresa e que vai até uma caixa d’água central. Também controla o consumo de água desta caixa central
para as demais caixas dos respectivos setores. Indica por meio de controladores de níveis, o volume de água
disponível em cada setor, informando o sistema, que exibe em tempo real essas informações. É possível ainda
fazer a emissão de relatórios de consumo para cada setor e visualizar gráficos online dos valores recebidos pelo
sistema com o objetivo de racionalizar o consumo, estimular a economia nos setores e evitar o desperdício de
um bem tão precioso para a humanidade. No desenvolvimento deste sistema foram utilizadas as tecnologias
de sensores magnéticos, uma plataforma microcontrolada, linguagem Java e um Banco de Dados.

Palavras-Chaves: Consumo De água. Inovações. Banco de Dados. Java. Hídrico.
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Tony - auxílio escolar
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Gustavo Camargo
Italo Fontes Ferreira
Jose Lisboa Silva Junior
Orientador(a) - Maria de Lourdes Tonobohn
Coorientador(a) - Diego Matioli
Prof(a). Revisor(a) - Cristiane Dias de Melo
Etec de Campo Limpo Paulista

O projeto consiste na criação de um aplicativo educacional, de auxílio escolar, objetivando minimizar as
dificuldades encontradas pelos alunos no seu cotidiano acadêmico. Entre essas dificuldades estão a organização
dos horários das disciplinas, as datas de entrega de trabalhos e o acesso a fontes de pesquisas. O aplicativo
criado pretende atender essa demanda, além de possuir um layout interativo e de total acessibilidade. Foi
nomeado Tony-Auxílio escolar, nome dado pela ideia de criar também um personagem, transformando o
aplicativo em algo com um apelo mais atrativo. O design da aplicação foi montado a partir da utilização do
software de edição de imagens Adobe PhotoShop CC, onde foram inseridos os primeiros protótipos de botões,
cores e telas. Após o aprimoramento das imagens, iniciou-se a etapa de programação, utilizando a principal
ferramenta desse projeto, a plataforma AppInventor. Com o primeiro protótipo, foram realizados vários testes
funcionais com alunos em sala de aula, sendo aprovado pela da maior parte deles. Não obstante, o aplicativo
ainda sofreu uma otimização de telas para se tornar mais leve e rodar em dispositivos menos potentes. A
segunda versão do aplicativo passou por um ajuste para criar a possibilidade de atender aos deficientes visuais,
desta forma, foi incluído o comando de voz o que tornou o aplicativo acessível a este público. Testes pilotos
com o Tony em sala de aula foram feitos, apresentando resultados positivos, com o interesse dos alunos em
utilizar o aplicativo, seja para sua organização, estudo ou mesmo como entretenimento. Com o uso de meios
mais atrativos e mais fáceis de aplicar, o aplicativo pode trazer melhorias ao cotidiano escolar e ao processo de
aprendizagem, incentivando inclusive a pesquisa e os estudos.

Palavras-Chaves: Aplicativo . Auxílio Escolar. Pesquisa. Aprendizagem. Acessibilidade.
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Zeta - tutoriais e animações
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gabriela Gonçalves Oda
Kelvin Cunha Sotero dos Santos
Rebeca Alves Lima
Orientador(a) - Anderson Silva Vanin
Prof(a). Revisor(a) - Cíntia Maria de Araújo Pinho
Etec de Ribeirão Pires

Com o crescente número de pessoas que possuem computadores e não obstante o aumento da procura por
assistências técnicas, pensou-se no “Projeto Zeta”, que visa a manutenção destas máquinas cujo ponto de
partida será através de uma animação para resoluções de problemas simples e comuns no dia a dia de pessoas
que não possuem habilidade para tanto. O ponto forte deste aplicativo será a gratuidade. Pensa-se em ampliar
este projeto através de solicitações de animações didáticas específicas na forma de “tutoriais animados” para
tornar o aprendizado de informática mais dinâmico, lúdico e prático. Este benefício se estenderia para além
dos alunos, proporcionando aos professores aulas diversificadas, o que colaboraria para a principal forma
de retorno financeiro do projeto. O Website irá disponibilizar um “tutorial animado” com as informações e
ferramentas de forma simplificada e de fácil entendimento, visando a ajudar pessoas que não possuem
conhecimento na área, identificando o defeito do seu computador, consertando-o a partir das orientações
postadas na forma de dicas no site ou encontrar a assistência técnica de computadores mais próxima caso
prefira levá-lo para conserto. Para garantir a estabilidade do empreendimento e evitar entraves futuros, foi
feito um plano de negócios com pesquisas de viabilidade, as estratégias de marketing e um planejamento
financeiro para garantir a lucratividade e rentabilidade do projeto.

Palavras-Chaves: Animações. Computadores. Manutenção. Informática. Site.
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Categoria 5
Projetos das Escolas Técnicas
TECNOLOGIA INDUSTRIAL MECÂNICA
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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Adaptador com corte duplo para serra mármore
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Edilson Bonjorno Alves
Orientador (a) - Wellington da Silva
Coorientador (a) - Fabio dos Santos Chiqueto
Prof. (a) Revisor (a) - Angela Borges Scatolin
Etec Professor Aprígio Gonzaga

Percebeu-se na área da construção civil, tanto para pequenas empresas como para profissionais autônomos
de mão de obra, dificuldade em adquirir equipamentos de alto custo, principalmente pela demanda de obras,
visto que os projetos são sazonais. Sabe-se que para esta área a aquisição de equipamentos onera o planejamento financeiro, forçando o empresário ou o profissional autônomo a investir inicialmente no negócio de
forma abrupta, assim, estruturou-se um projeto no qual fosse criado um adaptador com corte duplo para serra
mármore que atendesse uma grande demanda com um preço acessível ao mercado, oferecendo benefícios
como: segurança ao operador, qualidade no serviço prestado, diminuição no tempo de execução e economia de
material. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, no mundo inteiro, os trabalhadores da construção civil
têm três vezes mais probabilidade de sofrer acidentes mortais e duas vezes mais de sofrer ferimentos, desta
forma, o adaptador com a capa protetora, auxilia na diminuição de acidentes, resguardando o profissional,
consequentemente sendo benéfico tanto para a empresa como para a seguridade social. Desenvolveu-se uma
solução viável técnica e economicamente, apresentando uma proposta inovadora na área da construção civil
com um preço acessível ao mercado, demonstrando atender suas hipóteses iniciais e solucionando o principal problema destes profissionais. Através dos estudos realizados e com os resultados obtidos na pesquisa de
campo, alimentada pelos possíveis clientes do produto, conclui-se que o adaptador com corte duplo para serra
mármore é uma solução que demonstra pertinência e relevância.
Palavras-Chave: Adaptador. Serra Mármore. Construção civil. Segurança do trabalho.
Acidentes.
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Cadeira inteligente articulada
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Anderson Felipe da Silva
Israel Jose da Paz
Jose Jeferson Melo dos Santos
Orientador (a) - Reinaldo Haddad
Coorientador (a) - Cley Eduardo Rocha
Prof. (a) Revisor (a) - Cássia Tiêmi Nagasawa Ebisui
Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz

O presente projeto visa automatizar uma cadeira de rodas para que o cadeirante possa, através de uma área de
controle localizada, obter ações e movimentos não encontrados na maioria dos modelos atuais disponíveis no
mercado, levando em conta que nossa sociedade atual nem todos os espaços públicos estão acessíveis. Existem
muitos obstáculos que os cadeirantes enfrentam como calçadas, escadas, rampas, terrenos irregulares, entre
outros. Esse projeto permitirá o acesso de pessoas com deficiência de locomoção a lugares antes inacessíveis,
sem precisar da ajuda de outras pessoas. O objetivo consiste em desenvolver uma cadeira inteligente articulada
que se desloca em degraus, rampas de longa distância e terrenos irregulares, a fim de atender ao público com
necessidades especiais relativas a locomoção, facilitando o direito de ir e vir do usuário. A metodologia iniciou-se a partir de pesquisa bibliográfica sobre o tema, obtendo-se informações para o desenvolvimento do protótipo no Autocad, em que cada uma de suas peças foi desenhada em 3D para posterior usinagem. Após testes e
simulações reais de situações do cotidiano dos usuários, o projeto foi concluído com as funções de locomoção
e ativação da função vertical que compreende o levantamento do tronco, sendo de grande utilidade para a
melhoria da qualidade de vida, no deslocamento tanto de idosos como de pessoas com locomoção prejudicada.
Como ação social, trará contribuições significativas no desenvolvimento de um equipamento profissional que
possa atender a essas dificuldades. Assim, a partir de um problema real, buscou-se, através da concretização do
projeto, a possibilidade de melhoria de qualidade vida das pessoas com deficiência de locomoção.
Palavras-Chave: Ação Social. Automação. Cadeira de Roda. Deficiência. Locomoção.
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Carrinho nana bebê
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Allan Cesar da Silva Bernardes
Davi Rodrigues os Santos
Rafaell Moura da Silva
Orientador (a) - Leonardo Antonio Januário
Prof. (a) Revisor (a) - Maria Antonieta Nardin França
Etec Rosa Perrone Scavone

O uso das diversas tecnologias tornou-se comum nos mais diferentes setores econômicos que compõem
a sociedade moderna. A busca constante pela inovação proporcionou um grande avanço tecnológico e
a produção de equipamentos cada vez mais modernos, práticos e com custos reduzidos. O barateamento desses utensílios possibilitou a inclusão das classes menos favorecidas dentro desse mundo tecnológico.
A indústria voltada para o consumidor infantil investe muito para conquistar essa fatia do mercado consumidor. Observando os diferentes modelos de carrinhos de bebê existentes no comércio, pensou-se em
desenvolver um modelo que trouxesse ao usuário comodidade, conforto, segurança, praticidade e, principalmente, um melhor aproveitamento do tempo por parte dos consumidores. Portanto, nada melhor
para ninar seu bebê que um sistema universal de automatizar o movimento de vai e vem de qualquer carrinho de bebê, através de 1 motor acionado por botões com regulagem de velocidade e tempo, utilizando
uma bateria acoplada em sua parte inferior com alimentação bivolt. Este carrinho nana bebê é ideal pois
é um equipamento leve, portátil, desmontável e adaptável ao eixo traseiro dos carrinhos. A grande vantagem é que se sua bateria estiver carregada, poderá ser montado em qualquer lugar sem a necessidade de
energia elétrica. Com ele, a dona de casa poderá fazer outras atividades enquanto seu bebê será ninado e
adormecerá tranquilo, próximo à sua mãe, além de ser um equipamento seguro, prático e de baixo custo.
Palavras-Chave: Carrinho de bebê. Automatizar. Bebê. Movimento. Consumidor.
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Déficitcar
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Beatriz Cristiane Carneiro
Natalia Maria Gois
Orientador (a) - Patrícia Pascon Souto Tancredo
Coorientador (a) - Arnold Baccan Filho
Etec Trajano Camargo

O trabalho tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida de pessoas com deficiência, dentro de estabelecimentos comerciais, pois também são consumidores, merecem total respeito, e o objetivo secundário
seria a padronização de um carrinho de supermercados para dois públicos-alvos. O projeto visa o benefício não
só de pessoas com deficiência, como também os de proprietários de hipermercados. A metodologia adotada
baseia-se em pesquisas sobre os dois tipos de materiais de carrinho de supermercado, o Polycart e o Metal.
Descobrindo que o metal seria o mais apropriado, pois daria mais segurança para o cadeirante e apresentaria
uma maior durabilidade foi a melhor opção. As pesquisas sobre os Parâmetros Antropométricos – ABNT NBR
9050/2004, que apresenta as dimensões referentes a cadeira de rodas. Para a criação do protótipo, procuramos
um material mais acessível, pois o metal tem um custo alto. A princípio, foi decidido fazer toda a estrutura com
cano de PVC, cestas de plástico e rodízios. Nesse projeto são abordadas com detalhes as três etapas do desenvolvimento: projeção do modelo do carrinho, processo de montagem e pintura com finalizações. Ao término
dessas etapas, obteve-se o produto. Os resultados obtidos mostraram que o produto criado facilitaria a vida de
cadeirantes na hora de fazer a compra no supermercado, pois o modelo de carrinho projetado é de fácil manuseio, tendo cestas removíveis e espaço suficiente para a acoplagem de uma cadeira de rodas. Vale ressaltar que
esse projeto procurou conhecer a vida de pessoas com deficiência para ajudar na acessibilidade dessa parte da
população. Por fim, concluímos que este projeto colaborará para a vida do cadeirante, se os proprietários de
supermercados aproveitarem a ideia e criarem uma área em seu estabelecimento.
Palavras-Chave: Pessoas com deficiência. Carrinho. Supermercado. Flexibilidade. Inclusão.
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Categoria 5

Friabilômetro - equipamento farmacêutico
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Bruno Henrique Roncari
Bruno Saltareli da Silva
Vinicius Leonardo da Silva
Orientador (a) - Luciano Patrocinio dos Reis
Prof. (a) Revisor (a) - Ivana Picinato Bonfante de Castro
Etec Antonio de Pádua Cardoso

O Equipamento Farmacêutico - Friabilômetro foi desenvolvido no último semestre de 2014, pelos discentes do
IV Modulo de Técnico em Mecânica, a partir de uma necessidade do Curso Técnico em Farmácia, tornando assim
um projeto interdisciplinar e, principalmente, intercursos, enriquecendo o currículo dos discentes e colocando-os à frente das necessidades do cliente, possibilitando a troca de informações e inovação. A falta do equipamento para demonstração prática no curso de Farmácia, quanto ao controle de friabilidade dos comprimidos
durante o processo de embalagem e transporte, ou seja, a necessidade de realizar o teste de resistência ao
atrito dos comprimidos, fez com que o Curso Técnico em Mecânica fosse procurado com o intuito da solução, por
falta do equipamento. Visando à satisfação dos discentes e docentes requerentes, os cursos se uniram, procurando uma solução viável economicamente e prática, foi quando equipamento fora desenvolvido e construído.
Tudo isso levou os discentes ao amplo conhecimento técnico, principalmente por utilizar recursos inovadores,
porém simples, escolhendo a melhor opção para tornar viável sua realização, procurando garantir a boa qualidade ao projeto e alcançar metas que foram estabelecidas, perante normas, sem deixar de rever conceitos
sociais, econômicos e ambientais utilizados no processo de desenvolvimento de todo o projeto.
Palavras-Chave: Friabilômetro. Controle . Farmácia. Equipamento. Construção.

108

feteps • 2015

Categoria 5

Lousa rotativa elétrica
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Guilherme Patrik Monteiro de Lima
Heitor Willian Bernardino Fabrício
Luís Gustavo Prado Araújo
Orientador (a) - João Egydio Lopes Neto
Prof. (a) Revisor (a) - Haroldo Luis Tupinamba Viana
Etec Professor Alfredo de Barros Santos

Segundo o Censo Escolar de 2012, há nas escolas públicas pouco mais de 6 mil professores com deficiência
e, entre estes, estima-se que 2,5 mil têm alguma deficiência física. Entre as dificuldades que os professores
com deficiência física devem vencer, a falta de adequação do ambiente escolar às suas necessidades é a que
mais compromete a sua função. Seguindo as orientações e regras de Antropometria e Ergonomia para pessoas
que utilizam cadeiras de rodas, a fim de melhorar a qualidade de vida do docente com deficiência física, foi
projetada e construída uma lousa automatizada para canetas de quadro branco, utilizando materiais comumente encontrados em serralherias e oficinas mecânicas. A partir das análises antropométricas e ergonômicas,
determinou-se as dimensões mínimas para a lousa automatizada, sendo: altura total de 2,2 m, altura do chão
até a lousa 0,9 m, e comprimento de 1,8 m. A estrutura é composta de tubos de secção retangular 40x20 mm,
espessura de 2 mm e de perfil metálico em U, ambos de aço 1020 e com união por solda. A lousa é feita de um
pedaço de lona de cor branca apoiada em dois tubos de PVC (um na parte superior e o outro na parte inferior
da estrutura), sendo que os tubos são conectados por uma corrente de rolos DID 40 com 206 passos e catracas
com 16 dentes. O acionamento se dá por um motor elétrico Boch de 12 V de limpador de parabrisa automotivo
que, quando ligado, gira o sistema de transmissão e rotaciona a lousa. O projeto atende às necessidades dos
professores cadeirantes, apresentando movimento uniforme de uma volta a cada quatro segundos, e está em
fase de testes e aperfeiçoamentos na ETEC Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP. A lousa tem custo
aproximado de R$ 520,00 para o custo dos materiais.
Palavras-Chave: Lousa. Automatização. Deficiente. Cadeirante. Professor.
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Categoria 5

Maçarico de solda à hidrogênio
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

José Laércio Chagas dos Santos
Rodrigo Henrique Francisco do Rio
Vinicius Melinho Marsaioli
Orientador (a) - Antonio Carlos da Silva
Coorientador (a) - Luciano José Carlos Carbone
Prof. (a) Revisor(a) - Marcos Henrique Yamakawa
Etec Bento Quirino

Este projeto está baseado no estudo da obtenção do hidrogênio e sua aplicação industrial na soldagem por
chama de gás. O hidrogênio é um recurso natural não poluente presente na natureza e pode ser obtido a partir
da eletrólise controlada da água. No processo estudado, a eletrólise foi feita utilizando chapas de aço inoxidável
energizadas por uma fonte ajustável de tensão e corrente, mergulhadas em uma solução de água destilada e
soda cáustica. A solução é necessária porque a água em condição natural tem baixa condutividade elétrica.
Neste processo, a água (H2O) fica energizada e se decompõe em oxigênio (O2) e hidrogênio (2H2). O hidrogênio
se forma no cátodo, placa metálica energizada pelo polo negativo do circuito, e o oxigênio se forma no ânodo,
placa metálica energizada pelo polo positivo do circuito. Controladas a concentração da solução e a voltagem
de energia aplicada nas chapas, foram coletadas informações sobre comprimento da chama, temperatura e
tempo de duração da chama. A partir de um ponto ideal, baseado nestes parâmetros, foi confeccionado um
protótipo do sistema para funcionar na condição de trabalho. Um sistema de segurança foi instalado para
evitar o retrocesso da chama gerada pelo gás e o escape do excesso não utilizado na geração da chama. O
resultado foi um protótipo simples, de fácil utilização e transporte, com um maçarico capaz de produzir chama
com hidrogênio para pequenos trabalhos com aplicação em mecânica leve, ourivesaria e eletrônica.
Palavras-Chave: Maçarico. Hidrogênio. Soldagem. Eletrólise. Condutividade.
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Categoria 5

Nogravity - trem eletromagnético
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Daniel Gomes Martins
Thiago da Rocha Garcia
Vitor Miguele Candian
Orientador (a) - Glaucia Regina Dias Takahashi Zanotti
Coorientador (a) - Ivan Vieira Gama
Etec Professor Basílides de Godoy

Nos dias de hoje o trem é um importante meio de transporte para as pessoas e cargas. O trem eletromagnético
NoGravity visa melhorar este meio de transporte e adaptá-lo para melhores condições sociais e ambientais.
Para isto, o projeto conta com a isenção de atrito entre a roda e o trilho devido ao magnetismo empregado
entre os dois, o que permite que o trem flutue sobre os trilhos. Com isso, os problemas de atrasos em dias
chuvosos podem ser resolvidos por não precisar de um freio por atrito, e o tempo de viagem é diminuído em
virtude do trem atingir altas velocidades. O trem é constituído de ímãs permanentes em sua parte inferior, e o
trilho é formado por conjuntos de ímãs e bobinas elétricas, que ao alternar a aplicação de tensão elétrica entre
as bobinas, gerando campos magnéticos, faz com que o trem seja atraído por esses campos e possa se locomover. NoGravity apresenta também avanços em economia e sustentabilidade, uma vez que entre as bobinas
elétricas dos trilhos possuem sensores que ao detectar a presença do trem desliga todas as outras bobinas do
trilho, e liga apenas o próximo conjunto de bobinas por onde o trem irá passar, fazendo com que a aplicação
de energia elétrica ocorra apenas no local por onde o trem está passando. Assim, a energia gasta é reduzida
em uma pequena fração do que seria com todas as bobinas energizadas ao mesmo tempo. Este projeto tem a
finalidade de atribuir economia, sustentabilidade, praticidade e viabilidade em relação aos meios de transporte utilizados em nosso país.
Palavras-Chave: Trem. Eletromagnético. Nogravity. Magnetismo. Transporte.

feteps • 2015

111

Categoria 6

Projetos das Escolas Técnicas
TECNOLOGIA INDUSTRIAL ELÉTRICA
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Categoria 6

360º Parking
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Marcos Cesar Garcia
Rafael Aparecido Tesser
Rodolfo dos Santos Corrêa
Orientador (a) - Marcelo Coelho de Souza
Coorientador (a) - Dario Cortez Pare
Etec Takashi Morita

O crescimento populacional na cidade de São Paulo e o envelhecimento dos grandes centros urbanos,
além do número crescente de apartamentos e casas com terrenos menores, juntamente com a restrição ao
estacionamento em áreas públicas, são fatores geralmente apontados como causas de escassez de espaço para
se guardar veículos. Para a criação de novos espaços de estacionamento, são necessárias soluções criativas que
adotem um aumento da densidade de armazenamento de veículos em determinados locais. Como por exemplo
edifícios modulados, funcionando como estacionamentos rotativos verticais. Este projeto propõe e desenvolve
um estacionamento nesses moldes, demonstrando a sua viabilidade e eficiência, comprovando que é possível
aumentar o número de vagas pela otimização e verticalização do espaço, além do aspecto automatizado que
tira a necessidade de um manobrista para guardar e buscar o veículo ou pelo dano que possa ocorrer devido a
manobras erradas, oferecendo maior segurança ao proprietário do veículo e menor custo com funcionários para
empresa responsável pelo estacionamento. O protótipo em escala utiliza Controladores Lógicos programáveis
e Microcontroladores de custo acessível para garantir a viabilidade do projeto, bem como sua facilidade de
operação. Por razões disponibilidade de recursos, o presente projeto não contempla um estudo aprofundado
referente a estrutura civil necessária para a reprodução de sua ideia-conceito, no entanto, demonstra de forma
eficiente e real, toda a infraestrutura para controle e automatização, que corresponde ao elemento de maior
relevância na solução apresentada.

Palavras-Chave: Estacionamento. Veículos. Elevador Rotativo. Edifícios. Centros Urbanos.
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Categoria 6

Arco e flecha virtual
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Bruno Lodovico Meneghel
Lara Pereira Cuin
Leonardo Schwartz Ribeiro
Orientador(a) - Marco Aurélio Fernandes Soares
Prof(a). Revisor(a) - Marcos Yamakawa
Etec Bento Quirino

Arqueirismo, Tiro de Arco ou Arco e Flecha é uma modalidade esportiva integrante dos Jogos Olímpicos e
pouco difundida no Brasil. th, por um ARDUÍNO a um Smartphone com Sistema Android, que mostra na tela
o resultado do lançamento, através de um software gráfico desenvolvido especialmente. Permite sofisticação
de software, incluindo as dificuldades do esporte como: ventos laterais e alvos móveis. Pode ser utilizado em
aulas de Física pois fornece os dados reais de um lançamento de flecha com arco. Esse equipamento permite a
prática e treino do Arco e Flecha em qualquer ambiente de forma segura.

Palavras-Chave: Flecha. Arco. Balística. Olímpicos. Esporte. Arco e flecha.

114

feteps • 2015

Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Carlos Sergio Guimaraes da Silva Junior
Giovanna Civitate Bastos
Henrique Obata Scrico Silva
Orientador (a) - Saulo Rodrigo Benatti Yoko
Coorientador (a) - Marco Antonio da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Paulo Henrique Mijas

Categoria 6

Bracelete medidor de temperatura - convulsão febril

Etec Professora Doutora Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

A convulsão febril é um tipo de convulsão generalizada que ocorre sempre em crianças, de meses a alguns
anos de vida, cujos sintomas incluem perda de consciência, abalos generalizados nos braços e pernas, virada
dos olhos para cima e dificuldade de respiração. Convulsão febril, meningite, infecções bacterianas e virais são
algumas doenças associadas à rápida elevação corpórea. Em crianças que já tiveram ocorrências de convulsões
febris, assim que ocorrer elevação de temperatura, é importante que façam o tratamento com antitérmicos,
para evitar a convulsão de fato. Pensando nisso, idealizamos o projeto que será aqui apresentado, um bracelete
que irá monitorar a temperatura da criança o tempo todo, que ao sinal de qualquer elevação, irá acionar
um sinal sonoro, para que o responsável tome as devidas providências. Esse dispositivo também poderá
ser utilizado para o monitoramento diário, mesmo que a criança não tenha nenhuma doença conhecida. O
bracelete apresentará LEDs que sinalizarão a temperatura corpórea. O verde indica que a temperatura está
dentro do padrão (até 37°C), o Amarelo sinaliza sobreaviso (37°C-38°C) e o Vermelho indica perigo (a partir
de 38°C). Ao ser acionado o último LED, é ativado o buzzer. Tudo será comandado pela programação do PIC.
O circuito será alimentado por uma bateria recarregável. O projeto foi construído visando o público infantil,
porém pode ser utilizado por qualquer um que houver necessidade. Com esse projeto, pretende-se auxiliar os
responsáveis no cuidado da criança.

Palavras-Chave: Convulsão. Antitérmicos. Temperatura. Criança. Doença.
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Categoria 6

Bicicleta com impulsor magnético
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Gabriel Morais de Souza
Ingrid Fauzie Poveda Santos
Kauana Caroline de Sousa Meireles
Orientador (a) - Maira Sanchez Cezaretto Camargo
Coorientador (a) - Wilson Oliveira
Prof(a). Revisor (a) - Agnaldo Amorim da Silva
Etec Albert Einstein

O projeto tem como objetivo a elaboração de uma bicicleta magnética, visando auxiliar no deslocamento
das pessoas, de forma que não precisem se esforçar tanto ao utilizar uma bicicleta, mantendo sempre uma
constância durante o percurso. O sistema foi projetado com uma bicicleta utilizando um indutor de constância.
Foram analisadas as principais características do Magnetismo e das Ciências Exatas para a realização desse
projeto. Foram estudados os componentes necessários, a fim de obter-se o melhor custo benefício, sendo
viável e sustentável o seu desenvolvimento. Este é um meio de transporte alternativo, rápido e não poluente,
que auxiliará na diminuição do esforço e do desgaste gerado pela geografia irregular da cidade em meio à
locomoção. Uma das possíveis melhorias na cidade em longo prazo seriam: alternativas para substituição
de alguns veículos e até diminuir a liberação de gases tóxicos que são liberados pelos veículos e formam a
poluição e o trânsito. A saúde das pessoas poderia ter diversos benefícios se utilizassem a bicicleta como meio
de transporte, pois a prática de atividade física regular pode evitar doenças cardíacas e doenças advindas do
sobrepeso. O aumento de ciclovias na cidade está incentivando uma grande parcela da população a utilizar a
bicicleta como meio de transporte, alinhando-se a uma demanda de mercado de 261mil ciclistas já existentes
na cidade de São Paulo, no ano de 2014, segundo Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Palavras-Chave: Impulso magnético. Constância. Indutor. Física. Bicicleta.
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Categoria 6

Enjoy learning - fliperama educacional portátil
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Alessandro Bonifácio de Paula
Rosselyne Antunes de Oliveira
Orientador (a) - Wellington da Silva
Coorientador (a) - Marcelo dos Santos
Prof(a). Revisor (a) - Angela Borges Scatolin
Etec Professor Aprígio Gonzaga

O século XXI demonstra-se como um período de transformações em diversos aspectos, mas principalmente
no âmbito da ciência e tecnologia. A educação necessita acompanhar o ritmo frenético das mudanças sociais,
econômicas e políticas, caminhando rumo à formação do cidadão, da empregabilidade e da melhoria da
qualidade de vida. Percebe-se ainda em diversas instituições de ensino a aplicação de uma pedagogia
tradicional, voltada às tarefas encapsuladas e que dificilmente interagem com o conteúdo e com o currículo
de uma formação ampla e integral. Diante dos estudos e análises realizadas, desenvolveu-se um protótipo
do Fliperama Educacional Portátil - Enjoy Learning, construído com equipamentos usados de computadores
e conceitos de Eletrônica, que possibilita atuar com jogos educativos nas aulas de diversos cursos - cada curso
poderá escolher os jogos adequados para seu currículo e formação - tornando-se um estudo importante e
relevante. A utilização do Fliperama Educacional Portátil possui o objetivo de aumentar a frequência dos
alunos à escola, reutilizar equipamentos de informática, proporcionar a interdisciplinaridade, a aplicação de
conceitos de Informática e Eletrônica, bem como desenvolver a criatividade, o raciocínio lógico e a interação
entre a comunidade escolar. Este projeto evidencia o potencial educativo dos jogos. Busca-se apresentar sua
breve história, benefícios com foco na sustentabilidade, com a da reutilização de materiais. Conclui-se para
educação que os jogos educativos possuem o papel de auxiliar na aprendizagem nos aspectos cognitivos,
afetivos sociais, tornando o estudo prazeroso, configurando o ambiente escolar num espaço mais atrativo,
podendo contribuir com a diminuição da evasão escolar.

Palavras-Chave: Tecnologia. Jogos. Educação. Aprendizagem. Meio Ambiente.
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Categoria 6

Piso gerador de energia
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

André Costa de Meira
Bruno de Lucas Viana da Silva
Gustavo de Almeida Resende
Orientador (a) - Gilda Maria Pereira Vieira
Coorientador (a) - Fernando Angelim Leite
Prof(a). Revisor (a) - David Aparecido de Melo
Etec da Zona Sul

Os avanços da tecnologia levam ao aumento das necessidades de consumo de energia elétrica, e por
consequência, ao aumento da demanda de geração dessa energia. A energia elétrica é fundamental para o
desenvolvimento das mais diversas atividades e considerada, até mesmo, como uma questão de sobrevivência.
Dessa forma, procurar meios que permitam gerar energia aproveitando as atividades cotidianas desenvolvidas
pelas pessoas torna-se um assunto relevante. O movimento de pessoas em locais de grande circulação é um
fato possível de ser aproveitado. Ao caminhar, as pessoas pressionam o piso por onde passam. Essa pressão,
chamada de pisada, é um movimento mecânico ao qual está associada uma quantidade de energia mecânica.
Em horários de pico em locais como estações de metrô, trem, entre outros, há uma grande geração de energia
mecânica proveniente das pisadas das pessoas que passam por ali. Captar tal energia, transformá-la em
energia elétrica e utilizá-la para alimentar alguns dispositivos elétricos pode, no médio prazo, oferecer um
bom retorno sobre o investimento e gerar economia no uso de energia gerada a partir de fontes tradicionais.
O projeto do Piso Gerador de Energia propõe, de forma simples, absorver a energia mecânica gerada pelo
impacto das pisadas e transformá-la em energia elétrica utilizando pastilhas piezoelétricas e uma bobina
geradora de eletricidade. Essa bobina geradora é construída com esferas de neodímio que são imãs feitos a
partir de neodímio, ferro e boro.

Palavras-Chave: Neodímio. Piezoelétrica. Energia. Economia. Sustentabilidade.
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Categoria 6

Reservatório microcontrolado
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Carlos Eduardo Lopes da Silva
Felipe Galvez Guerra
Vinicius Theodoro
Orientador (a) - Guilherme Lopes Ferreira
Prof(a). Revisor (a) - Rita de Cássia Agnelli Gaino Curcio
Etec Prefeito Alberto Feres

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema microcontrolado, que utiliza os modernos
microcontroladores da Microchip. Tal projeto possibilita a medição de níveis de um reservatório de água,
fazendo uso de um sensor ultrassônico, enviando os dados referentes aos níveis, por radiofrequência ao
receptor. Este, por sua vez, os decodifica e mostra em um display LCD o nível da água. Os níveis de água do
reservatório estão sendo dispostos em quatro níveis. Acrescentamos também um sistema de voz que indica,
através de uma mensagem sonora, o nível correspondente. A distância em ambientes livres pode chegar até
30 metros. Tendo em vista que estamos passando por uma crise hídrica, e que cada vez mais exige-se um
maior controle de nosso consumo, além de que os reservatórios atuais não possuem uma indicação do nível
de consumo da água, justifica-se a criação de um projeto que, através de um sistema automatizado, controle
o consumo excessivo desse recurso natural, que tanto nos é precioso. O trabalho é apresentado na forma de
protótipo, usando como referência os manuais técnicos dos componentes, pesquisas referentes a temas afins,
etc. Utilizamos como base uma plataforma de madeira onde serão alocados os reservatórios bem como os
sistemas de controle.

Palavras-Chave: Microcontrolado. Ultrassônico. Radiofrequência. Lcd. Reservatório.
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Categoria 6

Semáforo para deficientes visuais
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

João Victor Patrocínio Carneiro
Luiz Miguel Ferreira Neris
Renan Andrade da Annunciação
Orientador (a) - Marinésio de Jesus Sutério
Prof(a). Revisor (a) - Enéias Zampoli Belan
Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Censo de 2010 identificou que 24% da população
têm alguma deficiência, entre as investigadas. Mais de 16 milhões apresentam algum grau de deficiência
visual e 159.824 se declararam incapazes de enxergar. Em pesquisa a Time de Golbol, praticado por deficientes
visuais, identificou-se um grupo considerável que trabalham ou utilizam cotidianamente as ruas e avenidas
na cidade de São Paulo. Adequar o mobiliário e os equipamentos urbanos a essas pessoas torna-se um grande
desafio da acessibilidade. Os sistemas semafóricos são em essência visuais, estes equipamentos urbanos,
quando adequado ao deficiente visual, utilizam dispositivos sonoros como forma de alertar o momento em que
a travessia está autorizada dentro do ciclo semafórico. A Companhia de Engenharia de Trafego da cidade de
São Paulo reconhece apenas cinco semáforos adequados aos deficientes visuais, e nesses locais se depara com
a reclamação da população local do ruído no período noturno. Esse projeto buscou apresentar uma solução que
permitisse ao deficiente visual, usando do tato ou sensibilidade a vibrações, a identificação do momento em
que lhe seria possível atravessar. Tomando como referência um semáforo voltado especificamente à travessia
de pedestre em via de mão única, foi adaptado em uma plataforma, instalada sobre a calçada, um motor tipo
Vibracall com o objetivo de sinalizar o momento da abertura do semáforo aos pedestres, por no máximo dez
segundos, evitando que outros deficientes que cheguem a plataforma após esse período iniciem a travessia.
Para que o deficiente possa identificar o encerramento do momento de travessia, nos dez segundos restantes
utiliza-se a sinalização sonora, e somente no período diurno. Dessa forma, o projeto buscou apresentar uma
solução completa para adequação dos semáforos à acessibilidade e mobilidade urbana.

Palavras-Chave: Acessibilidade. Deficiente. Visual. Semáforo. Pedestre.
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Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

João Paulo Leite da Silva
Victor Bruce Ramos
Vinicius Costa Souto
Orientador (a) - Eduardo Guilherme
Coorientador (a) - Akiyo Tamura do Melo Freire
Prof(a). Revisor (a) - Ailton Pereira Liberal

Categoria 6

Transdutor de energia sonora para energia elétrica

Etec Gildo Maríal Bezerra Brandão

O Brasil, nos últimos anos, vem passando por problemas relacionados à distribuição de água e energia, que
podem ser justificados pela falta de investimento em reparos nas linhas de distribuição de recursos e a falta
de fiscalização e proteção do meio ambiente. Fazem-se necessários projetos educacionais e conscientização
da população para prática sustentável de conservação do meio ambiente, por meio de novas soluções
tecnológicas, somado à responsabilidade individual e coletiva com a sociedade, garantem a continuidade de
sobrevivência da humanidade. Outro problema é o crescimento populacional das capitais e grandes cidades,
ocasionado pelo aumento do comércio, da indústria, espaços de lazer como casas de shows, campos de futebol,
número de transeuntes nas ruas e às mudanças de hábitos dos seres humanos e inserção constante de novas
tecnologias que consequentemente, aumentaram a poluição sonora de forma exponencial nos últimos anos.
Com base nessas informações e a possibilidade de transformar, de forma positiva, o meio ambiente utilizando
os recursos disponíveis e o conhecimento interdisciplinar de Eletrônica idealizou-se um transdutor de energia
sonora para energia elétrica, com a utilização de um microfone para captar a energia sonora do ambiente e um
circuito eletrônico, que irá converter a energia sonora em tensão elétrica armazenada em baterias. O circuito
eletrônico consiste em pré-amplificadores e amplificadores que têm a finalidade de amplificar a tensão de
entrada na sua saída com objetivo de fornecer energia elétrica aos equipamentos eletrônicos como carga em
baterias de celular, máquinas fotográficas, televisão, rádio e iluminação pública.

Palavras-Chave: Energia elétrica. Sustentabilidade. Eletricidade. Transdutor. Energia.
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Categoria 6

Y.E.E. - Your Eyes and Ears
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Guilherme Mendes Torres
Gustavo Pereira Resende
Jéssica Ayumi Uehara
Orientador (a) - Adriano Oliveira Castro
Coorientador (a) - Alciano Gustavo Genovez de Oliveira
Prof(a). Revisor(a) - Maylon Padovani
Etec de Lins

O projeto proporciona acessibilidade a deficientes visuais e pessoas analfabetas. A função do projeto é auxiliar o
grupo de pessoas citado, que necessitam do transporte público ou privado e que precisam da ajuda de terceiros
para se localizar nas paradas da linha rodoviária. Este recurso avisa os passageiros quando o ônibus estiver a
uma distância mínima de 50 metros do ponto de ônibus e emitirá através de um alto falante a rota/destino
do mesmo. De dentro do ônibus será emitida uma mensagem também por autofalante da próxima parada
do ônibus, assim os usuários sabem o momento em que devem desembarcar. O modelo proposto é prático e
flexível, o motorista deve apenas inserir um cartão micro SD com rotas pré-gravadas no mesmo, sendo assim
o sistema carrega todas as informações (tal como paradas e destino final) da rota informada podendo ser
utilizado em empresas privadas, municipais e intermunicipais. O resultado final é conseguir auxiliar o públicoalvo através do aparelho e, posteriormente, o dispositivo auxiliar facilitando a localização do passageiro e
também a sua segurança já que não precisam levantar-se de seus lugares para perguntar ao motorista as
próximas paradas da rota e evitar assim movimentação pelo corredor e acidentes que poderiam acontecer.

Palavras-Chave: Acessibilidade. Deficientes. Visual. Transporte. Recursos.
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Categoria 7
Projetos das Escolas Técnicas
TECNOLOGIA QUÍMICA, DE ALIMENTOS, DA AGROINDÚSTRIA E DA BIOENERGIA:
projetos sobre o desenvolvimento de novos produtos e processos nessas áreas.
Educação para nutrição, preparações funcionais, controle de qualidade sanitário e nutricional
de alimentos, química dos alimentos, química orgânica, inorgânica aplicada, química
analítica, química geral, físico-química, energias renováveis, desenvolvimento de produtos
e processos, tecnologia de conservação, processamento e comercialização de alimentos,
sistemas de qualidade em processos produtivos, controle de resíduos na indústria química,
de alimentos e na agroindústria, desenvolvimento de embalagens entre outros.
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Categoria 7

Brigadeiro dietético - conceito Comfort Food
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Amanda de Oliveira Soares Pacheco
Amarilis Araújo Domingues
Giulia Marques Augusto
Orientador (a) - Ana Cristina Gonçalves de Azevedo
Coorientador (a) - Deise Cristina Oliva Caramico
Prof(a). Revisor (a) - Ana Cristina Gonçalves de Azevedo
Etec Mandaqui

O conceito Comfort Food designa os alimentos que remetem a infância ou a momentos prazerosos, proporcionando
uma sensação de conforto e aconchego, permitindo melhora da condição psicológica e estado emocional do
indivíduo. O objetivo do trabalho foi elaborar uma preparação com o conceito de Comfort Food no tratamento de
Diabetes Mellitus. Foi aplicado um questionário para identificação da preparação Comfort Food de um grupo de
diabéticos adultos e idosos. A preparação identificada foi o brigadeiro. Foi elaborada uma receita de brigadeiro
considerando as restrições dietéticas. O ingrediente principal utilizado foi o inhame, possibilitando estabilidade
à preparação sem sabor residual. Para o teste de aceitação, foi utilizada a análise sensorial, considerando os
critérios sabor, aroma, cor, textura e aspectos gerais. A preparação foi considerada aprovada se atendeu um
percentual maior ou igual a 75. Participaram da pesquisa 24 indivíduos, a maior parte do sexo masculino, com
média de idade de 49,29 anos. Segundo os critérios de aceitação adotados, a preparação foi bem aceita pelo
público participante, pois apresentou 85,7% de aprovação em todos os quesitos avaliados (cor, sabor, aroma,
textura e conceito geral). Outro ponto positivo encontrado no brigadeiro de inhame foi a diminuição de 53% no
valor calórico total e 51% na quantidade de carboidratos presentes na preparação em comparação ao brigadeiro
original. A preparação apresenta baixo custo, de R$ 0,64 por porção. Todos os objetivos foram alcançados. Foi
possível notar a possibilidade em aliar a dietoterapia e o conceito Comfort Food no tratamento de indivíduos
diabéticos.

Palavras-Chave: Comfort Food. Preparação. Brigadeiro. Diabetes. Dietoterapia.
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Categoria 7

Cadeia de transmissão e profilaxia da dengue
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Bianca C. Alberto Siczak
Bruna Alves de Oliveira
Camila Maciel Garcia
Orientador (a) - Tatyana S. C. Rodrigueiro
Coorientador (a) - Daniel Artur Freitas de Oliveira
Prof(a). Revisor (a) - Professora Rosimeire Felicio
Etec Parque Santo Antonio

A dengue é uma das mais preocupantes doenças reemergentes no mundo. Essa doença febril aguda é de
rápida evolução, acompanhada de diversas sintomatologias. Os locais mais atingidos são as zonas tropicais,
onde o ambiente é propício à proliferação dos principais vetores dessa doença, sendo eles Aedes aegypti e
Aedes albopictus. No combate aos vetores, já foram utilizados diversos meios profiláticos, porém muitos deles
já não são tão eficazes. Este projeto, teve como objetivo principal usar novos procedimentos para controlar
a proliferação do Aedes aegypti, identificando os criadouros em áreas urbanas e estudando alternativas
a partir do uso de extratos de plantas. Para tanto as coletas e avaliação do ciclo de vida do Aedes aegypti
foram realizadas com utilização de armadilha de garrafas pet “mosquitérica”, desenvolvida pela equipe do
Dr. Maulori Cabral (UFRJ). Os resultados mostraram que esta espécie foi suscetível ao extrato de Euphorbia
milii, conhecida como Coroa de Cristo. O procedimento indicou um caminho promissor para controle de
focos e pequenos criadouros de mosquito Aedes e, neste sentido, minimizar a expansão da dengue em áreas
urbanas. Para tanto, será necessária uma fiscalização efetiva mediada pelos órgãos responsáveis. Apesar de
existirem várias pesquisas para a profilaxia, o melhor modo de combate é a conscientização da população.
Estudos similares foram desenvolvidos utilizando outros extratos de plantas que também evidenciam inibição
de crescimento e mortalidade nos estádios de desenvolvimento desse mosquito.

Palavras-Chave: Dengue. Controle. Mosquitos. Bioensaios. Ext. De Plantas.
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Categoria 7

Cama com dispositivo para mudança de decúbito
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Beatriz de Souza
Renan Cristiano Quaresima
Orientador (a) - Angélica Augusta Camargo
Etec Sylvio de Mattos Carvalho

As experiências adquiridas pelos alunos da Habilitação Técnica em Enfermagem durante o campo de estágio
supervisionado, que atualmente é desenvolvido no Hospital Carlos Fernando Malzoni, na cidade de Matão,
permitiu verificar que existe uma sobrecarga sobre os funcionários e/ou alunos estagiários na aplicação do
procedimento de mudança de decúbito em pacientes acamados ou debilitados fisicamente, bem como uma
falta de autonomia do paciente em proporcionar o seu próprio movimento. Portanto, o presente projeto
tem como finalidade automatizar esse procedimento, oferecendo uma dinâmica diferenciada e inovadora,
contribuindo na prevenção de úlceras de decúbito, popularmente conhecida como escaras (feridas), bem como
na diminuição do risco ergonômico da saúde do trabalhador e cuidador de pessoas com impossibilidade de
movimentação ativa. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Habilitação Técnica em Mecânica,
valorizando aspectos didáticos como, por exemplo, a multidisciplinaridade. Logo, esse trabalho permitiu uma
troca de experiências entre os participantes das áreas envolvidas, estimulou práticas de estudos diversificadas,
deixou o Laboratório de Enfermagem mais atuante na realização de práticas e produção no contexto escolar.
Enfim, sua contribuição para o setor da saúde, especialmente no que se refere ao cuidado com o enfermo foi
inovador, criativo e benéfico à sociedade, possibilitando uma aprendizagem efetiva.

Palavras-Chave: Saúde. Mecânica. Ergonômico. Enfermagem. Eletrônico.
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Categoria 7

Coco no combate à poluição
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Marcelo Vinicius Lins Dantas Gomes
Paula Comminato
Thamirys Christino Gomes
Orientador (a) - Sandro de Miranda Colombo
Coorientador (a) - Aline Fioratto Barcellos
Etec Osasco II

O presente trabalho objetiva apresentar um estudo sobre a capacidade adsortiva do carvão obtido do
mesocarpo do coco-da-baía, (Cocos nucifera L), o qual fora ativado de duas formas distintas: a primeira com
uma solução de cloreto de cálcio 25% (m/V) e a segunda com solução de ácido clorídrico 25% (m/V), propondose assim, inicialmente, uma alternativa para a sua reciclagem, pois sua biodegradação é consideravelmente
lenta, (cerca de oito anos), e utilizando-o para o tratamento por adsorção de resíduos provenientes dos
subprodutos das titulações contendo cromo hexavalente - como, por exemplo, o já tão conhecido Método
de Mohr. Para a geração do carvão ativado, foi feito um sistema de carbonização por abafamento no qual,
posteriormente, colocou-se o material oriundo da etapa anterior em agitação por 24 horas, juntamente com a
solução ativadora (cloreto de cálcio ou separadamente ácido clorídrico). Para testar a sua capacidade adsortiva,
o carvão obtido foi colocado em contato com uma solução de cromato de potássio (1 mmol/L) deixado em
repouso, sendo que após 24 h, filtrou-se o sobrenadante resultante e fez-se a leitura da absorbância do mesmo
em espectrofotômetro no comprimento de onda de 400 nm. Assim, a partir de uma curva analítica de calibração
externa, conseguida pelo preparo de soluções de cromato de potássio com concentrações conhecidas, obtevese uma equação de reta através da qual foram determinadas as concentrações de cromato nos respectivos
sobrenadantes analisados. Finalmente, notou-se que o carvão ativado com solução de ácido clorídrico (25%
m/V) permitiu uma capacidade adsortiva de (97,8 ± 0,6)% mostrando-se 5 vezes mais eficiente do que a do
ativado com solução de cloreto de cálcio (25% m/V); comprovando-se assim ser uma tecnologia de despoluição
com viabilidade econômica, de fácil acesso e com alta eficácia.

Palavras-Chave: Coco-da-baía. Carvão Ativado. Cromo Hexavalen. Espectrofotomet.
Adsorção.
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Categoria 7

Comunicação sem falhas
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Higor Bevilaqua Garcia
Rafaela Cristina Figueiredo
Orientador (a) - Natália Yumi Mizukami
Coorientador (a) - Leônidas Baptista Bié da Silva
Etec de Nova Odessa

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a principal forma de comunicação utilizada por deficientes auditivos.
Entretanto, ao entrarem em contato com as regras gramaticais da Língua Portuguesa escrita ou falada,
sem conjugar verbos ou não reconhecer novas palavras, tratamentos de sujeito, uso de artigos, preposições
e pronomes, pode ocorrer mau entendimento do que está sendo expressado. Pensando nisso, o projeto
Comunicação Sem Falhas visa à criação de um jogo pedagógico, CONJOGANDO, que tem como objetivo facilitar
o aprendizado da Língua Portuguesa escrita por crianças surdas a partir dos dez anos de idade, o que lhes
poderá fornecer a maior interação nas relações sociais e as oportunidades de acesso ao conhecimento. O jogo
demanda os seguintes materiais: um tabuleiro, trinta e duas cartas com três palavras cada (substantivos e
verbos a serem conjugados), letras móveis (alfabeto completo) e uma ficha lacunada. A criança surda deverá
jogar com o auxílio de um intérprete de LIBRAS e construir frases, montando-as no tabuleiro. A frase deverá ser
formada utilizando as letras móveis já destacadas e olhando na FICHA LACUNADA com o auxílio do intérprete;
depois de pronta, o intérprete deverá conferir a forma correta atrás da carta escolhida. O jogo foi apresentado
a três crianças de dez e onze anos, em um período de duas horas na semana, com acompanhamento de uma
intérprete e sob a observação direta dos autores. Observou-se que o jogo despertou interesse nas crianças,
mas estas apresentaram, inicialmente, algumas dificuldades para entendimento e construção das frases,
principalmente no uso de artigos e preposições. Entretanto, na conjugação de verbos, houve maior facilidade
de desenvolvimento. Dessa forma, o jogo estimula a criança a aprender brincando e, se aplicado por um tempo
maior, pode ser capaz de concretizar e facilitar o aprendizado da Língua Portuguesa.

Palavras-Chave: Libras. Jogo. Português. Escrita. Aprendizado.
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Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Bruno Ferreira de Lima Conceição
Othon Alberto da Silva Briganó
Patrícia Vieira Tersariol
Orientador(a) - Luciana Michele Ventura
Coorientador(a) - Marco Antônio Gusmão Carvalho
Prof(a). Revisor(a) - Isaque Katahira

Categoria 7

Dcontrole - uso da tecnologia no registro glicêmico

Etec Professor Mario Antonio Verza

A diabetes é uma doença metabólica causada pela falta de, ou insuficiente, produção de insulina pelo pâncreas,
o que causa um aumento anormal da taxa de glicose no sangue. Há cerca de 382 milhões de diabéticos no
mundo, aproximadamente 8% da população. A estimativa é de que esse número aumente para 592 milhões
em 20 anos. Apesar da quantidade elevada de pessoas com a doença, há pouca tecnologia voltada a ajudar
esse público e uma parte dos diabéticos, principalmente os do tipo 1, utilizam planilhas físicas para armazenar
os resultados dos testes glicêmicos realizados durante o dia. Com o tempo, essa rotina gera um acúmulo de
papel. Em uma era em que muitas pessoas buscam ser mais sustentáveis e organizadas, acumular pilhas
de papel vai na contramão dessa tendência. O objetivo do projeto é desenvolver uma ferramenta web que
permita ao usuário inserir e armazenar seus resultados de testes de glicemia para auxiliar o controle glicêmico
de pessoas diabéticas, com foco na acessibilidade, visto que muitas dessas pessoas são idosas e/ou sofrem de
algum outro problema de saúde. Através do site do pré-projeto, utilizamos como metodologia um formulário
para retirar informações necessárias para o desenvolvimento, como: quantos testes de glicemia são feitos
por dia, qual o tipo de diabetes, qual a idade e sugestões para o site. As principais tecnologias utilizadas no
desenvolvimento foram PHP, HTML5, CSS3, JavaScript e o framework Bootstrap. Espera-se com este projeto
melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população, pois, com maior organização no controle da
glicemia, os diabéticos poderão se atentar mais à medicação, atividades físicas e outros cuidados para uma
melhora significativa no controle da diabetes.

Palavras-Chave: Diabetes. Tecnologia. Glicemia. Controle. Acessibilidade.
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Categoria 7

Gelnela – álcool em gel
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Gabriel Claro de Oliveira
Geovana Pereira dos Santos
Orientador(a) - Luis Fernando Batista da Rocha
Coorientador(a) - Silvana Botasso
Prof(a). Revisor(a) - Sidnei Antônio Pereira Filho
Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar

Este projeto visa desenvolver novos produtos de higienização e prevenção com base em ingredientes
relacionados à área de agropecuária, utilizando técnicas e normas adequadas de fabricação, armazenamento
e conservação, além do planejamento e controle de qualidade, monitoramento e procedimentos de
empreendedorismo, considerando-se a qualidade do produto como um diferencial para o mercado de
trabalho. O produto desenvolvido foi Álcool em Gel com Citronela, visando desenvolver as competências
previstas no plano de curso do 2º ano do curso de Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. O produto foi
desenvolvido em 3 fases (Planejamento, Execução e Avaliação). Na fase de Planejamento, foi feito um
levantamento bibliográfico, pesquisa de campo para verificação das necessidades da população em relação à
esse período crítico que o país vive e aquisição da matéria-prima. Na fase de Execução, foi fabricado o produto
e registrados os dados através de fotos e observações dessa etapa. Na fase de Avaliação, foi feita a apreciação
do produto pelos fabricantes e consumidores, dando ênfase no aspecto, cheiro, embalagem, viscosidade e etc.

Palavras-Chave: Recursos. Qualidade. Apreciação. Produto. Higienização.
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Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Amanda Helena da Silva
Júlia Maria Guimarães de Oliveira
Jennifer Gabrely Ribeiro Bereta
Orientador(a) - Sulivan Augusto Biscassi

Categoria 7

Hepatotoxicidade causada por uso de Paracetamol

Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho

O fígado é um órgão muito importante para o organismo, pois ele metaboliza as substâncias presentes no
sangue. Quando é sobrecarregado pode ocasionar a hepatotoxicidade, considerada grave podendo ser
ocasionada pelo uso abusivo de paracetamol. O paracetamol é classificado como MIP (Medicamento Isento de
Prescrição) e, por esse motivo, é facilmente encontrado e adquirido em farmácias e drogarias de todo o Brasil,
além de fazer parte da composição de vários outros medicamentos. Seu uso em doses elevadas induz ou inibe
a ação de enzimas do sistema Citocromo P450 (que são encontradas nos hepatócitos). Quando perde-se a
homeostasia no organismo são ocasionadas graves patologias no fígado. O objetivo do trabalho foi identificar
e orientar sobre os problemas da automedicação envolvendo o uso de paracetamol. Foi realizada uma pesquisa
de campo com os alunos da Escola Estadual Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho, dos cursos do Ensino
Médio e Técnico, nos períodos matutino e noturno, respectivamente, durante os dias 17 de novembro de
2014 até 26 de maio de 2015, em que foram entrevistados exatamente 300 alunos, de ambos os sexos e
idades variadas, com o intuito de analisar informações sobre uso do Paracetamol pelo paciente. Analisouse, na pesquisa, que 97,33% dos alunos entrevistados fazem ou fizeram o uso do Paracetamol. Observou-se,
que 53,08% administram raramente o medicamento, e 46,23% utilizam sempre que sentem dor, ou seja,
frequentemente. Um fator muito preocupante: demostrou-se que 54,45% indicam o Paracetamol para outras
pessoas, e 60,61% dos entrevistados relataram que não estão cientes dos riscos ocasionados pelo Paracetamol.
Devido a este fato, concluiu-se, sobre a necessidade em discorrer sobre o assunto, para alertar a população
sobre eventuais riscos, que não são amplamente divulgados, visto que as doses superiores a 4g/dia já podem
promover lesões hepatocelulares.

Palavras-Chave: Fígado. Paracetamol. Citocromo P450. Hepatotóxico. Mip.
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Categoria 7

Higienização das mãos - pratique essa ideia!
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Caroline dos Santos Calienta
Natania Cristina de Oliveira Santos
Thaisa Cristina Moraes Correa Cassiano
Orientador (a) - Michelle Cristina Furini
Prof(a). Revisor (a) - Ivana Picinato Bonfante de Castro
Etec Antonio de Pádua Cardoso

Higienizar as mãos é um ato simples e que pode salvar muitas vidas. Conforme pesquisa realizada pela
Organização Mundial de Saúde, muitas infecções poderiam ser evitadas ou controladas se os profissionais
de Saúde aderissem à prática correta e constante de lavagem das mãos. Esse projeto teve como objetivos
conscientizar os profissionais acerca dessa temática, identificar a frequência e a forma com que ocorre essa
prática entre essa categoria, bem como estimulá-los a adesão da higiene frequente e correta das mãos. Foram
escolhidas três Unidades Básicas de Saúde na cidade de Batatais para o desenvolvimento de oficinas educativas
e levantamento de dados. Com um total de vinte e cinco profissionais participantes, estes responderam a um
questionário estruturado fechado, com cinco questões; receberam orientações quanto ao tema abordado
com posterior projeção de um vídeo explicativo da ANVISA e finalizado com uma dinâmica pedagógica.
Entre os dados analisados dos questionários, pode-se constatar que 96% dos participantes consideram de
grande importância a lavagem das mãos, 64% já realizaram algum treinamento sobre a técnica correta de
higienização e apenas 34% relatam desenvolver a lavagem das mãos corretamente. Conclui-se que o projeto
foi de extrema importância para colaborar com a educação em Saúde entre esses profissionais, possibilitando
assim a conscientização para um olhar mais crítico sobre a prática profissional e o cuidado com o próximo.

Palavras-Chave: Conscientização. Higienização. Higiene das mãos. Controle. Infecção.
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Categoria 7

Hiperbúrguer
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Anelise de Souza Costa
Isabeli Cabral dos Santos
Martha Cristiane Cruz
Orientador(a) - Priscila Cardoso Delmenico
Prof(a). Revisor(a) - Bruno Almeida
Etec de Mairinque

A hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, de acordo com a Sociedade Brasileira de
Hipertensão é a pressão arterial sistematicamente igual ou maior que 14 por 9. A pressão se eleva por vários
motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. Atualmente no Brasil
a Hipertensão é muito comum e acomete uma em cada quatro pessoas adultas. Assim, estima-se que atinja
em torno de, no mínimo, 25% da população adulta, chegando a mais de 50% após os 60 anos de idade e
está presente em 5% das crianças e adolescentes em nosso pais. É responsável por 40% dos infartos, 80%
dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal terminal. O objetivo do trabalho foi desenvolver um
hambúrguer por se tratar de um produto de fácil acesso e aceitação independente a faixa etária, tendo como
foco a diminuição da quantidade de sódio, já que o mesmo é o principal “vilão” para o desequilíbrio da pressão
arterial. Tendo também como foco o aumento dos valores nutricionais devido a introdução de proteína de
soja e a utilização de farinha de arroz, favorecendo seu consumo pelo público celíaco. O desenvolvimento e
a elaboração do produto foram realizados nas dependências do Laboratório Técnico de Cozinha da ETEC de
Mairinque e contou com a realização de uma análise sensorial, da qual participaram 27 pessoas que foram
convidadas a degustarem o produto. Após a tabulação dos resultados, contamos com a aprovação de 84% dos
participantes, sendo que 8% não voltariam a consumir o produto e os restantes não se pronunciaram. A partir
dos resultados obtidos, pode-se verificar a necessidade do desenvolvimento de novos produtos que favoreçam
o equilíbrio nutricional dos alimentos industrializados, não só objetivando o controle de doenças, mas também
a prevenção e a qualidade de vida.

Palavras-Chave: Hipertensão. Pressão alta. Sódio. Proteína. Soja.
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Maionese rica em gorduras monoinsaturadas
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Julia Silva Bindella
Paula Cristina Pastrelo
Orientador (a) - Larissa de Menezes
Coorientador (a) - Bruce Fonseca Mota
Etec de Hortolândia

As doenças crônicas, como hipertensão arterial, o diabetes e as doenças cardiovasculares estão intimamente
ligadas ao acúmulo de gordura no organismo e ao aparecimento das dislipidemias, sendo a alimentação um
dos seus principais fatores de origem. Os ácidos graxos monoinsaturados encontrados no azeite, óleo de canola,
azeitona, avelã, amêndoas e abacate são mais resistentes ao estresse oxidativo e uma dieta rica nestes ácidos
graxos faz com que as partículas de LDL-c fiquem enriquecidas com eles, tomando-as menos suscetíveis a
oxidação. Com o objetivo de ajudar no controle de dislipidemias, foi desenvolvida uma maionese com abacate,
azeite extravirgem, limão, sal, salsinha, cebolinha e água e que seja de fácil acesso ao mercado consumidor.
Foi realizada análise sensorial da preparação, a fim de avaliar sua aceitação junto aos consumidores. Para isso,
foi utilizado um teste de aceitação que integra os métodos afetivos de avaliação sensorial, que medem o grau
com que consumidores gostam ou desgostam de determinado produto. Após a execução dos testes sensoriais,
constatou-se que há receio das pessoas em relação à cor verde do produto, pois as menores notas apresentadas
foram para a aparência, mas no geral, o produto foi bem aceito. É recomendado que as gorduras insaturadas
representem a maior parte dos lipídeos constituintes de uma dieta saudável e, para isso, é necessário introduzir
alimentos fontes desse ácido graxo na alimentação do dia a dia.

Palavras-Chave: Monoinsaturadas. Abacate. Azeite de Oliva. Maionese. Ácidos graxos.
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Padronização de porções em medida caseira
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Lindsay Francele Carvalho Ferreira
Melissa Rodrigues Ereno
Veronica de Lazari Bernardi
Orientador (a) - Sandra Regina Bicudo da Silva
Etec Rubens de Faria e Souza

Por longo tempo, cada país teve o seu próprio sistema de medidas fundamentado em unidades arbitrárias
e imprecisas, baseadas em partes do corpo humano. Os utensílios domésticos utilizados para medição de
alimentos apresentam enorme diversidade de medidas, marcas e modelos no mercado. A forma mais simples
para medição de ingredientes é a utilização de xícaras, colheres, copos e pires, conforme levantamento
bibliográfico. A informação da medida caseira nos rótulos de alimentos é obrigatória por lei, sendo que
essa informação ajuda ao consumidor a entender melhor as informações nutricionais. A quantidade de
consumo alimentar pode ser referida por meio de medidas caseiras ou estimada por modelos ou fotos, e esses
modelos de alimentos podem ser utilizados para auxiliar na estimativa do tamanho das porções. Objetivouse padronizar porções de determinados alimentos em medida caseira, utilizando o recurso visual. Tomou-se
como base a Pirâmide Alimentar adaptada: guia para escolha dos alimentos; utilizou-se a gramatura dos
alimentos para uma porção e, assim, os padronizou em medida caseira para o registro fotográfico. Foram
selecionados 66 alimentos, separados em grupos alimentares (arroz, pão, massa, batata e mandioca; frutas,
legumes e verduras; leite, queijo e iogurte; carnes e ovos; feijões e oleaginosas; óleos e gorduras; açúcares e
doces), e definidas as medidas caseiras mais populares. As fotos dos alimentos e da padronização das medidas
caseiras totalizaram em 114 fotografias, sendo que foram desconsideradas as quais não apresentaram
qualidades visuais satisfatórias para compreensão da porção. Com a listagem dos alimentos, elaborou-se
uma tabela contendo a gramatura a preparação utilizada e as medidas caseiras que equivalem à mesma
gramatura. Foi elaborado um Manual Fotográfico, apresentando as fotos padronizadas em medidas caseiras
e os utensílios domésticos utilizados para padronização, juntamente com as informações nutricionais das
porções alimentares, que auxiliará na escolha e substituição dos alimentos.

Palavras-Chave: Medida Caseira. Porções. Registro. Padronização. Alimentos.
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Leticia Cristina Periotto
Milene Aparecida Cardoso
Orientador(a) - Wellington da Rocha Gouveia
Coorientador(a) - Janaina Dias Goulart
Etec Paulino Botelho

O sistema Panda Tech é uma caixa eletrônica de medicamento, que tem por objetivo auxiliar o paciente
durante seu tratamento. Além de avisar o horário correto, haverá disponibilização do medicamento certo,
isso através de sinais sonoros e/ou luminosos. A caixa virá acompanhada de uma pulseira vibratória, para
pacientes com necessidades especiais, um site, onde o responsável irá fazer a programação de horários e datas
dos medicamentos e acompanhar relatórios gerados constantemente. Nosso principal objeto é minimizar
o esquecimento e a administração incorreta de medicamentos. Pesquisas apontam que mais da metade da
população se esquece de ingerir pelo menos uma dose do medicamento por ciclo, acarretando problemas
graves, pelo uso inadequado. Podemos citar o caso da utilização inadequada de um tipo medicamento, como
por exemplo, esquecer-se de tomar o anticoncepcional. Pesquisas apontam que cerca de 80% das mulheres
não tomam pelo menos uma pílula por ciclo, causando um risco de uma gravidez indesejada. Outros casos
mais graves seriam de pessoas que têm diabetes e/ou hipertensão, pois com o esquecimento de apenas uma
dose do medicamento, pode haver consequências sérias (parada cardiorrespiratória, coma ou até mesmo
vir a óbito). A caixa eletrônica será desenvolvida utilizando a plataforma Arduíno para o gerenciamento e a
administração dos medicamentos. O dispositivo estará conectado à internet para enviar os dados de todas as
ocorrências que serão registradas em um servidor de banco de dados. Para a gerenciamento será desenvolvido
um site utilizando linguagem de programação PHP, HTML5 e banco de dados MySql, disponibilizando
relatórios referentes a administração dos medicamentos, possibilitando a consulta por profissionais de saúde e
familiares do paciente, tendo assim um maior controle sobre a administração dos medicamentos. Concluímos
que o projeto pode ser benéfico e viável a diversas pessoas, pois no mundo em que vivemos o esquecimento
é quase inevitável.

Palavras-Chave: Arduíno. Saúde. Medicamento. Php. Mysql.
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Thalita Marrafon de Oliveira
Orientador(a) - Patrícia Pascon Souto Tancredo
Coorientador(a) - Sergio Delbianco Filho

Categoria 7

Restituiderme - reconstruindo a vida de crianças

Etec Trajano Camargo

O RESTITUIDERME, creme à base do óleo retirado da flor da banana nanica e com acréscimo do dióxido de
titânio, foi desenvolvido com o objetivo de trazer para a vida de crianças com queimaduras classificadas de
primeiro ou segundo grau, um melhor aproveitamento do período de tratamento, proporcionando a criança
total liberdade para ficar exposta a lugares com radiação solar, sem que a área queimada fosse prejudicada.
A queimadura é um dos maiores traumatismos causados na pele do ser humano, traz ao indivíduo não só
sequelas físicas, mas consequências, psicológicas. Esse projeto tem por objetivo reconstruir e regenerar a área
afetada, melhorando a aparência e também a autoestima da criança. Para isso, a utilização do óleo da flor da
banana nanica foi essencial, assim como o dióxido de titânio. A flor da banana nanica possui propriedades
anti- inflamatórias e cicatrizantes, além de diminuir a vermelhidão, a dor e possuir vitaminas importantes
para a regeneração da pele. O dióxido de titânio é usado para a proteção solar, já que age como um bloqueador
físico e possui alto índice de refração. Por isso o projeto visa à elaboração de um creme que, além de ajudar na
cicatrização e regeneração da pele, também a protegerá dos raios solares. Assim, a criança mesmo em fase de
tratamento, poderá ter uma vida normal, estando totalmente livre para poder brincar em lugares que antes
não seria possível.

Palavras-Chave: Queimadura. Flor da banana. Criança. Qualidade. Autoestima.

feteps • 2015

137

Categoria 8

Projetos das Escolas Técnicas
INFRAESTRUTURA

138

feteps • 2015

Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Camila Amaral Machado
John William das Chagas Ribeiro
Rhaiany Freitas Soares

Categoria 8

Alimentos substituindo o uso de fármacos com Lítio

Orientador(a) - Robson Pinho da Silva
Etec Raposo Tavares

Este trabalho tem como ideia principal a substituição de fármacos psiquiátricos por produtos alimentícios
in natura devido a ocorrência de problemas de reações adversas causadas por fármacos psiquiátricos,
principalmente em pacientes com maior sensibilidade a eles. O objetivo é basicamente determinar a
concentração de Lítio na amostra (alimento), para que haja condições adequadas para afirmar a possibilidade
de um auxilio no tratamento com fármacos ou mesmo a substituição desses fármacos por determinados
alimentos e assim não havendo a necessidade de um tratamento baseado em fármacos psiquiátricos para tratar
doenças como Transtorno Bipolar e Depressão. Foi desenvolvido pelo grupo um método espectrofotométrico
indireto para determinação do Lítio, a partir de uma adaptação do método qualitativo com periodato de ferro
III, e leitura do ferro remanescente na solução, após a sua precipitação com o Lítio. Este ferro remanescente
foi complexado com tiocianato e leitura feita em 465 nm. O método espectrofotométrico foi quantitativo,
apresentando uma curva analítica linear na faixa de 7,5 – 40 ppm (m/v) com limite de detecção (LD) 1,5 ppm
e R2 = 0,987, mostrando, assim, que realmente existe a possibilidade do uso desse método para quantificar o
Lítio em amostras de alimentos. Foram realizados testes qualitativos com amostras de uva Itália e uva passa e
foi constatada a presença de Lítio em ambas. Para amostra de uva Itália foram obtidos uma concentração de
18 ppm (m/m) de Lítio em sua composição. Através dos resultados obtidos nesses primeiros ensaios, conclui-se
que o teste do periodato de ferro III se mostra eficaz para identificar o Lítio em amostras mesmo que em poucas
quantidades, além de haver uma grande possibilidade de seu uso na quantificação do Lítio.

Palavras-chave: Lítio. Periodato. Ferro. Depressão. Fármacos.
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Biodiesel a partir da borra do café
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
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Beatriz Inhani Sampaio
Fausto Sampaio Conceição
Jeiciara Figueiredo Lara
Orientador(a) - Silvio Rogerio Pinheiro da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Flávia Botelho Honório de Morais
Etec Pedro Badran

O descarte da borra do café pode trazer problemas ambientais; quando jogado no lixo, se decompõe e libera
metano, gás cujo efeito é 20 vezes mais potente que o CO2 na intensificação do efeito estufa e, dessa forma,
buscamos uma alternativa para o reaproveitamento deste material. Propomos, utilizando processos de
extração, a produção de biodiesel a partir do descarte da borra do café, que possui óleo em sua composição. A
importância do biodiesel vem crescendo gradativamente, devido ao agravamento dos problemas ambientais,
uma vez que sua utilização tem aparecido como uma alternativa altamente promissora para diminuição da
poluição, tanto na emissão de gás carbônico como fumaça e óxido de enxofre. Algumas vantagens do biodiesel
são: risco baixo de explosão; diminuição da poluição atmosférica; é necessária uma quantidade de O2 menor que
a do diesel para a combustão. O óleo da borra de café tem propriedades semelhantes às matérias-primas atuais
usadas para produzir biocombustível. Os óleos tradicionais, como milho e soja, são cultivados especificamente
para produção de combustível, enquanto as borras de café são resíduos. Dessa forma, vislumbra-se um grande
potencial para produzir um biocombustível de segunda geração realmente sustentável. O uso de combustíveis
fósseis traz uma série de consequências danosas para o meio ambiente e além disso, trata-se de um recurso
não renovável. O projeto visa reaproveitar a borra de café que seria descartada de forma inadequada no meio
ambiente, causando impacto ambiental, para obtenção do biodiesel. O procedimento aplicado foi a extração
por soxhlet utilizando o etanol 99% como solvente e, logo após, efetuou-se uma reação de transesterificação
para transformar o óleo extraído em biodiesel. Com a metodologia empregada foi possível a extração do óleo
da borra de café e, posteriormente, a produção do biodiesel, concluindo assim que a borra do café pode ser
utilizada como material sustentável.

Palavras-chave: Borra De Café. Extração. Biodiesel. Sustentável. Meio Ambiente.
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Categoria 8

Bioetanol proveniente da fermentação de algas

Orientador(a) - Ligia Maria Trolezi
Coorientador(a) - Luciano Tronchini
Prof(a). Revisor(a) Etec de Fernandópolis

O presente trabalho aborda o tema biocombustível a partir de algas como uma alternativa pertinente à
necessidade de produção sustentável, na produção de biocombustíveis como etanol, biodiesel e biogás
feitos por vegetais, diminuindo o CO2. As algas são organismos fotossintéticos divididos em dois grupos,
as macroalgas e microalgas, possuindo variados tamanhos e cores. Produz matéria orgânica através do uso
de moléculas de açúcar acumuladas pela fotossíntese, sais minerais e nutrientes; dos produtos derivados
das algas podemos citar o Nori que são folhas finas e secas utilizadas na culinária Japonesa, e o Ágar-Ágar
utilizado na indústria de cosméticos, devido à sua formação de gel. Essa pesquisa visa ressaltar os benefícios
da utilização das algas para produção de biocombustível, no caso bioetanol, levando como principal influência
seu crescimento rápido, uso de poucos espaços para cultivação e diminuição de eutrofização em lagoas de
tratamento. Através da realização de experimentos desenvolvidos na própria unidade escolar, com algas
de rios, pode-se concluir que foi possível retirar álcool dos testes de fermentação com as mesmas leveduras
utilizadas nas usinas, com hidrólise térmica e enzimática – utilizando bactérias do rúmen dos ruminantes,
compostas por enzima celulase, capazes de quebrar cadeias maiores de açúcares.

Palavras-chave: Bioetanol. Fermentação. Algas. Açúcares. Celulase.
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Alisson Fernando Damasceno
Debora Cristina Medeiros Ferreira da Silva
José Diego Calixto dos Santos
Orientador(a) - Jessica Gonçalves Souza
Coorientador(a) - Meiriele Mazzo
Prof(a). Revisor(a) - Viviana Marcia Pereira Cavalari
Etec Professora Carmelina Barbosa

Este estudo objetivou a produção de carvão ativado da cinza do bagaço de cana-de-açúcar para a substituição
do carvão ativado comercial, possibilitando diminuir custos no filtro caseiro e dar destino ao resíduo da
fabricação do etanol. Desponta também como oportunidade de emprego para os técnicos em química, além
da fixação dos jovens na região. A construção do filtro possibilita o reaproveitamento das águas das chuvas
que poderão ser reutilizadas no uso doméstico, na irrigação de plantas, uso de descargas em banheiros. Para
ingestão há necessidade de ferver a água e, após, adicionar o hipoclorito de sódio. No filtro o carvão ativado
adsorve substâncias odoríferas ou coloridas, remove impurezas dissolvidas, compostos orgânicos, fenólicos
e outras substâncias. A metodologia desenvolvida na fabricação do carvão ativado inicia-se com a utilização
do resíduo dos fornos de queima de bagaço, em seguida passa por um lavador de gases para que não reste
gás tóxico a cinza. Esta cinza já calcinada será ativada com o uso de cloreto de zinco, para a utilização nos
filtros. Será feita a retrolavagem no filtro, pois é uma manobra primordial para a boa qualidade da água, a
não realização da retrolavagem pode entupir o filtro devido à sua função de reter sujeiras e impurezas. O filtro
está sendo desenvolvido para reutilização da toda água captada da chuva para o uso na lavoura da escola,
resultando em economia de água e melhorias na lavoura, principalmente em região de clima quente como
a Alta Paulista.

Palavras-chave: Retrolavagem. Cana-de-Açúcar. Resíduo. Carvão Ativo. Filtro.
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Bianca Assumpção dos Reis
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Orientador(a) - Midian Nikel Alves de Souza
Coorientador(a) - Luciano Tronchini
Prof(a). Revisor(a) - Gislaine Viana Lucatte
Etec de Fernandópolis

O ácido glicólico é um alfa hidroxiácido amplamente utilizado na indústria, principalmente em preparações
tópicas para retirar manchas da pele; apresenta ação antioxidante e auxilia ainda na formação de colágeno.
Ele pode ser produzido tanto sinteticamente através de reações químicas, como pode ser extraído diretamente
de plantas sacaríneas. Uma vez que pesquisas recentes mostram que o mercado de cosméticos vem crescendo
a cada dia, há uma preocupação com os principais componentes de suas formulações, com os riscos que estes
podem causar à saúde humana e ao meio ambiente, quando a destinação de seus resíduos é incorreta. Sendo
assim, os objetivos do presente trabalho são: mostrar a reação química realizada para a obtenção sintética
do ácido glicólico e estimular a sua substituição pelo ácido orgânico extraído da cana-de-açúcar; produzir o
creme esfoliante com o ácido extraído da cana em laboratório, com a intenção de clarear manchas na pele
e provocar seu rejuvenescimento. Utilizou-se como metodologia a extração do ácido através da técnica de
percolação com o solvente propilenoglicol, realizando-se antes a determinação da granulometria dos pós
de diversas partes do vegetal e a sua caracterização farmacognóstica. Posterior à sua extração, foi também
realizada a análise físico-química e química dos extratos. Como resultados, obtivemos satisfatoriamente o
ácido das partes vegetais da cana-de-açúcar e produzimos o creme esfoliante a partir do mesmo, com auxílio
de profissional da área farmacêutica. Concluímos, portanto, a viabilidade e sustentabilidade ambiental do
projeto, devido a substituição da produção sintética do ácido pela extração do mesmo de partes vegetais,
sendo que algumas partes não são necessariamente utilizadas na indústria, ou seja, são resíduos vegetais, o
que torna economicamente viável a extração.

Palavras-chave: ácido Glicólico. Cana-de-Açúcar. Esfoliante. Propilenoglicol. Percolação.
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Thais Neves Fonseca
Orientador(a) - Cesar Tatari
Coorientador(a) - Deyse Alves Silva
Etec de Suzano

O pigmento extraído a partir do Urucum (Bixa orellana l.), a bixina, tem sido o substituto para corantes
sintéticos vermelhos e avermelhados. Considerando o crescimento da indústria de cosméticos e sabendo que
os consumidores e mercado estão cada vez mais exigentes e engajados em aspectos ambientais e de saúde,
aumentando assim a procura por produtos com aditivos naturais. No Brasil, dentre os aditivos naturais, o
Urucum possui maior relevância econômico social, visto que de suas sementes podem ser extraídos corantes
naturais de diversas tonalidades, desde o amarelo pálido até o vermelho tijolo. Além disso, a dispersão
dos cultivos em quase todo o território nacional imprime à cultura uma boa perspectiva no mercado de
corantes naturais. Levando também em consideração os baixos custos para iniciar uma lavoura, e tornar
a atividade, de fato, atraente e lucrativa, apresentando mais meios de exploração da semente de Urucum
em tintas, disponibilizando sua flexibilidade de extração, sendo lipossolúvel, hidrossolúvel, mecânica e por
meio de solventes. Analisando esses fatores, desenvolveu-se a metodologia de extração do pigmento bruto
do Urucum utilizando o tolueno, solvente característico de esmalte para as unhas. O processo de extração
do pigmento baseia-se na agitação da semente com o tolueno. Depois dos devidos tratamentos, o tolueno
passa a ser colocado na formulação do esmalte, de modo que, o próprio solvente já está colorido. Sendo assim,
a formulação do esmalte é feita sem nenhum incremento de pigmentos sintéticos. Com o método aplicado
foi possível obter parâmetros comerciais de um esmalte, com a substituição de um composto sintético por
outro proveniente de uma semente, portanto, natural. O projeto visou ainda aspectos tais como a inovação
dos esmaltes, a sustentabilidade, e a ascensão da indústria de cosméticos brasileira.

Palavras-chave: Esmalte. Pigmento. Natural. Urucum. Bixina.
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Orientador(a) - Sérgio Belbianco Filho
Coorientador(a) - Gislaine Aparecida Barana Delbianco
Etec Trajano Camargo

O presente trabalho estudou a produção de um filme plástico utilizando como fonte a casca do maracujá. A
preocupação com o meio ambiente pelo acúmulo excessivo de lixo e o longo tempo de degradação provocado
pela grande quantidade de materiais derivados do petróleo, estimula a busca de novas tecnologias e de uma
produção mais sustentável. Em um reator, foi extraída a pectina da casca do maracujá e, por processos químicos,
preparou-se a massa polimérica, que foi depositada em molde adequado que após o resfriamento e secagem
produziu um filme polimérico (plástico). Durante o processo, foram desenvolvidas diversas formulações onde
havia variação na concentração de pectina, do catalisador, dos aditivos e de água. Os filmes plásticos de amido
foram elaborados para realizar comparações físico-químicas, tais como ensaios de tração, resistência ao
calor, resistência à umidade e o tempo de decomposição. Estes testes indicaram que o bioplástico produzido
apresentou vantagens e desvantagens em relação ao filme de amido e ao plástico oxibiodegradável, como
boa resistência mecânica, deficiência ao calor e à umidade e um tempo de degradação menor. A utilização
de aditivos melhora algumas propriedades, o que possibilita a aplicação deste biofilme como saco coletor de
fezes animais. A aplicação da casca do maracujá na produção de filmes plásticos se apresenta como uma boa
alternativa à utilização do amido, pois deixa de utilizar alimentos, que poderiam ser melhor aproveitados.
Além disso, o produto apresenta vantagem em questões ambientais, pois, foi utilizado um material que
é descartado no mercado e se degrada de maneira mais rápida e eficiente, sem a transferência de metais
pesados ao solo como ocorre na degradação dos plásticos oxibiodegradáveis.

Palavras-chave: Casca Maracujá. Pectina. Biofilme. Bioplástico. Reciclagem
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Etanol celulósico
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Alan Augusto Santana Anconi
André Felipe Costa
Erik Vinicius dos Santos
Orientador(a) - Carmem Adélia Simonssine Beline
Etec Cidade do Livro

A crescente demanda produtiva por combustíveis celulósicos impulsiona institutos de pesquisa realizarem
exaustivos experimentos na busca de melhores e mais rentáveis rotas para a produção de etanol de segunda
geração ou, também chamado, etanol celulósico. O Brasil já domina esta tarefa há um bom tempo, com
ótima performance tendo como desafio, agora, explorar outras fontes de biomassa com potencial energético
desejável, agregando tecnologias e metodologias que otimizem a produção destas. Neste cenário surge a
taboa (Typha domingensis), espécie abundante no território brasileiro, com composição rica em celulose. Este
trabalho tem como objetivo utilizar o rizoma desta espécie para a produção de etanol celulósico, apropriandose de um processo semelhante aos utilizados nas usinas de álcool celulósico. Procedeu-se o desfibramento
do rizoma em liquidificador caseiro. Em seguida, submeteu-se a fibra seca ao pré-tratamento com vapor à
temperatura de 127 ºC, pressão controlada de 1,5 Kgf/cm2 e posterior hidrólise ácida com ácido sulfúrico
(H2SO4) a 75%. Após tratamento do mosto com hidróxido de sódio (NaOH) 50 % m/v, seguiu-se a fermentação,
usando leveduras do tipo saccharomyces cerevisiae e destilação em aparelho simples. O pré-tratamento com
vapor mostrou-se plausível na remoção de impedimentos estruturais à hidrólise e também na remoção de
parte da lignina. Obteve-se um composto que, após testes físico-químicos realizados em escala laboratorial,
foi caracterizado como tendo a função álcool. O estudo apresentou resultados satisfatórios, considerando-se as
limitações inerentes, na qual alguns ajustes na metodologia podem ser tratados para melhores rendimentos,
a taboa demonstra ser uma fonte em potencial para a extração do álcool de segunda geração.

Palavras-chave: Biomassa. Combustível. Fermentação. Typha Domingens. Etanol Celulósico.

146

feteps • 2015

Categoria 8

Os riscos dos teores de Nitrato em hortaliças
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Alexandre dos Santos Migliorini
Sabrina Aparecida Miranda
Orientador(a) - Joana Darc Felix de Sousa
Etec Professor Carmelino Correa Júnior

A utilização excessiva de fertilizantes na agricultura causa impactos sociais e ambientais e é altamente
negativa para os espaços naturais e a saúde humana. A maioria dos agricultores desconhece os efeitos nocivos
dos produtos agrotóxicos e que a aplicação indiscriminada de formas reativas de nitrogênio no solo pode
trazer vários prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente, tanto pela contaminação de águas subterrâneas
como pela elevação dos teores de nitrato nos alimentos, principalmente naqueles de consumo in natura como
hortaliças e frutas. Dentre os alimentos ingeridos pelo homem, as hortaliças contribuem com cerca de 70 %
da ingestão diária de nitrato. A toxidez do nitrato em humanos é baixa, mas de 5 a 10% do nitrato ingerido
na alimentação é convertido a nitrito, causando a oxidação do ferro da hemoglobina em metahemoglobina,
que é inativa e incapaz de transportar o oxigênio para a respiração normal das células dos tecidos, causando
a metahemoglobinemia. Em adultos, esse processo é reversível devido à ação da enzima Redutase da
Metahemoglobina. Infelizmente, crianças lactantes de até quatro meses de idade podem chegar à morte
por asfixia, processo denominado de síndrome do bebê azul. Baseado neste contexto, realizamos algumas
investigações científicas sobre a acumulação de nitrato em culturas de alface, espinafre e repolho, onde
comparamos o efeito das adubações tradicionais realizadas com ureia, com o efeito das adubações realizadas
com fertilizantes organominerais sustentáveis. Também se tornou indispensável o desenvolvimento de
modelos de cálculos técnicos aplicados em um programa, para facilitar, melhorar e auxiliar os produtores
a utilizar somente o que é necessário para cada atividade agrícola, garantindo a preservação da fertilidade
dos solos para as futuras gerações de seres vivos. Os resultados indicaram que o melhor valor nutricional foi
observado nas culturas adubadas com fertilizantes organominerais sustentáveis, que apresentaram menores
teores de nitrato em seus tecidos.

Palavras-chave: Hortaliças. Nitrogênio. Toxidez. Metahemoglobina. Fertilizantes.
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Categoria 8

Pré-tratamento de água com pó de casca de ovos
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Gabriel Moreira Muniz Santos
Marcelo Pereira da Silva
Renan Pecegueiro Tristão
Orientador(a) - Evandro Lucas de Lima
Prof(a). Revisor(a) - Suellen Caffer
Etec Coronel Raphael Brandão

O consumo de água potável vem crescendo anualmente nos grandes centros urbanos. Visando à redução de
custos do atual tratamento de água para consumo humano e diminuir os seus impactos ambientais, gerados
pelo lodo que apresenta uma alta concentração de íons de alumínio, que não podem ser descartados nem na
água e nem no solo por serem tóxico às plantas, o presente estudo teve como objetivo a substituição dos atuais
agentes coagulantes, como o sulfato de alumínio, pelo carbonato de cálcio presente no pó da casca do ovo.
Trata-se de um resíduo não reaproveitável e abundante descartado pelas indústrias alimentícias que utilizam
ovos. Este trabalho foi baseado em um estudo prático e teórico do tratamento de água convencional feito com
sulfato de alumínio visando à substituição do coagulante sulfato de alumínio pelo pó da casca do ovo. Foram
executadas análises dos parâmetros de qualidade da água comparando-se os resultados obtidos entre a água
bruta, água tratada com sulfato de alumínio e água tratada com o pó da casca do ovo. Segundo os resultados
obtidos das análises, notou-se que é possível realizar o pré-tratamento de água utilizando o pó da casca de
ovo. O lodo gerado pela decantação das impurezas pode servir de matéria-prima para estudos futuros, no
intuito de uma possível utilização como fertilizante em lavouras. Um ponto negativo é a alta concentração
de íons cloretos. Pode-se concluir que é um trabalho viável, mas necessita de melhorias no seu processo para
melhorar os padrões de qualidade da potabilidade da água.

Palavras-chave: Casca De Ovo. Análise de Água. Coagulante. Floculação. Carbonato.
Tratamento de água.
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Categoria 8

Repelente sólido
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Carolina Oliveira da Silva
Thayrine Cavalcante Costa
Yasmim Oliva Gimenes
Orientador(a) - Antonio Ribeiro Filho
Coorientador(a) - Maria Carolina Casari Ribeiro Santos
Etec Professor Milton Gazzetti

O objetivo do projeto é criar um repelente sólido a base de citronela, que ficará exposto em locais estratégicos
do quintal, terreno ou pontos escolhidos pelo usuário do repelente. O repelente, ao entrar em contato com
a água (principalmente da chuva), irá dissolver-se e espalhar o odor por todo quintal, terreno ou pontos
escolhidos pelo usuário, afastando o mosquito da dengue (objetivo central) e os demais tipos de pernilongos.
Inicialmente foram feitas várias pesquisas para saber qual a melhor composição química para o repelente,
quais ingredientes e ferramentas necessárias, o que será preciso para deixa-lo sólido e os melhores locais para
a fixação do produto. Para a produção do repelente foi necessário misturar em um recipiente óleo vegetal (novo
ou usado), sabão em pó, óleo de citronela, vaselina e soda cáustica; mexer bem por 10 minutos e despejar a
mistura nos moldes. A expectativa é que a mistura fique sólida, solúvel em água e de fácil manuseamento. Foi
observado que o repelente atingiu a forma sólida esperada em torno de três dias. O produto final demonstrou os
resultados esperados, ou seja, realmente repeliu os mosquitos e pernilongos, houve um ótimo aproveitamento
nos testes e o grupo está satisfeito com os resultados.

Palavras-chave: Repelente. Citronela. Natural. Óleo. Combate.
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Categoria 8

Sistema de aproveitamento da água pluvial
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Kesly Allana Binchi
Maria Victória Samora Garcia
Vitoria Janunzzi de Oliveira
Orientador(a) - Marcos Alberto Claudio Pandolfi
Coorientador(a) - Volnei Fernandes Alves
Etec Doutor Adail Nunes da Silva

A presente pesquisa tem como objetivo propor um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial na
ETEC Dr. Adail Nunes da Silva, visando à utilização de técnicas sem degradação do meio ambiente e a análise
de sua viabilidade econômica. A proposta consiste em utilizar todo o volume captado em usos não potáveis,
como lavagem de pátios externos, descarga de bacias sanitárias e jardinagem. Para a realização do projeto,
foi realizada revisão bibliográfica, pesquisas e análises físico-químicas da água pluvial, além da montagem de
uma maquete que apresenta proposta de um sistema de captação, armazenamento e reuso da água pluvial.
Levantamento de dados pluviométricos da região, população ativa na escola, área de captação (telhados)
serviram como indicadores para a determinação de possíveis utilizações para a água captada, além de reduções
no consumo de água potável. A presente pesquisa demonstrou que a construção de sistema de captação de
águas pluviais é viável técnica e economicamente, uma vez que os recursos a serem utilizados exigiriam
investimentos mínimos da instituição, sendo o retorno dos investimentos em um prazo curto, inferior a 24
meses. Além da questão econômica, destaca-se ainda a ambiental e o caráter voltado a sustentabilidade,
evidenciado pela economia de água potável a ser atingida.

Palavras-chave: Água Pluvial. Sustentabilidade. Viabilidade. Meio Ambiente. Água Potável.
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Categoria 8

Software para titulação potenciométrica
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Gabriel Leonardo Saraiva
João Vitor da Silva
Murilo de Andrade
Orientador(a) - Marcos Antonino Callegari
Coorientador(a) - Endrigo Geines Berna Santiago
Prof(a). Revisor(a) - Marcela Noremberg
Etec Doutor Nelson Alves Vianna

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido através de estudos na área de potenciometria, um conjunto de
métodos eletroanalíticos que se baseiam no potencial elétrico das amostras analisadas. Utilizamos esse
método para avaliar a variação do pH durante as titulações, e a partir desses dados, descobrir as concentrações
desconhecidas. Neste tipo de análise há maior precisão nos resultados, pois independe de indicadores visuais,
entretanto, existe um inconveniente aumento no tempo necessário para realizá-la. Um dos motivos é a
falta de programas para gerenciar os dados obtidos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho será minimizar
esse tempo, facilitando as tarefas do analista. O software tem como intuito obter os dados de uma titulação
potenciométrica e, partindo dos valores de volume e pH, produzir uma curva de titulação, evidenciando os
resultados. O programa foi desenvolvido em plataforma Java, que diminuem consideravelmente seu custo no
desenvolvimento e facilita sua migração para outros dispositivos, apresenta um layout simples e intuitivo com
as funcionalidades de arquivar e imprimir os resultados gerados. O software pode arquivar tais resultados para
que sejam consultados a qualquer momento, indicando o usuário e o horário no qual a análise foi realizada.
Em testes realizados, foi possível obter os dados esperados com o embasamento teórico, indicando assim sua
eficiência. Conclui-se, que ele pode ser facilmente utilizado para análises tanto industriais quanto acadêmicas.

Palavras-chave: Potenciometria. Titulação. Software. Java. Gráfico.
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Tijolos feitos de lignina e pneus reutilizados
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Gabriela Pampolim Sant Anna
Milena Aparecida Galvão
Morannes Moreira da Silva
Orientador(a) - Marta Aparecida Sant Anna
Coorientador(a) - Rosalina Julio
Etec de Ribeirão Pires

São muitos os problemas ambientais causados na produção de certos tijolos ou blocos, bem como no descarte
indevido de pneus. Tendo em vista a diminuição desses impactos, objetiva-se realizar a produção de um tijolo
ecológico, a partir do reaproveitamento de pneus inservíveis e um resíduo denominado lignina, sendo este um
resíduo gerado na produção de papel. Apesar de não nocivo ao meio ambiente ou à saúde humana, o mesmo
possui ricas propriedades mecânicas e químicas, além de apresentar baixo custo, podendo ser utilizado para
diversos fins, como mostram os escassos estudos feitos sobre o mesmo. Sendo um polímero natural, a lignina
se agrega facilmente quando adicionada a certos polímeros com características semelhantes às suas. Logo,
notou-se sua afinidade com o PVA (acetato de polivinila), com o qual a mesma forma uma espécie de goma,
que pode ser seca ao sol e que apresenta altos níveis de resistência mecânica. O pneu, quando adicionado à
mesma, não interfere em sua composição, uma vez que se encontra apenas triturado. Porém, este age de
forma a transferir-lhe maior rigidez e impermeabilidade (característica conferida pela lignina, e intensificada
pelo pneu). Pode-se citar, ainda, a resistência a bactérias apresentadas pelo tijolo uma vez que a lignina possui
tais características antimicrobianas-, além do baixo custo e impacto ambiental.

Palavras-chave: Reaproveitar. Lignina. Pneu. Tijolo. Ecológico.
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Tinta de baixo custo com pó de cascas de ovos
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Brenda Lucia Ribeiro
Bruna Mariana Morais de Oliveira
Orientador (a) - Cesar Tatari
Coorientador(a) - Ricardo Alexandre Pereira
Etec de Suzano

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema central a utilização da casca de ovo na elaboração
de uma tinta de baixo custo. Isso porque, sendo rica em cálcio e composta por aproximadamente 94% de
carbonato de cálcio, ela apresenta maior estabilidade e resistência térmica, tendo, em virtude disso, maior
prazo de validade quando comparada ao carbonato de cálcio industrial. Esse carbonato de cálcio, também
conhecido como calcita, é um mineral inorgânico quimicamente inerte com características alcalinas que resulta
da reação do óxido de cálcio com dióxido de carbono. Ele está presente em grandes quantidades na natureza,
sendo o principal componente do calcário e do mármore, ele também pode ser encontrado na aragonita, na
calcita e na casca do ovo. Assim, o trabalho teve como objetivo utilizar a casca de ovo em substituição ao o
carbonato de cálcio, comumente usado como carga mineral, para o fim de produzir essa mencionada tinta.
Para tanto, foi utilizada uma das metodologias adotadas pela Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas
(ABRAFATI) na produção dessa tinta. Os resultados obtidos foram relativamente positivos, sendo certo que
se produziu uma tinta de qualidade razoável, algo que demonstra o potencial da casca de ovo, a despeito da
ausência de equipamentos adequados e de determinados componentes para a produção da tinta. Ao final,
levando-se em consideração os benefícios lucrativos, ambientais e funcionais do produto obtido, concluiu-se
que o uso das cascas de ovos para a elaboração de tintas é vantajosa.

Palavras-chave: Carbonato. Cálcio. Cascas De Ovos. Tinta. Látex.
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Categoria 9

Conforto acústico em uma escola de música
Categoria - 9 - Infraestrutura

Aline Soares Fortes Santos
Driely de Oliveira Carvalho
Joana Leticia Oliveira da Silva
Orientador (a) - Sandra Regina Palmieri Duarte
Etec Getúlio Vargas

O estudo objetivar analisa os diversos tipos de materiais e conceitos para o conforto acústico em uma escola
de música, visando ao melhor desempenho do som nos diferentes ambientes, considerando o tratamento,
isolamento e otimização acústica do local. O objetivo é atender à diversidade e simultaneidade das ações nos
diversos espaços, de tal forma a criar independência entre os mesmos, respeitando a natureza do som. O sistema construtivo encontrado, o Box in a box, foi parte determinante para a obtenção do conforto acústico e desempenho eficaz do som nas diversas situações, pois ele consiste na fixação no elemento de vedação existente
em um outro espaço completamente flutuante e isolado, formando assim uma caixa, usando placas de gesso
acartonado e material isolante presos a perfis metálicos. O estudo dos conceitos primordiais da acústica, juntamente às novas descobertas e tecnologias fizeram-se necessário para atingir o melhor resultado na eficiência
acústica. Foram analisadas as propriedades, a história e o comportamento do som em ambientes fechados.
Através das análises comparativas entre os diversos materiais isolantes oferecidos no mercado, concluiu-se a
viabilidade de agregar ao projeto uma característica sustentável, como no caso do material isolante, a lã de
pet aplicada ao sistema construtivo que se apresentou como a melhor resolução na acústica da edificação,
respeitando as normas vigentes e viabilidade do projeto.
Palavras-chave: Acústica. Conforto. Isolamento. Tratamento. Box In A Box.
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Categoria 9

Plataforma independência e pessoa com deficiência
Categoria - 9 - Infraestrutura

Milena Lorenzo Almeida
Wilson Fábio Franzin da Cruz
Orientador (a) - Vânia Amaral
Prof(a). Revisor (a) - Marcia Herculano
Etec Gustavo Teixeira

Atualmente, apesar do advento das novas tecnologias e fluxo incessante de informações, existem problemas
cotidianos que não recebem a sua devida importância. Desta forma, o projeto Plataforma independência e
pessoa com deficiência tem por objetivo principal a inclusão social do cadeirante, com suas limitações, no dia a
dia de atividades comuns, através da construção de rampas elevatórias externas e de embarque nos terminais
e pontos de ônibus. O projeto foi desenvolvido, além dos motivos já citados, com base nos problemas que os
cadeirantes enfrentam no momento de utilização do transporte público, tais como: locomoção até os pontos de
ônibus e terminais, despreparo dos profissionais de setor de transporte, estrutura limitada, falta de qualidade
dos equipamentos atualmente utilizados, tempo de espera além do aceitável por parte do cadeirante e demais
passageiros que constantemente utilizam o transporte público, custo elevado do equipamento e sua manutenção, constrangimento dos usuários e profissionais do setor, entre outros. No que diz respeito à infraestrutura do
projeto, não há necessidade de instalação individual no transporte, logo não há mudanças na frota de ônibus
e seus mecanismos, mas há a oportunidade de uso das rampas por todos os setores de transporte público,
ou até mesmo privado, dando à inovação um novo padrão de atenção como sendo uma ideia extremamente
viável em micro, médio e macro regiões. Os resultados esperados por esta inovação são de que a capacidade
de locomoção do cadeirante irá aumentar em relação aos componentes atuais oferecidos para seu uso nos
transportes; o projeto funcionaria também como uma alavanca de busca de soluções cada vez mais benéficas,
que integrariam o a pessoa com deficiência à sociedade e sua rotina.
Palavras-chave: Infraestrutura. Transporte Público. Inovação. Locomoção.
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Keven Souza Rocha
Nádila Miranda da Mota
Orientador (a) - Roney Staianov Caum
Coorientador (a) - José Maurício Lima da Silva
Prof(a). Revisor (a) - Regina Célia Ramalho

Categoria 9

Produtos da reutilização do polímero Baquelite

Etec de Monte Mor

O Polímero Baquelite é um plástico termorrígido formado por uma resina sintética quimicamente estável e
resistente a altas temperaturas, constituído de fenol e o formaldeído. Atualmente sua usabilidade destaca-se
na fabricação de cabos de panelas e aparelhos que necessitem de resistência física e isolamento térmico. No
entanto, de acordo com pesquisas bibliográficas, apesar de suas características rígidas e vantajosas na produção, o baquelite possui propriedades químicas que o impedem de ser suscetível a grande parte dos processos
de reciclagem disponíveis nos dias atuais, além de apresentar um período indefinido em relação a sua decomposição natural. Consequentemente, o descarte incorreto deste material é inevitável, causando seu acúmulo
em aterros sanitários e lixões a céu aberto. Visando buscar uma solução sustentável em função das inadequações e das características desfavoráveis do polímero em questão, e propondo usufruir de seus benefícios com
relação a métodos inovadores de reutilização, desenvolveu-se um processo para o reúso deste material por
meio da construção civil e do paisagismo, resultando na produção de blocos, pisogramas, bloquetes e adornos
decorativos, a partir da substituição da brita (pedrisco convencional utilizado como material para construção)
por Polímero Baquelite. Com base na idealização dos testes e aplicações, constatou-se a eficácia e resistência
proporcional do produto, em relação aos materiais semelhantes disponíveis no mercado.
Palavras-chave: Polímero. Baquelite. Sustentabilidade. Reutilização. Construção Civil.
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Projeto de aquecedores solares de baixo custo
Categoria - 9 - Infraestrutura

Nisael de Oliveira
Pietra Beasucci Guerrero
Victor Fogaca Rodrigues de Araujo
Orientador(a) - Taisa Nogueira Silva
Etec Mandaqui

As principais características do sistema ASBC (Aquecedor Solar de Baixo Custo) são a possibilidade de manufatura em regime de bricolagem (autoconstrução) e o uso de material de baixo custo encontrado em lojas de
construção além de reciclagem de materiais, tais como caixas de leite tipo TETRAPAK e garrafas PET. O projeto
se iniciou com a pesquisa de manuais sobre tipos e modelos de ASBC. A partir dos modelos estudados, foram
criados protótipos de aquecedores e, para isso, foi iniciado, junto à comunidade escolar, a coleta de material
reciclado que possibilitou a aplicação prática dos procedimentos para a execução das Placas Solares e, por fim,
o aprimoramento técnico dos materiais e técnicas utilizados, além da documentação sobre os procedimentos
elaborados no projeto. Deste modo, a produção das Placas Solares com uso de materiais recicláveis possibilitou
um aprimoramento técnico: em vez da utilização de caixas tipo TETRAPAK, modificamos por latas de alumínio.
Esta melhoria otimizou o sistema e diminuiu o tamanho da superfície da placa, que utilizava garrafas PET de
2 litros e agora pode ser elaborada com garrafinhas de 200 ml com a mesma eficiência energética. O projeto
do aquecedor solar com recicláveis possibilitou uma atividade colaborativa que possibilitou a ampliação dos
conhecimentos técnicos no âmbito sustentável e ambiental.
Palavras-chave: Sustentabilidade. Hidráulica. Reciclagem. Bricolagem. Aquecimento.
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Enaldo Pereira dos Santos
Felipe Gama Pereira
Maristela Cristina Oliveira Guimarães
Orientador (a) - Denise Cristina Rosário Vieira
Coorientador (a) - Hugo Barbieri
Prof(a). Revisor (a) - Mariza Salomão Vinco

Categoria 9

Sistema de tratamento de água cinza de baixo custo

Etec José Martimiano da Silva

Enfrentamos, atualmente, uma grave crise hídrica advinda dos recursos disponíveis para o consumo humano.
O aumento da demanda e a diminuição da oferta de água potável são problemas que vêm atingindo principalmente as grandes concentrações urbanas. A falta de incentivo ao tratamento e reutilização de águas residuárias em pequenas quantidades assim como a falta de conscientização da população contribuem diretamente
sobre o desperdício de água potável para fins eventualmente desnecessários. Exemplificando, o uso de água
potável em descargas de bacias sanitárias, lavagem de calçadas e grandes áreas internas e externas, regas
de jardins dentre outras formas. São discutidas atualmente variadas maneiras de uso impróprio de um bem
necessário à vida. Em uma residência convencional, o maior consumo de água ocorre no banheiro, mais especificamente, na descarga do vaso sanitário, a qual pode representar cerca de até 80% do consumo total de
uma residência. Foi abordada, neste trabalho, a caracterização e o tratamento das águas cinzas claras, isto é, as
águas residuárias oriundas de chuveiros, de lavatórios e de máquina de lavar roupas. Dentro dessa perspectiva,
este trabalho apresenta um estudo de viabilidade da implantação de um sistema para o tratamento das águas
cinzas do lavatório e reutilização na bacia sanitária com caixa acoplada. O sistema desenvolvido objetiva captação da água por gravidade, que passa por um processo simples separação de resíduos e desinfecção, seguindo
para o tanque de armazenamento, onde depois é direcionado para a caixa acoplada da bacia sanitária através
de bombeamento acionado por sensores. O sistema conta com acionamento de água potável, caso não haja
água tratada no reservatório. Objetivou-se, portanto, desenvolver um sistema de amplo acesso às unidades
habitacionais de padrão popular com baixo custo de implantação.
Palavras-chave: Sistema. Tratamento. Água Cinza. Baixo Custo. Reutilização.
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Categoria 9

Telha calha
Categoria - 9 - Infraestrutura

Diogo Coelho da Silva
Felipe Matos Carvalho
Luiz Gustavo Monicale Pereira
Orientador(a) - Ana Josefina Bonci Lombardi
Coorientador(a) - Roseli Soares Dos Santos Costa Pinto
Etec Professor José Sant Ana de Castro

A cobertura é o elemento da edificação que tem como primeira finalidade proteger contra as intempéries e
ações da natureza. Atualmente, o intervalo entre o término do telhado e a colocação da calha, demanda tempo
e mão de obra diversificada. Pensando na aplicação, eficiência e no mercado de construção civil, foi proposto o
projeto telha-calha. O telhado poderá ser executado apenas pelo profissional de carpintaria, com maior excelência e rapidez, por meio de um único elemento arquitetônico de aspecto limpo, leve, sustentável e moderno.
O objetivo geral é criar um produto que gere economia de tempo, relação custo-benefício, maior qualidade ao
telhado, incentivando e ampliando o reaproveitamento de água de chuva. A telha-calha consiste em um plano
inclinado com área destinada a cobrir e sequenciada por um canal com a função de escoar a água, formando
um único elemento. O modelo corresponde ao princípio sanduíche, composto por EPS (isopor) e revestido por
chapas de aço galvanizadas. A telha incentivará a captação de águas pluviais, já que a calha deixa de ser opcional e passará a ser parte integrante do conjunto do telhado, o que facilitará as ligações dos condutores com os
equipamentos destinados ao reúso de água. Contudo entendemos que o projeto propõe a quebra de paradigma e instaura um padrão de telhas voltado para a utilização efetiva do sistema de canalização.
Palavras-chave: Calha. Telha. Água Pluvial. Construção Civil. Telhado.
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Projetos das Escolas Técnicas
HOSPITALIDADE E LAZER
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Categoria 10

Coletivo cultural
Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

Gabrielle Melo de Lima
Mary Ellen F. P. Gonçalves
Vanessa Gomes Silva
Orientador (a) - André Luiz Dias Leite
Coorientador (a) - Jessica Ribeiro
Etec de Cotia

O projeto de evento Coletivo Cultural tem a finalidade de propagar a cultura e todas as suas vertentes no município de Itapevi, através de pesquisas, colaboração dos especialistas locais da área cultural, colaboração dos
gestores, e com uma comunidade consciente da relação cultural do ambiente em que vivem. A proposta, onde
se afirma a importância da educação cultural, assimilação e propagação por parte do evento, além de referências culturais já existentes no local que reforçam a efetiva colaboração da comunidade local no processo
de desenvolvimento cultural, tornando-se assim multiplicadores da educação cultural. Uma das dificuldades
apontadas é o avanço da tecnologia e o sedentarismo, tonando-se necessário ensinar ao cidadão que a cultura
é fundamental e que se pode atrelar cultura e tecnologia. Portanto, se faz necessário que programas voltados
para uma assimilação cultural, sejam implantados, principalmente por parte da Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo. A população tem a possibilidade de estar inteiramente ligada a todos os tipos de cultura e não
só a popular, gerando a oportunidade de um entendimento maior sobre diversos assuntos, dando oportunidades de melhora nas decisões profissionais e pessoais, no desenvolvimento interpessoal, e faz com que o
cidadão tenha crescimento em termos de responsabilidade social, cultural, ambiental e histórica patrimonial.
Considera-se que o comprometimento dos envolvidos torna-se um evento em potencial, envolvendo poder
público, como os vereadores, assessores, chefes de divisões, secretários e até o próprio prefeito. Todo o poder
público deve investir fortemente no projeto, para que o município tenha essa oportunidade de crescer cada vez
mais, a contribuição de todos, será de grande importância e exemplo para os jovens e crianças que ainda estão
em formação de opinião e amadurecimento.
Palavras-chave: Evento. Coletivo. Cultural. Itapevi. Educação.
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Categoria 10

Diversão além da visão
Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

Adriana Mendonça Ramos
Jéssica Dione Lopes da Silva
Orientador (a) - Priscila Moreira dos Santos
Coorientador (a) - Adriana Araújo da Silva
Etec de Peruíbe

A preocupação em criar artefatos recreativos com materiais produzidos a base de resíduos sólidos, para o atendimento de pessoas com deficiência visual, vem ao encontro das necessidades sociais que são apontadas por
estatísticas pesquisadas durante o projeto. Segundo dados do Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e
6 milhões com baixa visão. A recreação e lazer inclusivos para esse público específico caminha a passos lentos
no Brasil, apesar da Lei nº 10.098/2000, que garante a inclusão e integração social de pessoas com deficiência
visual a recreação e lazer. Desenvolver artefatos recreativos para o público alvo por meio de uso de materiais
recicláveis, de baixo custo e de simples confecção que serão aplicados como jogos, visa a garantir a experiência
lúdica de recreação e lazer, estimulando e potencializando a sociabilização. Desperta, também, a consciência
da sustentabilidade e um olhar da sociedade para a pessoa com deficiência visual. Proporciona, ainda, a oportunidade de diversão através dos jogos adaptados em atividades recreativas e estimulantes como experiência
transformadora a partir da incorporação de valores de acessibilidade, inclusão e respeito à diversidade.
Palavras-chave: Diversão. Jogo. Recreação. Inclusão. Reciclagem.
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Categoria 10

Nhôpolenta - food truck
Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

José Davi Oliveira
Matheus Gallardo Fioravanti
Sâmela Karina Monteiro dos Santos
Orientador (a) - Carlos Alberto Leite de Moraes
Coorientador (a) - Filipe Bacar de Goés
Prof(a). Revisor (a) - Bruno Almeida
Etec de Mairinque

Com a expansão dos empreendimentos gastronômicos, um novo modelo de negócio chamado Food Truck
vem trazendo desafios e inovações no desenvolvimento de cardápios e estruturas que atendam a um público
exigente, num cenário de rua. O Projeto Food Truck – Nhô Polenta busca desenvolver um cardápio com procedimentos que facilitem a sua produção, armazenamento e preparo em um espaço físico limitado e com uma
quantidade menor de colaboradores. O projeto desenvolvido vem ao encontro das demandas de mercado no
seguimento de comida de rua, valorizando as comidas típicas, inclusive pratos caseiros. Mediante tal cenário
e necessidades, foi criado um processo de preparo para o Nhoque a ser servido num Food Truck. Através de
diversas pesquisas, desenvolveu-se o Nhoque de batatas e amido de milho, que pode ser acompanhado com
um molho ao sugo ou bolonhesa. Entre as características dessa receita, podemos destacar seu valor nutricional
e ausência de glúten, tornando-se um alimento direcionado ao público celíaco. Além disso, seu congelamento
permite a sua utilização por um período de até 3 meses após a produção. Seu preparo final é de cerca de
2 minutos, agilizando o atendimento ao público do Food Truck. Também desenvolvemos a polenta cremosa,
produzida com fubá mimoso, cebola e caldo do frango que foi cozido para a produção do molho que o acompanha. Além da facilidade de estocagem dos produtos, verificou-se a grande aceitação pelo público em geral.
Financeiramente, os produtos possuem um custo médio de produção de R$ 2,30 a porção, acrescentando os
custos operacionais, despesas extras e lucro, o valor para comercialização poderá ser de R$ 12,00. Os produtos
desenvolvidos por esta pesquisa contribuem, de forma circunstancial, aos novos empreendimentos desta modalidade de negócio e suas especificidades.
Palavras-chave: Food-truck. Polenta. Nhoque. Glúten. Comida de rua.
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Categoria 10

Pegadas fossilizadas em Araraquara
Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

Iramaia Ivana Martins
Orientador (a) - Ana Lia Silva Souza
Prof(a). Revisor (a) - Cassia Tiemi Nagasawa Ebisui
Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz

O projeto Vestígios fossilizados em Araraquara tem como objetivo levantar registros de pegadas fossilizadas de
dinossauros, bem como vestígios de outros répteis e plantas, em rochas que foram usadas para o calçamento da
região central de Araraquara-SP. Essas rochas são encontradas em pedreiras de arenito, de onde foram retirados
muitos pedaços para a construção de calçadas no passado da cidade. O mapeamento desse tesouro arqueológico, datado de aproximadamente 140 milhões de anos, foi fundamental para a elaboração de material para divulgação e localização das pegadas, uma vez que o pouco material existente sobre o assunto está abandonado,
e não é suficiente para que as pessoas possam se orientar e pesquisar todo o potencial histórico-paleontológico
de Araraquara. A metodologia para o desenvolvimento deste projeto foi a pesquisa exploratória qualitativa.
Os vestígios fósseis foram fotografados e catalogados de acordo com sua localização: nome da rua, imóvel
defronte ao qual as pegadas são encontradas, e pontos de referência. Após essa etapa, foi desenvolvido um
material para divulgação e mapeamento dos registros arqueológicos para que as pessoas consigam facilmente
localizá-los, identificá-los e conhecê-los, podendo assim compartilhar esse conhecimento, além de preservar
essa parte da história sobre a formação e transformação do ambiente em que vivemos atualmente. Acredita-se
que esses registros são importantes para o desenvolvimento de atrativo turístico na cidade, e que também
consigam estimular a população pela procura de novos vestígios fósseis em outros locais de Araraquara. Além
disso, considera-se que esta pesquisa possa despertar a consciência de que as calçadas são muito mais que o
lugar onde se caminha - são parte do passado que ainda pode ser tocado.
Palavras-chave: Mapeamento. Vestígios. Dinossauros. Fósseis. Calçamento.
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Categoria 10

Turismo adaptado - roteiro sensorial
Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

Ana Carolina da Silva Maranzano
Cristiane Sayuri Ribeiro
Erica Cristina Muniz de Oliveira
Orientador (a) - Thais Cristina Abrahão
Coorientador (a) - Valencia Ferraz da Silva Savioli
Prof(a). Revisor (a) - Thiago Tadeu Ferreira de Oliveira
Etec Fernando Prestes

Este projeto teve como objetivo destacar a importância do turismo adaptado com foco em um roteiro sensorial.
A fim de definir um foco para este projeto, a escolha de elaborar um produto para este público se deu em virtude de a associação localizada na cidade de Sorocaba-SP para pessoas com deficiência visual fazer um trabalho
consistente, no qual foi analisada a possibilidade de ser explorado também para o turismo, apresentando e
divulgando a cultura da cidade de Sorocaba, para esta parcela da sociedade. Procurou-se focar em roteiros para
atender às necessidades e preferências deste público. Como metodologia, realizamos levantamento bibliográficos e pesquisas de campo. As hipóteses levantadas sugeriram que um roteiro voltado especificamente para os
deficientes visuais contribuiria para divulgar melhor os atrativos que possam ser utilizados nesse tipo de turismo, visto que em Sorocaba não existem roteiros adaptados para deficientes visuais. As pesquisas indicaram que
os consumidores deste segmento desejam praticar as mesmas atividades que outros turistas sem deficiência e
também terem autonomia para realizar qualquer atividade de lazer conforme planejarem. As hipóteses confirmaram que a localidade ainda não oferece produtos turísticos específicos para este público. Por fim, diante dos
resultados sugere-se que, no setor estudado, invista-se no atendimento turístico deste segmento pois este tipo
de turismo pode contribuir com a qualidade de vida de pessoas com deficiência.
Palavras-chave: Acessibilidade. Turismo. Deficiência. Roteiros. Segmentação.
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Categoria - 10 - Hospitalidade e Lazer

João Vitor da Silva Nunes
Leonardo de Oliveira Polidoro
Orientador (a) - Carlos Cesar Gomes Ladeia
Coorientador (a) - Diego Lopes de Campos
Prof (a). Revisor(a) -

Categoria 10

Turismo sustentável e a valorização do patrimônio

Etec Antonio Junqueira da Veiga

O presente projeto tem como iniciativa propor um estudo que indique caminhos de desenvolvimento econômico sustentável para o município de Igarapava, por meio do Turismo, resgatando e valorizando o patrimônio não
só cultural como ambiental do município. Tal iniciativa surgiu de um trabalho desenvolvido coletivamente pelos discentes e docente no componente curricular ’ Inventário e Organização das Informações’’, do curso de Gestão Ambiental (especialização técnica) e que, ao longo do seu desenvolvimento, apresentou novos contornos e
novas pretensões. Para tanto, construiremos um estudo que visa auxiliar no apontamento de alternativas para
municípios de menor porte, como o referido caso, a planejar alternativas econômicas, por meio do turismo,
valorizando tanto a cultura local como o patrimônio natural da região. A metodologia do trabalho se realiza
em quatro partes: levantamento bibliográfico: refere-se à prospecção de leituras e informações em bases de
dados, como o IBGE, Relatórios da Secretária de Planejamento da Prefeitura de Igarapava-SP, Relatórios da Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo, que possibilitem a construção de uma visão global sobre o referido
município, já a pesquisa de campo a visita in loco e por meio de observação, anotações e análises dos objetos,
locais, saberes e monumentos que compõem o patrimônio cultural local, entrevistas estruturadas e direcionadas a especialistas e pessoas de notável conhecimento na região, não só sobre o patrimônio cultural, social e
natural local, bem com profissionais que possuam destaque em projetos turísticos, na região, em perspectiva
sustentável, além da elaboração/publicação de um referencial dos estudos desenvolvidos pelo projeto. Contudo, entende-se que o resgate do patrimônio cultural local, bem como a sua identidade de forma a valorizá-lo,
fomentando projetos turísticos, o que incrementa o nicho econômico da cidade de maneira sustentável.
Palavras-chave: Turismo Sustentável. Patrimônio Cultural. Desenvolvimento. Desenvolvimento . Social.
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Categoria 1
Projetos das Faculdades de Tecnologia
ARTES, CULTURA E DESIGN
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Categoria 1

Captura de movimento de baixo custo
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Everton Roberto dos Santos
Lincoln Rodrigo de Azevedo Kawamura
Orientador (a) - Thiago Xavier de Farias
Fatec Carapicuíba

O projeto visa trazer informações sobre o uso da tecnologia de captura de movimento e sua aplicação na área de
animação, enquanto busca minimizar os custos com a produção. Para isso, foram pesquisados programas de modelagem, animação e desenvolvimento de fácil acesso ao utilizador, assim como equipamentos de fácil aquisição.
Através de ferramentas como a Unity (engine para desenvolvimento de jogos), Kinect (captura de movimentos)
e o Maya (modelagem 3D) comprovou-se que pode se fazer não apenas uma animação através de capturas de
movimento com um baixo custo, como também jogos digitais e experiências interativas lúdicas , possibilitando
assim que estúdios pequenos, que ainda estão dando os primeiros passos dentro do mercado, possam realizar as
produção sem que seus orçamentos mínimos sejam ultrapassados, o que resultaria numa expansão ainda maior
deste mercado. Foi colocado como objetivo a execução de captura de movimento com a intenção de se criar um
arquivo de mocap (tecnologia que captura o movimento de uma pessoa ou objeto e insere em um ambiente
virtual); o mesmo foi aplicado em um modelo, seguindo assim o roteiro, arte, som e storyboard predeterminado para o desenvolvimento da animação, utilizando-se dos cenários e personagens modelados no decorrer do
projeto, possibilitando assim uma animação 3D de baixo custo. O projeto também visou o estudo da captura de
movimentos em tempo real, ou seja, aplicando a gravação do arquivo mocap instantaneamente, utilizando-se
da tecnologia Kinect e GameEngine Unity 3D, a qual possibilita fazer a gravação de movimentos humanos e
transformá-los em um arquivo mocap com a finalidade de usarmos de formas interativas, como a aplicação de
movimentos a um personagem de uma animação ou até mesmo para um jogo digital.
Palavras-Chave: Animação. Mocap. Kinect. Modelagem. Game Engine.
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Categoria 1

Mesa adaptada para idosos cadeirantes
Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Robson Melchiades Neto
Rodrigo Lucas
Orientador (a) - Flavio Cardoso Ventura
Coorientador (a) - Marcos Antônio Bonifácio
Fatec Jaú

Foi realizada uma parceria entre a FATEC JAHU e o Abrigo de Idosos denominado São Lourenço, ambos localizados na cidade de Jaú-SP; os alunos do Curso de Gestão da Produção Industrial, na disciplina de Projeto de Produto, tiveram como objetivo desenvolver uma mesa com regulagem de altura para auxiliar na alimentação de
idosos que fazem uso de cadeiras de rodas. Algumas premissas para o desenvolvimento do produto foram: fácil
produção; baixo custo, e que possa ser adotado por outras instituições e até mesmo por outras faixas etárias.
Primeiramente, foi realizada uma visita técnica ao Abrigo São Lourenço, onde foi constatado que todos os abrigados são portadores de Alzheimer, doença neurodegenerativa que reduz as funções intelectuais e interfere
na coordenação motora. O intuito da visita técnica foi a observação da realidade dos abrigados, principalmente
na execução da tarefa, isto é, a alimentação dos idosos que fazem uso de cadeira de rodas. Foram utilizados
os métodos de desenvolvimento de produtos conforme pesquisa bibliográfica: análise do problema; geração
de ideias; seleção de ideias; detalhamento do projeto; confecção do protótipo; testes de uso; e; realização de
ajustes. Após a confecção do protótipo, foram realizados testes preliminares pelos próprios autores, principalmente com relação ao dispositivo de regulagem de altura e travamento, apresentando-se de forma satisfatória.
Posteriormente, o protótipo foi doado ao Abrigo, onde foi testado pelos idosos por 60 dias, segundo uma das
responsáveis pela instituição, o produto foi aprovado, isto é, a mesa para alimentação atendeu aos objetivos
propostos, apresentou regulagem de altura, fácil produção, e custo abaixo dos produtos do mercado.
Palavras-Chave: Design. Projeto. Mesa. Cadeira de Roda. Idosos.
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Categoria - 1 - Artes, Cultura e Design

Caio Cristiano de Oliveira Cunha
Rogerio Aparecido Miranda
Orientador (a) - Laura Alves Coelho
Prof(a). Revisor (a) - José Roberto Garbin

Categoria 1

Metalografia divulgando a ciência através da Arte

Fatec Sertãozinho

O presente trabalho foi realizado no segundo semestre de 2014, seu principal objetivo foi despertar o interesse
do público visitante pela tecnologia, ciência e arte, a partir da beleza das imagens metalográficas. Metodologicamente, submeteu-se a ensaios metalográficos diversas ligas metálicas, ferros fundidos e juntas soldadas
por diferentes processos de soldagem, obedecendo às Normas ASTM E 3, E 407 TM E 883, para a produção das
imagens desejadas. Na sequência, as imagens microscópicas foram submetidas a tratamento com programa
Corew Draw X3, impressas no tamanho A3, em papel couchê de gramatura 90g. As imagens foram expostas
acompanhadas de fichas técnicas individuais contendo identificação do material, análise de suas microestruturas, reagente químico usado para a revelação microestrutural e utilizações industriais dos materiais. O
resultado foi obtido por meio dos relatos dos visitantes da exposição. Conforme constatou-se no I Congresso
da Fatec Sertãozinho, o resultado dos estímulos provocados pelas fotomicrográficas nos visitantes revelou a
admiração pela beleza das imagens e o desejo de saber como aquelas amostras de metal úteis em análises e
técnicas relevantes, podem também produzir imagens magníficas. Conclui-se que a tecnologia, em especial a
Metalografia, tem muito a contribuir com a Arte e a divulgação da Ciência. As belas imagens expostas vão ao
encontro das teorias sobre estética que partem da abordagem espectador-obra e definem arte como: determinadas expressões da atividade humana capazes de provocar admiração. Também é possível afirmar que é dado
um estímulo aos visitantes da mostra para que conheçam mais Arte e Ciência, sobretudo, porque conseguimos
uni-las e produzir uma aproximação entre tecnologia, ciência, arte e sociedade.
Palavras-Chave: Metalografia. Ciência. Arte. Tecnologia. Cultura.
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Categoria 2
Projetos das Faculdades de Tecnologia
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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Categoria 2

Atividade portuária e exploração sexual
Categoria 2 – Gestão e Ciências Econômicas

Gustavo Lima de Oliveira
Professor(a) Orientador(a): Daniel Roberto Jung
Professor(a) Revisor(a): Soraya Reis
Fatec São Sebastião
Os portos influenciam e possuem uma grande relação com a região em que estão localizados. As cidades costeiras, voltadas para atividades portuárias, se caracterizam em função do fluxo constante de embarcações de
diferentes nacionalidades. Com as diversas relações existentes entre a cidade e o porto, foi constatado que a
exploração sexual é uma das formas de entretenimento devido ao longo período de permanência das embarcações e de seus tripulantes. A atracação de um navio por um período longo, tende a promover o aumento da
busca de entretenimento por parte de seus tripulantes e, neste caso, a atividade estuda é a exploração sexual.
Este trabalho, tem como objetivo identificar qual a ligação existente entre a exploração sexual e a atividade
portuária de um porto localizado na cidade de São Sebastião do Estado de São Paulo. O estudo amparou-se em
uma abordagem qualitativa e quantitativa e concentrou-se sob o método analítico exploratório. A pesquisa
foi desenvolvida por meio de questionário aplicado à 11 profissionais que fazem da prostituição sua principal
fonte de sobrevivência. Como resultado foi possível contatar que a grande maioria dos usuários, desses serviços
“sexuais”, são oriundos dos navios e que, os pesquisados, realizam de 2 a 4 programas gerando uma renda
média entre 50 e 200 reais por dia. Também, contatou-se que a maioria dos pesquisados considera que a ampliação do porto, promoverá também, o aumento dessa atividade, tendo em vista o aumento da quantidade
de navios. Assim, pode-se entender que a exploração sexual está diretamente relacionada com a atividade
portuária da cidade pesquisada.

Palavras-chave: Atividade portuária. Exploração sexual. Portos marítimos.
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Categoria 2

Colchão antirrefluxo para bebês-plano de expansão
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Ana Katia Benito
Marcelo Carvalho
Orientador (a) - Ilson Luiz Pereira
Fatec Ipiranga

A ideia do projeto nasce da experiência vivenciada por uma mãe que não conseguiu encontrar no mercado
brasileiro um produto efetivo no auxílio ao tratamento do Refluxo Gastroesofágico, doença da qual seu segundo filho era portador. Diante das dificuldades enfrentadas, associou-se a uma amiga e iniciaram um processo
de pesquisa sobre tratamentos auxiliares, resultando na criação do colchão antirrefluxo para bebês. O elevado
número de casos da doença no Brasil evidencia a necessidade da criação de um produto eficaz no auxílio ao
tratamento, e também, o fato das empresárias não terem conhecimento sobre Administração que possibilite nortear o plano de negócios da empresa. O objetivo deste trabalho é propor a modelagem de estrutura
e um plano de negócios que possibilitem à empresa atender ao mercado e se destacar no setor. O problema
é abordado por meio de pesquisa qualitativa, composta por três fases: a fase exploratória; a delimitação do
estudo e a coleta de dados; e a análise sistemática desses dados, culminando na realização do relatório final
da pesquisa. A Análise SWOT apresentou como ponto forte o design inovador do produto e como ponto fraco
a falta de planejamento estratégico. O conceito do modelo de negócios foi estruturado no Canvas. A Análise
Financeira apresentou viabilidade para o projeto e elaborou-se uma projeção de resultados para os próximos
05 anos. Um plano operacional, comercial e de marketing também foi abordado. O estudo colaborou para uma
melhor visão da empresa, destacando pontos de atuação para que esta consiga superar os desafios e atingir os
objetivos propostos. Evidenciou-se a viabilidade do negócio, mas também a necessidade de reestruturação na
forma de administrar e importância de um planejamento financeiro que acompanhe as variáveis do mercado,
e uma boa gestão de compras.
Palavras-Chave: Antirrefluxo. Colchão Antirrefluxo.
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Categoria 2

Gestão de reúso de água de esgoto doméstico
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jefferson Pereira Barreto Silva
Orientador (a) - Gilberto de Paiva
Coorientador (a) - Alexandre Calabro Simon
Prof(a). Revisor(a) - Gilberto de Paiva
Fatec Cotia

A gestão de resíduos sanitários é importante para órgãos públicos e privados. Abordamos a questão com
enfoque na identificação dos principais problemas sanitários e em especial no esgoto doméstico. O esgoto
doméstico é um problema sanitário em praticamente todas as cidades brasileiras, principalmente com a aguda
crise hídrica e de abastecimento devido, principalmente, estiagem e instabilidade climática. O objetivo deste
trabalho é proporcionar ao aluno o mapeamento do panorama tecnológico para a gestão de resíduos sanitários
domésticos, complementando o aprendizado teórico e prático do curso. Uma proposta em foco é a separação
do esgoto orgânico do inorgânico, para permitir um tratamento mais eficiente. Foi montado um protótipo de
um sistema de separação de esgoto em campo aberto. Também desenvolvemos meios e conteúdo de divulgação e conscientização individual e organizacional, como ferramenta de melhoria na gestão dos problemas
sanitários. A metodologia que empregamos neste projeto é: 1-Estudo bibliográfico do problema. 2-Estudo das
tecnologias viáveis, com foco na acessibilidade tecnológica e econômica da realidade brasileira. 3-Estudo de
uma proposta específica de separação de esgoto puramente orgânico (dejetos humanos e alimentares, etc.) do
esgoto com resíduos químicos industriais (sabão, detergente, etc). 4-Estudo da viabilidade de gestão pública,
de gestão doméstica, de gestão tecnológica e de gestão econômica. 5-Estudo das possibilidades de aplicação
das soluções propostas através da divulgação e conscientização. Como resultado, estamos demonstrando a
possibilidade de melhorar a gestão e aplicação de soluções tecnológicas e econômicas de problemas sanitários.
Uma melhor divulgação do conhecimento científico e tecnológico demostrou-se eficiente em despertar o interesse individual e institucional em buscar soluções acessíveis. A construção de um protótipo foi crucial para
o aprendizado prático dos alunos e para chamar a atenção e despertar a curiosidade do público e dos gestores.
Palavras-Chave: Gestão. Resíduo. Sanitários. Esgoto. Resíduo. Reúso. Doméstico.
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Categoria 2

Impacto da calibração de tubos de Pitot cole
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Ícaro de Oliveira Buscarini
Orientador (a) - Gilder Nader
Prof(a). Revisor (a) - Adão Marques Batista
Fatec Tatuapé

Tubos de Pitot Cole são utilizados por empresas de saneamento básico ou prestadoras de serviço, para calibração de macromedidores em campo, medição de vazão de água tratada, por meio de mapeamento de velocidade na tubulação. As medições e monitoramentos frequentes da vazão, em diversos trechos do sistema de distribuição de água, permitem identificar perdas de água e traçar programas preventivos. Pois, nos últimos anos,
o Brasil vem trabalhando com perdas de água tratada entre 37% e 42%. Um fator com grande contribuição na
incerteza da medição de vazão de água, utilizando tubo de Pitot Cole, é o valor do seu coeficiente de calibração
C e sua respectiva incerteza expandida. Pelo fato do valor médio de C ser 0,869 e inalterável desde que foi
desenvolvido em 1896, pode-se pensar que o uso desse valor fornecerá uma medição de vazão com excelente
exatidão. Porém, esse trabalho mostra o contrário, pois foram analisadas 414 calibrações de tubos de Pitot Cole
e verificado que os valores médios de C obtidos nessas calibrações possuem grande dispersão, fornecendo uma
incerteza expandida de 0,020, a qual, combinada com a incerteza expandida da calibração pontual de um Pitot
Cole, chega a 0,028. Esse valor impacta em um aumento na incerteza da medição de vazão em 1,5%, e para a
região metropolitana de São Paulo, isso significa uma incerteza de 1,5 x 107 m3/ano.
Palavras-Chave: Vazão. Perdas de água. Gestão de água. Vazamento. Pitometria.
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Categoria 2

Maxvision - espelho retrovisor para ciclistas
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Julielen Gerônimo da Silva
Karoline Dourado Menezes
Orientador (a) - Antonio César Dall Evedove
Coorientador (a) - Fábio Rodrigues Gonçalves
Prof(a). Revisor (a) - Edio Roberto Manfio
Fatec Garça

A metodologia do trabalho começa com a revisão bibliográfica do projeto, em que se explora a segurança
que os ciclistas precisam ter para a utilização das bicicletas, seja para passeio ou como meio de transporte. O
desenvolvimento de um produto cujo assunto é a segurança, na vida atual requer muitos estudos para chegar
a um bom senso de custos, qualidade, materiais e principalmente de utilidade. Com base em todos acessórios
que os ciclistas já utilizam, alguns até obrigatórios, o produto Max Vision foi feito para alertar e orientar os
ciclistas durante um percurso, assim diminuindo os acidentes que são provocados muitas vezes por falta de um
retrovisor que é capaz de proporcionar um bom ângulo e também de uma sinalização, avisando para onde os
ciclistas irão seguir. O projeto foi desenvolvido com uma proposta inovadora de proporcionar segurança para os
usuários de bicicletas e buscou focar no design do produto para atingir o diferencial no mercado. Para isso, foi
usado estrutura de aço inox, porque a leveza do material era essencial para proporcionar conforto e comodidade ao usuário, além disso, o desenho acompanha o contorno da cabeça, fazendo uma volta entre os dois lados
passando pela orelha, continuando reto até atingir 4 cm para fora, não apoiado à cabeça e sim suspenso, para
poder alcançar o objetivo do produto.
Palavras-Chaves: Ciclista. Desenvolvimento. Segurança. Retrovisor. Protótipo.
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Categoria 2

Política salarial - equilíbrio interno e externo
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Everton Leandro de Bernardino
Vagner Aparecido de Lima
Orientador (a) - Sandra Regina Chalela Ayub
Prof(a). Revisor (a) - Luciano Lulio
Fatec Catanduva

Nos dias de hoje, uma das chaves para que as empresas se tornem competitivas é a habilidade de diferenciar o
que o negócio oferece para os seus consumidores daqueles que os seus competidores oferecem. Tal diferenciação pode ser obtida através de pessoas bem qualificadas. Práticas de recompensar aos empregados podem dar
uma importante contribuição para conseguir e manter tais pessoas e as prover de incentivos que as motivarão
a atingir altos níveis de desempenho. Assim, diversas formas de remuneração estão surgindo, mas pouco se
sabe o que a maioria das empresas estão fazendo. O estabelecimento de planos de cargos, carreira, salários e
benefícios sociais justos, equitativos, ou seja, que garante o equilíbrio interno (relação entre cargos e salários)
e externo (realidade de mercado), e condizentes com a realidade das mudanças que estão ocorrendo no País,
constitui uma importante ferramenta que contribui para a satisfação dos empregados, delineamento de carreira, gestão de custos, desenvolvimento de pessoal, captação e retenção de talentos e, consequentemente, para
melhoria contínua da qualidade e produtividade nas empresas. Diante deste cenário, realizar um estudo sobre
o Equilíbrio Interno e Equilíbrio Externo, do ponto de vista de salários e benefícios, entre empresas do mesmo
ramo de atuação, torna-se apropriado para verificar o entendimento da percepção dos colaboradores em relação aos salários e benefícios oferecidos pelas empresas, e propor soluções possíveis. Para tanto, a metodologia foi de natureza aplicada e exploratória, baseada em técnica de questionários com perguntas de múltipla
escolha (quantitativo). As empresas escolhidas são do setor metalomecânico no segmento de fabricação de
ventiladores, objeto de preferência deste estudo por entender a facilidade do cruzamento de informações para
produção de conhecimento. O resultado obtido demonstra que é possível encontrar soluções criativas que represente ganhos para empresas e colaboradores através da aplicação da Política de Remuneração Estratégica.
Palavras-Chave: Remuneração. Salário Interno. Salário Externo. Salário. Cargo e Salário.
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Categoria 2

Projeto de divulgação das Fatecs - plano piloto
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Ana Caroline Cavalare Coelho
Yasmin Rosa Santos
Orientador (a) - Fernanda Verdasca Botton
Coorientador (a) - Antonio Carlos de Alcantara Thimoteo
Fatec Diadema

O mundo globalizado, o fenômeno da cauda longa e a alta competitividade entre as empresas exigem profissionais que possuam cada vez mais uma formação fortemente prática. Umas das maneiras de atender a essa
demanda das empresas foi o desenvolvimento das Graduações Tecnológicas. Contudo, de forma contraditória,
os graduados desses cursos ainda sofrem para obter estágio. Frente a essa adversidade, e com o intuito de
pautar o motivo de ela existir e de divulgar as Fatecs, foi proposto um estudo de caso para a Luigi Papaiz. Apesar
de ser criada com o intuito de suprir uma necessidade de mão de obra do segmento cosmético de Diadema,
alunos dessa instituição possuem dificuldade para encontrar estágio. Os motivos detectados pela pesquisa foram: 1) As empresas do segmento dão preferência a profissionais técnicos ou bacharéis, desconhecendo o fato
de que um profissional Fatec possui mais experiência prática e mais especificidade; 2) O curso é novo e a falta
de informação sobre a finalidade dele faz com que muitas empresas tenham uma visão distorcida julgando-o
de forma errônea; 3) Existe uma falta de comunicação interna nas empresas, como por exemplo: a informação
sobre o valor do curso chega aos membros da diretoria, mas não chega ao departamento de recursos humanos, fazendo com que não existam vagas para a formação de tecnólogo; 4) O setor produtivo do município,
inclusive o de cosméticos, passou e passa por mudanças. Os fatores citados começaram a ser compreendidos
e amenizados com ações pensadas e promovidas pelo projeto, dentre elas a construção de apresentações e
informativos acerca da qualificação dos graduandos, a mobilização dos alunos para a divulgação da instituição
Fatec, a criação de novas possibilidades de estágio e o mapeamento real das fábricas do setor de Cosméticos de
Diadema. Como piloto, este estudo será útil para divulgar a instituição FATEC.
Palavras-Chave: Fatec. Divulgação. Tecnólogo. Estágio. Graduação.
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Categoria 2

Tecnologia RFID no controle de armazenagem
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Jairo Kazuyuki Nakashima
Katia Nascimento Ferreira
Mychelle Jessie Gouveia de Lima
Orientador (a) - Jane Maria dos Santos
Prof(a). Revisor (a) - Marcos Antonio Maia de Oliveira
Fatec Guarulhos

A coleta e a troca de dados para a cadeia de suprimentos logística são de suma importância, pois contribuem
com a velocidade e com a qualidade dos dados sobre seus produtos, a fim de facilitar seu gerenciamento,
conforme estudos bibliográficos. Para tanto, são utilizadas as tecnologias de identificação, a exemplo temos o
código de barras e a leitura óptica e o próprio RFID. No caso de grandes volumes de mercadorias, a tecnologia
RFID se mostra como viável e interessante para rastrear a movimentação de produtos ao longo da cadeia,
considerando a velocidade da qual os produtos podem ser identificados ao serem descarregados em um Centro de Distribuição. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a utilização da tecnologia RFID em um Centro
de Distribuição por meio de uma maquete. Com o uso de componentes eletrônicos (placas, sensores, leds e
módulo de antena RFID) embarcados na tecnologia ARDUINO e dos demais materiais utilizados na construção da maquete, foi possível realizar sua automação, visando demonstrar a funcionalidade da aplicação da
tecnologia RFID no controle de armazenagem, salientando a importância da integração da TI aos processos de
armazenamento e na transferência de dados. A pesquisa que fundamentou o presente trabalho foi realizada
de forma bibliográfica, através de estudos e análises sobre o tema abordado em livros, sites, revistas e vídeos.
Ao apresentar a maquete e com a realização dos estudos sobre a integração das tecnologias de informação nos
processos logísticos, pretendemos reiterar a viabilidade do uso da tecnologia RFID e o impacto positivo por ela
gerado após sua implantação em escala real.
Palavras-Chave: Tecnologia. Informação. Rfid. Logística. Armazenagem.
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Categoria 3
Projetos das Faculdades de Tecnologia
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS:
projetos sobre microbiologia, botânica, zoologia, clima, meio ambiente, energia, agricultura,
pecuária, agronomia, agronegócios, recursos pesqueiros, climatologia, mineralogia, geologia,
oceanografia,gerenciamento de ecossistemas, gerenciamento de recursos terrestres, hídricos
e florestais, gerenciamento de resíduos e reciclagem, política ambiental e legislação ambiental,
educação ambiental, poluição e qualidade do ar, poluição e qualidade da água, contaminação
e qualidade do solo, toxicologia ambiental entre outros.
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Categoria 3

Corante de sementes no tingimento de tecidos
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Flavia Aquino Gomes
Jéssica Pires de Almeida
Magda Paula dos Santos
Orientador(a) - Ana Lúcia Piedade Sodero Martins Pincelli
Coorientador(a) - Maria Renata Rocha Pereira
Prof(a). Revisor(a) - Priscila Roel de Deus
Fatec Capão Bonito

Durante muitos anos, a prática de tingimento de tecidos era feita através de corantes naturais, os quais foram
rapidamente substituídos, no final do século XIX, pelos corantes sintéticos e não biodegradáveis. Atualmente
são inúmeras as composições químicas, consideradas cancerígenas e de alto potencial poluidor, presentes e
catalogadas nesses corantes. Visando alternativas sustentáveis de tingimento de tecidos, este trabalho teve
como objetivo a extração de corante natural de sementes de Ormosia arborea, popularmente chamada de
olho de cabra, e coloração em tecidos de algodão. Foram analisados o Teor de Umidade das sementes, Teor de
Sólidos Totais (TST) e Teor de Taninos Condensados (TTC) a partir de seis extratos, os quais foram classificados
em: Aquoso 30’, Aquoso 75’, Aquoso de etanol 50% 30’, Aquosa de etanol 50% 75’, Etanol 95% 30’ e Etanol
95% 75’. Dentre os extratos estudados, o Etanol 95%, tanto a 30 quanto a 75 minutos, apresentou o menor
TST. A maior quantidade de TTC foi observada para a solução aquosa a 30 e a 70 minutos, sendo essa última
39% superior em quantidade em relação a Aquoso 30’. Uma estimativa da quantidade em grama (g) de tanino
condensado por quilo (kg) de sementes revela o potencial do extrato aquoso, principalmente a 75 minutos,
como removedor de taninos. Quanto ao tingimento, todos os extratos apresentaram níveis de coloração satisfatórios, concluindo-se a viabilidade da utilização de sementes de olho de cabra para a extração de pigmentos
e tingimento de tecidos de algodão.
Palavras-Chave: Corante. Olho de Cabra. Tanino. Natural. Tecido.
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Categoria 3

Estação meteorológica compacta online
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Enéias Elias do Prado
José Celso Cornoló Junior
Wilson Deyvison Gomes
Orientador (a) - Otávio S. Gaijutis
Coorientador (a) - Dr. José Carlos Ferreira
Prof(a). Revisor (a) - Anderson Luis de Souza
Fatec Tatuí

Consultar dados meteorológicos (Clima/Tempo) é parte da vida e cultura das pessoas. Não somente hoje, pelas
redes de informação, mas esses dados sempre tiveram várias utilidades – para fins de agricultura por exemplo.
Ainda que hoje tais informações sejam acessíveis e confiáveis, longe está de ser realtime e worldwide: existem cidades sem Estações Meteorológicas (EM) homologadas, e normalmente os dados são disponíveis em
amostragens de dezenas de minutos a dias. Em parte isto se deve ao alto custo e complexidade de uma EM
comercial. Por isto este projeto objetiva oferecer a EMCO, uma EM de menor custo, propiciando maior resolução
espacial e temporal dos dados climáticos de um local/região. A EMCO coleta 11 grandezas meteorológicas típicas, sendo expansível. É totalmente online e realtime, e emprega apenas tecnologias openware. Além disto,
permite acesso por mídias móveis, com interação dos usuários - que podem contribuir com Conhecimento
Popular. Esta EMCO permite ser integrada às redes oficiais de meteorologia, pois os dados são armazenados
na Nuvem, em bases de dados padronizadas conforme normas (Ex: DAEE). Como metodologia, os sensores
usados são do tipo industrial, com alguns específicos meteorológicos. Há instrumentação para tratar os sinais
analógicos, que são convertidos a digital por um datalogger, e disponibilizados via um SCADA industrial e/ou
uma interface web PHP interativa. Resultou que o custo material da EMCO chega a ser menor que 1/10 de um
modelo comercial, além de oferecer as 11 medições com amostragem de até kHz caso convenha. Exceto por
alguns sensores prontos de mercado, todos os transdutores, datalogger, software e interfaces foram integralmente desenvolvidos por alunos da Fatec Tatuí. Conclui-se com a meta de implantar em torno de 10 EMCOs em
Fatecs da região, para propósitos de um projeto de maior dimensão.
Palavras-Chave: Meteorologia. Openware. Mobilidade. Instrumentação. Peopleknowledge.
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Inovação tecnológica na conservação do leite
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Jardel Rodrigues Pereira
Luiz Gustavo Eltink
Orientador (a) - Soraya Regina Sacco
Coorientador (a) - Fabio Albuquerque Entelmann
Fatec Itapetininga

O leite é um produto relevante para o agronegócio brasileiro, tendo em vista a importância da atividade leiteira
na geração de renda e empregos de um amplo número de produtores, além da grande absorção de mão de
obra contratada ou familiar, assegurando a fixação do homem no campo. Contudo a pecuária leiteira ainda
enfrenta dificuldades devido ao alto custo de produção, baixas produções de pequenos produtores, que representam a maioria, e a falta de políticas para o setor. Para melhorar este cenário a partir de 2011 o MAPA criou
novas regras para o cumprimento da Instrução Normativa (IN) 62, que alterou o cronograma que rege os parâmetros de qualidade do leite para que o país assegure melhor alimento à população e busque novos mercados
internacionais. Para isso, todos os elos da cadeia devem estar integrados no esforço comum de produzir leite
com qualidade. Infelizmente, o agricultor familiar sente dificuldade em se adequar a esta normativa, principalmente pelo alto custo dos equipamentos necessários. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo
desenvolver um equipamento de baixo custo capaz de se adequar à tecnologia já utilizada pelos produtores e
que permita uma produção de leite com melhor qualidade a partir da inativação dos patógenos presentes após
a ordenha. O trabalho será desenvolvido a partir de revisão bibliográfica sobre o assunto e o desenvolvimento
de protótipo de um resfriador de leite com sistema de luz ultravioleta aliado à adição de vitamina B2. A luz UV
tem alto poder germicida, não gera subprodutos que poderiam alterar o sabor, odor e cor no alimento, não
gera resíduos químicos, sendo de baixo custo. A utilização da vitamina B2 no processo aumenta o poder de
destruição de agentes patogênicos. Desta maneira, espera-se melhorar a qualidade do leite, aumento seu valor
agregado, tornando a atividade leiteira mais atrativa e rentável.
Palavras-Chave: Luz Uv. Vitamina B2. Agricultor. Lácteos. Esterilização.
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Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Antonio Sergio Torres de Souza
Franciele Carla Fuzatto
Maria Laura Zaccaro Mutton

Categoria 3

Vinhaça - alternativas para produção de energia

Orientador (a) - Rose Maria Duda
Coorientador (a) - Roberto Alves de Oliveira
Prof(a). Revisor (a) - Julio César de Souza
Fatec Jaboticalbal

Na destilação do etanol são gerados grandes volumes de vinhaça, de 10 a 15 L para cada litro de etanol. No
Brasil, a vinhaça é utilizada principalmente na fertirrigação da cana-de-açúcar. Alternativamente, a digestão
anaeróbia da vinhaça pode ser utilizada para a produção do gás metano. A vinhaça biodigerida proveniente do
processo anaeróbio normalmente possui fósforo e potássio, que podem ser removidos por macrófitas, como a
Lentilha da água e a Azolla, em wetlands. Essas macrófitas possuem crescimento rápido e podem ser mais uma
alternativa para o tratamento de águas residuárias e a produção de biocombustíveis. Portanto o objetivo deste
trabalho foi a avaliação do potencial de aproveitamento da Lentilha d´água e da Azolla cultivados em wetlands
para a produção de etanol e biogás. As instalações experimentais foram constituídos por 04 wetlands, com área
superficial de 1,20 m² , utilizando-se a Lentilha da água e a Azolla. A Lentilha da água e a Azolla, depois de
coletadas foram secas e moídas. A Azolla seca e moída foi hidrolisada com uma solução de ácido sulfúrico 1%,
em autoclave a 120 0C. A correção do pH foi realizada utilizando-se óxido de cálcio. Foi realizado o processo de
fermentação etanólica do hidrolisado concentrado, utilizando-se a levedura Saccharomyces cerevisiae. A Azolla
pode ser utilizada para a produção de etanol, mas ainda existe necessidade de outros estudos para o aumento
do rendimento alcoólico. Observou-se um potencial teórico de até 1,5 L CH4 (L d)-1 para a Lentilha da água,
aplicando-se cargas orgânicas volumétricas de 14 g DQOtotal (L d)-1 no reator UASB. Os resultados obtidos
indicam que a utilização da Lentilha da água e da Azolla são promissoras para a produção de biogás e de etanol,
mas ainda existe necessidade de outros estudos para o aprimoramento dos processos.
Palavras-Chave: Macrófitas. Metano. Wetlands. Biocombustíveis. Biogas.
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Categoria 3

Viola de madeira sustentável
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Ana Leticia Vergueiro de Moraes
Fabio Adriano Queiroz
Robson Marcos Cruz da Costa
Orientador (a) - Priscila Roel de Deus
Coorientador (a) - Luciano Rossi Bilesky
Prof(a). Revisor (a) - Maria Renata Rocha Pereira
Fatec Capão Bonito

Produtos nobres de madeira como os instrumentos musicais não têm como preferência as madeiras de reflorestamento, pois espécies como a do Eucalyptus sp e o Pinus sp apresentam dificuldades de secagem e de trabalhabilidade, além de não apresentarem investigação técnica cientifica adequadas. Produtos construídos com
madeiras de lei como jacarandá, mogno, caviúna, canela, cedro rosa, dentre outros, dominam o mercado pela
qualidade e estética que apresentam. Porém, as propriedades físicas e mecânicas de espécies de Eucalyptus sp
e o Pinus sp, quando comparadas às madeiras nobres, apresentam resultados semelhantes ou até superiores.
A inovação tecnológica no setor de base florestal deve se atentar à utilização consciente sustentável, focando
mais florestas plantadas para diminuir o consumo de nativas. A produção de instrumentos necessita de características físico-mecânicas adaptáveis às exigências do mercado, focando flexibilidade, durabilidade, estética
e segurança. O presente trabalho tem por objetivo investigar as propriedades físicas de madeiras utilizadas na
construção de uma viola caipira de 10 cordas, deste modo estudar as possibilidades de substituir madeiras de
florestas nativas por madeiras de reflorestamento na construção de instrumentos musicais. Foram utilizadas
85% de madeira de reflorestamento em sua confecção, sendo utilizadas as espécies de Eucalyptus citriodora, o
Eucalyptus saligna e o Pinus elliottii. Os resultados das propriedades físicas destas madeiras foram similares às
madeiras convencionalmente utilizadas.
Palavras-Chave: Eucalipto. Pinus. Instrumento. Reflorestamento. Madeira.
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CARE 4 CAR - solução para segurança automotiva
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Bruno Raphael de Moraes
Lucas Massaharu Hirao
Macksuel Fernandes de Sousa
Orientador(a) - Bruno Marques Panccioni
Coorientador(a) - Fretz Sievers Junior
Prof(a). Revisor(a) Fatec Mogi das Cruzes

Com o passar dos tempos, o veículo automotor passou a ser um dos bens de consumo mais importantes para o
transporte do ser humano. Agregado a este veículo ocorreu um acentuado desenvolvimento tecnológico, para
garantir sua segurança, mas que é acompanhado de altos custos. Ao se buscar essa segurança para um veículo,
um proprietário se depara com diversas soluções, entre estas, existem os alarmes para veículos automotores,
que variam de opções econômicas de alarmes, que dispõem de tecnologia de radiofrequência com baixo custo,
mas já não tão segura por ser burlada por copiadores de frequências ou bloqueadores de sinais ou opções mais
modernas, que utilizam tecnologias atuais como GPS e GSM, as quais possuem preços mais elevados e/ou mensalidades. Visando atender esta necessidade, o Care4Car é um sistema de alarme para veículos automotores
que integra as tecnologias de dispositivos móveis, GPS, GSM e Bluetooth, para tornar o celular o controle do veículo com baixo custo e a facilidade de acesso. A camada de gerência do sistema tem um software mobile, que
é acessado por uma interface pelo proprietário e executa as funcionalidades do veículo. Quaisquer possíveis
ocorrências no veículo informará o proprietário, o qual também poderá obter a localização do veículo quando
solicitado. Toda comunicação é criptografada para manter a integridade das informações no processo troca de
mensagens entre o aplicativo e o sistema no veículo. Assim, tem-se como resultado o sistema Care4Car, que é
uma solução de baixo custo de montagem (integração das placas), baixo custo de mensalidade/manutenção
(escolha do plano e operadora de telefonia celular pelo proprietário), fácil utilização e maior valor agregado
(funcionalidades e mobilidade) ao proprietário.
Palavras-Chave: Baixo Custo. Gsm. Segurança automotiva. Alarme. Gps.
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Computador despertando o interesse infantil
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Fayne Moura Vidoti
Weslley Henrique Moreira Feltrin
Orientador(a) - Marcelo Tadeu Boer
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) Fatec Jales

Observa-se que grande parte dos alunos que estão iniciando a alfabetização apresenta pouco interesse no
aprendizado quando realizam atividades educativas convencionais. Partindo dessa premissa, acredita-se que
os computadores despertem maior interesse aos alunos, influenciando positivamente o seu desenvolvimento
intelectual. Com o advento de jogos eletrônicos e a influência que têm sobre o público infantil, o InterEduc
promove o aprendizado e auxilia as crianças que estão iniciando seu processo de alfabetização de maneira
eficaz e divertida, motiva o processo de ensino-aprendizagem, estimula o raciocínio lógico, a memória e a
coordenação do aluno, mantendo sua concentração nas atividades através de sonoridade, interatividade e
aplicações individuais. O software apresenta escolhas que resultam em erros ou acertos estimulando tentativas e outros modos de realizar tais eventos. Dessa forma, o objetivo do software não é fazer com que as
crianças adquiram todas as competências de leitura e escrita, mas que tenham uma oportunidade inicial para
despertar o interesse e treiná-las. O projeto de software contém a perspectiva de que as crianças acreditem que
estão jogando, tornando o aprendizado mais estimulante e pouco cansativo, mantendo o interesse inicial. Foi
aplicada a metodologia de orientação a objetos tanto na fase de Análise e de projeto que foram modeladas
pela Linguagem de Modelagem Unificada – UML, para representar os diversos aspectos do software através de
diagramas como o de Contexto Geral, Casos de Uso, Classes e Sequência. Foi utilizada também a metodologia
de programação em camadas MVC (model-view-controller). O processo de desenvolvimento de software teve
como base os conceitos de engenharia de software visando um produto de qualidade.
Palavras-Chave: Alfabetização. Interatividade. Jogos digitais. Interesse infantil.
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Lógica Fuzzy aplicada na concessão de crédito
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Gabriela Almeida Lopes
Maykon Alves do Nacimento
Vitor da Silva Pinheiro
Orientador(a) - Cristina Correa de Oliveira
Prof(a). Revisor(a) - Ricardo Iannace
Fatec São Paulo - Zona Leste

Em face do panorama global, há de se pensar na importância, bem como na colaboração da sociedade no setor
financeiro; isso inclui, além de tudo, a participação de grandes, pequenas e médias empresas no mercado mundial. Hoje o mercado empresarial brasileiro é composto majoritariamente por pequenas e médias empresas,
tendo elas uma importância vital no contexto socioeconômico do país. A concessão de crédito é uma operação
que possibilita o acesso a recursos financeiros para pessoas físicas ou jurídicas que percebam a necessidade
de inovação, troca de máquinas ou equipamentos mais modernos, ou mesmo reformas no ambiente, e tudo
isso com o intuito de alavancar cada vez mais os negócios. Para tanto, instituições financeiras, de acordo com
as suas normas, utilizam-se de mecanismos que visam a melhor avaliação de clientes - valem-se da coleta de
informações dos interessados nessa linha de crédito e de agências que avaliam o risco calculado, atribuindo
notas. Diante deste cenário, o sistema de apoio à decisão, vem para realizar análises dos tomadores utilizando
a lógica Fuzzy; partem dos dados coletados obtendo pontuações e possibilitando uma visão mais acertada da
realidade daquele tomador em potencial. Utiliza-se a metodologia Design Science Research, por meio da qual
ocorre a construção de um artefato e o estudo da sua viabilidade. O sistema proposto objetiva auxiliar na tomada de decisão da concessão de crédito de pessoa física em diversos cenários, otimizando assim a qualidade das
análises, promovendo maior acurácia em qualquer operação de crédito, maximizando acertos, reduzindo erros,
minimizando os riscos ao credor, oferecendo a opção de baixo custo que seja acessível a todas as empresas,
especialmente às micro e às pequenas empresas que geralmente carecem de condições financeiras para arcar
com os custos de sistemas do gênero.
Palavras-Chave: Análise de crédito. Sistema. Apoio a empresas. Lógica Fuzzy.
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PLAYACCESS - jogo sobre deficiência física e senso
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Alvaro Queiroz Cavassano
Orientador(a) - Marcelo Tadeu Boer
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) Fatec Jales

Apesar da acessibilidade ser um direito garantido por lei, as famílias e escolas não possuem o costume de
ensinar e conscientizar as crianças sobre o assunto, o pouco que se sabe na maioria dos casos é resultado de
observações ou pesquisas realizadas por meio da rede mundial de computadores (Internet) e televisão. Na
tentativa de trazer uma solução para esse problema, surgiu a ideia de criar um projeto de software intitulado
PLAYACCESS: Jogo Web Educativo para Aprendizagem sobre Deficiência Física e Sensorial, que tem como objetivo principal levar conhecimento sobre acessibilidade à crianças com idade entre 5 e 10 anos em fase de
alfabetização. O aprendizado é feito de forma pedagógica, assim, as crianças aprendem ao mesmo tempo em
que brincam com uma ferramenta intuitiva, tornando mais fácil ensiná-las um tema muito presente nos dias
atuais que não possui a devida importância e respeito. Todas as informações necessárias foram levantadas e
analisadas através de Orientação a Objetos, facilitando o entendimento dos problemas e tornando mais fácil a
modelagem desses requisitos com o uso da UML. Além disso o projeto de software foi construído seguindo o
modelo MVC (Model-View-Controller), facilitando a manutenção e construção de novos requisitos do software
sem que haja falhas graves capazes de prejudicar o funcionamento do sistema. Foram também utilizados conceitos e paradigmas da Engenharia de Software.
Palavras-Chave: Jogo. Web. Acessibilidade. Ensino. Pedagógico.
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Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

João Trevizoli Esteves
Orientador(a) - Ronaldo Ribeiro de Campos
Coorientador(a) - Marcos Alberto Claudio Pandolfi
Prof(a). Revisor(a) -

Categoria 4

Rede neural de previsão de indicadores climáticos

Fatec Taquaritinga

A segurança alimentar é determinante para o sucesso de uma nação. Neste sentido, a agricultura moderna tem impacto direto na qualidade de vida e economia de um país e um dos fatores determinantes de
produtividade é a disponibilidade de água para a realização dos processos metabólicos das culturas, sem
os quais não há produção. Os fatores climáticos parametrizáveis podem ter influência direta nos índices
pluviométricos e indicam os tipos de atividades que são mais viáveis em um local, bem como seu respectivo
zoneamento e determinação dos potenciais níveis de produtividade de uma cultura. Dentro deste contexto,
o presente trabalho procura explorar os métodos multivariados das redes neurais para a previsão de fatores
pluviométricos, por meio de um aplicativo web desenvolvido em Python e utilizando um banco de dados não
relacional, o MongoDB. O sistema foi dividido em três camadas. A primeira dedicada à coleta de informações
através de robôs autônomos nos sites oficiais, indexação e organização dos dados. A segunda camada refere-se ao aprendizado do sistema, utilizando-se das bibliotecas científicas oficiais e de código aberto do Python.
Por fim, faz-se uso de uma camada de iteração entre o usuário e o sistema. Com o projeto desenvolvido foi
possível propor um modelo de rede neural artificial que procura prever o volume médio de chuva por meio
da aplicação de cálculos de regressão em períodos mensais que possuam relevante correlação. Dessa forma,
as atividades que utilizam tais índices para tomada de decisões podem aumentar sua eficiência e melhor
antever as condições climáticas e intempéries as quais as culturas estão sujeitas.
Palavras-Chave: Rede Neural. Previsão Climática. água. Volume de chuva. Python.
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Simulador didático para farmacologia cardiovascula
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Cleyton Souza Pereira
Matheus Marques Pereira
Pamela Serra Rodrigues
Orientador(a) - Lucilena de Lima
Coorientador(a) - Drª Valéria Maria Savoya da Silva
Prof(a). Revisor(a) - Saulo Felício Fernandes Zambotti
Fatec Araçatuba

Atualmente, a necessidade do uso de animais na educação superior das áreas biológicas e da saúde tem sido
alvo de severas críticas em todo o mundo, tanto pela sociedade civil, quanto por cientistas, profissionais,
educadores e estudantes. A argumentação baseia-se em considerações éticas, metodológicas, psicológicas e
ambientais. De acordo com as Diretrizes brasileiras para a prática e cuidados de animais destinados para fins
científicos e didáticos, os professores devem sempre considerar a substituição do uso de animais por outros
recursos didáticos, desde que tais métodos sejam compatíveis com os objetivos educacionais. Muitos esforços
têm sido dispendidos na busca de novos métodos pedagógicos alternativos ao uso de animais em várias modalidades de ensino, como por exemplo, os modelos computacionais. Nos últimos anos, o uso do computador
tem provocado uma revolução no processo ensino-aprendizagem. Os novos modelos pedagógicos de ensino
favorecem o aparecimento de ferramentas cada vez mais sofisticadas, como os sistemas de simulação computadorizada, desta forma, o projeto apresenta o desenvolvimento de um programa computacional através da
linguagem PHP (um acrônico para Hypertext Preprocessor), uma linguagem script Open Source de uso geral
amplamente utilizada para desenvolvimento de aplicação Web. A escolha da linguagem se deu em questão
da habilidade que a esta oferece para geração de imagens e animações flash. O sistema simula as ações dos
principais fármacos empregados na terapia cardiovascular em pequenos animais. O simulador foi disponibilizado à Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba (FMVA), UNESP, para a disciplina de Farmacologia
como método pedagógico alternativo ao uso de animais para fins didáticos; a partir da implantação, foram
levantados dados sobre a utilização do simulador junto ao corpo docente e discente da FMVA; delinearam-se os
procedimentos da aula prática de ações de fármacos no coração e na pressão arterial, viabilizando padrões de
respostas observáveis em cães e em gatos.
Palavras-Chave: Simulador. Linguagem Php. Farmacologia. Cardiovascular. Veterinária.
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Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Aline Cristina Gomes de Araujo
Israel Rodrigues Santos Leite
Jucelino Santos Silva
Orientador(a) - Geraldo Ribeiro Filho
Coorientador(a) - José Eduardo Morello Lobo
Prof(a). Revisor(a) - Aparecido Lopez-guerrero

Categoria 4

Sistema de gestão e montagem de horários escolares

Fatec Itaquaquecetubá

O problema de geração automática de horários escolares consiste em arranjar encontros entre professores e
turmas de alunos em um período de tempo previamente fixado, tipicamente uma semana, satisfazendo restrições de vários tipos. Muito tempo é dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento de algoritmos para resolver este
problema, conhecido como school timetabling. Combinações de parâmetros caracterizam diferentes soluções
possíveis para uma mesma instância do problema, com diferentes graus de qualidade, de acordo com critérios de avaliação específicos do contexto. Assim, o problema é entendido como de Otimização Combinatória,
em que o objetivo é encontrar a solução ótima, com a maior qualidade possível, ou encontrar soluções com
qualidade suficiente, dependendo de restrições de recursos para processamento. São objetivos deste projeto
estudar, experimentar e comparar uma técnica baseada em Programação Linear Inteira, no campo da Pesquisa
Operacional, e uma técnica envolvendo Algoritmos Genéticos, com inspiração no princípio da evolução natural
das espécies. Além de estudar geração automática de horários, é objetivo do projeto aplicar os conhecimentos
dos alunos no desenvolvimento de um sistema de gestão mais amplo, envolvendo cadastramento de dados
de aulas, cursos, grades curriculares, disciplinas, professores, e turmas de alunos das instituições. O sistema foi
desenvolvido com orientação a objetos, interface gráfica amigável com base na Internet, e Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados com licença de uso livre. Testes foram realizados com uma instância do problema
de tamanho equivalente ao encontrado na unidade FATEC de Itaquaquecetuba, com centenas de aulas a serem
alocadas. Utilizando computadores comuns, soluções para horários são geradas em minutos. Considerando
esta rapidez e as funcionalidades que o sistema oferece para atender requisitos especificados pela gestão dos
cursos da FATEC de Itaquaquecetuba, acreditamos que o projeto tem como resultado um produto de software
de qualidade e utilidade para gestores de unidades de ensino.
Palavras-Chave: Software. Gestão Escolar. Horário Escolar. Algoritmo Genético. Programação Linear.
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Software para eficiência energética
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Bruna Clemente Cabral da Costa
Fernanda Pereira de Aguiar
Sabrina Laís Floriano Carmo
Orientador(a) - Heide Landi
Coorientador(a) - Marcelo T. Okano
Prof(a). Revisor(a) Fatec Barueri

Esse artigo descreve o desenvolvimento do Software de Gerenciamento de Energia Elétrica, elaborado pela
Fênix Inovações Ltda. Esse software tem sua viabilidade demonstrada neste projeto no mercado de atuação, o
setor de comércio nacional, com o objetivo de minimizar os impactos causados na utilização de recursos para
geração da energia elétrica. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e exploratória, as quais embasaram o desenvolvimento do sistema e confirmou sua rentabilidade no mercado de atuação. O setor de comércio, como é de conhecimento público, encontra-se em constante expansão e, atrelado a esse crescimento, há o
respectivo aumento na utilização de equipamentos e tecnologias e o consequente incremento do consumo de
energia elétrica. A Fênix Inovações oferece um software de gerenciamento e controle da energia elétrica que
visa administrar os custos gastos por seus equipamentos através de indicadores, gráficos e relatórios concernentes ao consumo. Com as pesquisas e testes realizados, concluiu-se que o software reduz significativamente
gastos desnecessários na conta de energia elétrica e, desta forma, contribui para aumento da rentabilidade de
seus usuários.
Palavras-Chave: Eficiência. Energética. Software. Energia. Comércio.
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Marcio Gasparini
Thales Ribeiro
Orientador(a) - Luciano Cassio Lulio
Prof(a). Revisor(a) - Sandra Chalela

Categoria 4

Tecnologia assistiva embarcada para alfabetização

Fatec Catanduva

Este projeto visa ao desenvolvimento e aplicação de algoritmos de processamento de imagens de sinais gesto-visuais em Libras para replicação dos movimentos em um protótipo de mão destra robótica (dexterous robotic
hand), cuja finalidade é facilitar o aprendizado de Libras, remotamente, por meio dos movimentos realizado
pelo protótipo, supervisionado por um intérprete ou professor da Língua Brasileira de Sinais. Com auxílio de
técnicas de processamento de sinais e imagens, bem como classificadores de regiões (visão computacional),
são combinados com um módulo de articulação robótica microcontrolada para a interação educacional de
deficientes auditivos, conceituando as capacidades entre comunicação social e reforço de aprendizado das
linguagens oficiais oral e escrita. Os materiais e métodos que são empregados nesta pesquisa contemplam a
sequência de desenvolvimento: Os algoritmos implementados neste trabalho são processados e otimizados em
linguagens customizadas em C e C++ para os microcontroladores PIC/Arduíno, além da IDE de desenvolvimento em MATLAB para classificadores em redes neurais artificiais, biblioteca OpenCV/C++ para processamento
de imagens e sinais, e programação em Python para correspondência dos sinais processados na plataforma
computacional RaspberryPi. Metas: As metas são definidas para contemplar o módulo proposto: 1. Estudo
e aplicação de técnicas de processamento de imagens e sinais, para o desenvolvimento de um sistema de
visão/áudio computacional (pré-processamento, segmentação, filtragem e classificação de imagens/sinais)
em OpenCV (plataforma computacional fixa) e correspondência em Python (plataforma computacional embarcada); 2. Prototipagem dos circuitos analógicos e módulos microcontrolados (Arduino) e interação com a
prototipagem física de um módulo de articulação robótica que representa os sinais gesto/visuais em Libras; 3.
Simulação e aplicação das rotinas desenvolvidas nos sistemas embarcados para testes empíricos na comunicação e interpretação de textos, com pessoas com deficiência auditiva.
Palavras-Chave: Opencv. Raspberrypi. Imagens. Libras. Robótica.
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Estufa automatizada para hortaliças
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Adelino Aparecido Piva Junior
Moisés Lino de Paula
Orientador (a) - José Arnaldo Duarte
Fatec Garça

Estufa é um ambiente protegido em que é criado artificialmente um microclima adequado para o desenvolvimento de culturas, como hortaliças. O objetivo é proteger o cultivo de pragas e insetos, além de proporcionar
um maior controle na umidade do solo, evitando que grandes precipitações meteorológicas encharquem o
solo. As primeiras estufas surgiram na Itália no século XVIII, para proteger as lavouras do inverno rigoroso.
Como vários cultivos são sensíveis às variações de clima, se tornou necessária a criação de um sistema de controle, visando à proteção na fase inicial do cultivo, visto ser esta a mais crítica. Já existem tecnologias presentes
no mercado que estão sendo utilizadas para se aproveitar ao máximo os recursos naturais sem desperdiçá-los,
controlando os sistemas com maior eficiência, diminuindo os gastos e, por fim, melhorando a qualidade do
produto; porém, algumas tecnologias ainda não são acessíveis ao micro e pequeno agricultor. Pensando em
minimizar o problema destes agricultores, nossa proposta é apresentar um sistema controlado por CLP que
seja ao mesmo tempo eficaz e acessível economicamente. Diante disso, o desenvolvimento do protótipo pode
baixar custos e desenvolver tecnologias que diminuam a intervenção humana no controle da estufa, podendo,
assim, obter-se uma maior produtividade e fazendo com que o pequeno agricultor tenha mais tempo para
outras atividades. O protótipo tem sua estrutura construída com madeira, seus arcos com hastes de ferro chato
e coberta por plástico. Há um sistema de controle de temperatura, irrigação, ventilação, exaustão e sombreamento, todos controlados por um CLP. O sistema de irrigação utiliza água pluvial, contendo válvulas controladas
por solenoides; na falta de chuva, utiliza-se água proveniente da rede pública. Esta estufa pode ser utilizada
por pessoas que querem ter uma pequena horta mas não tem espaço disponível, como em apartamentos, por
exemplo.
Palavras-Chave: Estufa. Hortaliças. Clp. Águas Pluviais. Automação.
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Projeção de um calorímetro para análises térmicas
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Douglas Dias de Oliveira
Luiz Henrique Cavalcante Damacena
Paulo Henrique Camani
Orientador (a) - Rondes Ferreira da Silva
Coorientador (a) - Sandro Oliveira dos Santos
Fatec Mauá

A calorimetria é uma técnica físico-química capaz de medir o efeito térmico e, consequentemente, a variação
de entalpia associada a processos químicos, físicos ou bioquímicos, que ocorrem num sistema de interesse.
Tomando em consideração este princípio e a utilização deste para o estudo da termodinâmica e das transferências de calor, este projeto possui foco nessas aplicações. O Calorímetro convencional têm como pressuposto mensurar o calor específico dos materiais. O presente projeto teve como objetivo a construção de um
calorímetro de baixo custo para análises térmicas, com abrangência de até 200°C, controle de temperatura.
A finalidade deste equipamento será análise da matéria orgânica e alguns polímeros com temperaturas de
amolecimento inferiores ao padrão do equipamento. O Calorímetro foi projetado a partir da confecção de três
cilindros de diâmetros diferentes, com dois cilindros concêntricos e o cilindro interno a eles, excêntrico. Entre os
cilindros concêntricos foi preenchido o espaço com lã de vidro e entre o cilindro menor, excêntrico, e o seguinte
foi preenchido com água. Dentro do cilindro menor foi acoplada resistência elétrica, termopares e termostatos para aferição da temperatura. Este aparelho utilizou-se de um motor acoplado a um conjunto de polias e
correias com haste para movimentar a água entre o segundo e o terceiro cilindro para, assim, homogeneizar
a temperatura do sistema. Um dos parâmetros estudados pelo equipamento foi a transferência de calor entre
as paredes do equipamento; esta quantidade de calor entre as temperaturas de 100 e 25°C é de 0,005194099
W e a temperatura interna do equipamento é de 99,95°C, ou seja, não se teve perda considerável de calor do
equipamento para o meio externo, um dos requisitos para o bom funcionamento do calorímetro.
Palavras-Chave: Calorímetro. Calorimetria. Propriedades Térmicas.
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Categoria 5

Projetor holográfico
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

André Camilo Dantas
Maurício da Silva Gomes Filho
Orientador(a) - Maria da Graça Marcatto
Prof(a). Revisor(a) - Juarez Antonio Delibo
Fatec São Paulo

As pesquisas no campo de projeções holográficas 3D demonstram que esta tecnologia tem potencial para mudar a maneira como as pessoas trabalham, vivem e se divertem. As aplicações são desde as mais simples, como
a visualização de um mapa-múndi, que causa distorções ao ser mostrado em 2D, até a visualização de dados
científicos, como o desdobramento de proteínas. As técnicas disponíveis no mercado para a criação de projeções holográficas são de custo muito elevado. As inovações tecnológicas nesta área abrem novas possibilidades
para a concepção de sistemas simples, mas altamente adaptáveis e de baixo custo. É nesta aboradagem que
a pesquisa é conduzida para o desenvolvimento de um aparelho capaz de apresentar uma imagem ou um
vídeo, utilizando um sistema diferente dos convencionais (tela de celular, computador, cinema e TV), com a
possibilidade de sua visualização em vários ângulos, como sendo uma visão real por meio da projeção. A metodologia adotada baseou-se em três pontos importantes: I) definição de material e equipamento para projeção;
II) criação de imagem e vídeo e III) montagem estrutural e elétrica. Os resultados alcançados neste trabalho
demonstram que o sistema funciona adequadamente, permitindo ao espectador visualizar quatro vistas diferentes da mesma animação e com visão tridimensional. O objetivo proposto para o trabalho foi atingido, uma
vez que desenvolveu-se um aparelho que reproduz hologramas, com baixo custo de fabricação.
Palavras-Chave: Holografia. Inovações. Projeções. Hologramas. Tridimensional.
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Categoria 5

Refrigerador doméstico de madeira
Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Carlos Alberto França Braga
José Francisco Bucholcas Lima
Rogerio Amaral
Orientador (a) - João Pereira da Silva Neto
Coorientador (a) - Pedro Moreira de Godoy
Prof(a). Revisor (a) - Paulo Hélio Kanayama
Fatec Itaquera

O presente projeto aborda o desenvolvimento de um kit didático para o estudo dos sistemas térmicos baseado
em equipamentos de refrigeração doméstica; objetiva auxiliar na aprendizagem de conceitos, fundamentos
teóricos relacionados a eficiência energética. O objetivo é desenvolver um protótipo de um refrigerador e ecoeficiente. A metodologia utilizada envolve pesquisa teórica dos materiais empregados na construção do sistema
térmico, evaporador e condensador estático, e sua capacidade, bem como a pesquisa de campo para a definição
do sistema de abertura das portas, visando à praticidade e à redução da taxa de renovação de ar do interior do
gabinete. Espera-se, com este trabalho, um melhor aproveitamento na aprendizagem dos conceitos básicos
de refrigeração, da eficiência energética em função dos materiais aplicados na construção do sistema de troca
térmica, redução do consumo de energia elétrica e obtenção de inovação do design da abertura das portas.
Portanto, a execução do projeto possibilitou a aplicação interdisciplinar dos conceitos teóricos, relacionando
a teoria com a prática, bem como a quebra do paradigma dos modelos de refrigeradores fabricados comercialmente no Brasil, e também a importância de se discutir nos cursos superiores de tecnologia a questão do
meio ambiente, do desperdício de energia e dos aspectos sustentáveis na construção de equipamentos de
refrigeração doméstica.
Palavras-Chave: Refrigeração. Sistema Térmico. Refrigerador. Eficiência. Meio Ambiente.
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Categoria - 5 - Tecnologia Industrial Mecânica

Alex Sandro de Araújo
Lucas Lemos Timm
Simmer Luiz de Mello
Orientador (a) - Raphael Garcia Moreira
Coorientador (a) - Gilberto de Paiva

Categoria 5

Técnicas e dispositivos para um banho inteligente

Fatec Osasco

O atual cenário observado nas fontes energéticas e hídricas do Brasil exige formas de uso mais controladas,
que garantam a sustentabilidade destes recursos. Nesse sentido, a proposta deste trabalho foi a de produzir
resultados que possam ser rapidamente empregados pela sociedade de todas as classes sociais em um ambiente onde mais se concentra o consumo de água e energia: o box do banheiro. Foram desenvolvidas quatro
estratégias que irão auxiliar o uso racional da água e energia. O primeiro consiste de uma intervenção sistêmica
dos chuveiros domésticos, visando reduzir o consumo de energia em até 75%, além de reduzir a vazão de água,
sem danificar a resistência elétrica. Uma segunda estratégia é o aperfeiçoamento de um trocador de calor para
chuveiro que aproveita o calor da água rejeitada para o ralo para pré-aquecer a água que irá entrar no chuveiro,
com aproveitamento de até 44%. Como terceira estratégia, uma camada de material hidrofóbica foi depositada sobre as paredes internas do box do chuveiro, visando diminuir a retenção de sujeiras e resíduos nestas
superfícies, que resultou na redução da necessidade de lavar este ambiente e, por fim, uma quarta estratégia
consiste de um sistema que monitora a atividade do banho por meio da resistividade da água descartada no
ralo; esta resistividade irá indicar se a pessoa ainda está tomando banho ou se está havendo desperdício, caso
seja caracterizado o desperdício uma solenoide irá cortar o fornecimento de água do chuveiro. Os resultados
obtidos foram aderentes com o projetado e o trabalho sugere que novos estudos podem ser feitos visando
melhorar a eficiência energética e hídrica no local de banho.
Palavras-Chave: Água. Energia. Sustentabilidade. Banheiro. Hidrofóbica.
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Projetos das Faculdades de Tecnologia
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Categoria 6

Bicicletário automatizado
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Fábio Negrini
Jairo dos Santos Silva
Jefferson Martins da Silva
Orientador(a) - Jorge Luis Sarapka
Coorientador(a) - Francisco José de Oliveira Maia
Prof(a). Revisor(a) - Cláudio dos Santos
Fatec São Bernardo do Campo

O objetivo é construir um sistema de armazenamento de bicicletas automatizado, agregando segurança,
agilidade, precisão e confiabilidade ao sistema e processo, tendo como foco obter um equipamento diferente
dos bicicletários convencionais já existentes e que impacte o menos possível a paisagem urbana. O intuito
do projeto é minimizar os transtornos advindos da utilização do automóvel, principalmente nos grandes
centros urbanos, que traz como consequências adversas o aumento do trânsito, horas produtivas perdidas,
estresse aos motoristas e usuários, poluição, e ocupação do espaço público. Assim, o projeto visa incentivar o
uso de meios de transporte alternativos, no caso, a bicicleta. Baseado neste contexto, o bicicletário (que para
obter baixo custo é controlado por um microcontrolador) funciona a partir do depósito da bicicleta em uma
estação apropriada e que ocupa o mínimo espaço possível. Na entrada do bicicletário, o usuário utiliza um
cartão (que pode ser o cartão de transporte coletivo e pode ser integrado ao sistema de metrô e ônibus) para
identificar sua bicicleta. Essa identificação será feita por um sistema de radiofrequência (RFID), o qual possui
um cartão (TAG) de número único. Após gerar esse número, a porta do equipamento se abre e sistema captura
a bicicleta por uma garra, armazenando-a numa posição livre. O mesmo processo é repetido na retirada da
bicicleta, que também é executada de forma completamente automática pelo sistema. Os testes do protótipo
demonstraram que o equipamento funciona adequadamente suprindo as expectativas da solução eletrônica,
da lógica implementada na programação e de todo o mecanismo projetado, o que leva à conclusão de que, de
fato, o projeto proposto impacta diretamente em um assunto em pauta atualmente no mundo inteiro, que é
a mobilidade urbana.

Palavras-Chaves: Bicicletário. Mobilidade urbana. Urbanização. Trânsito. Automação.
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Categoria 6

Braço robótico antropomórfico teleoperado
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Éllen Cristina Corato
Daniel Bernardes
Kelvin Pereira Ramalho
Orientador(a) - Helder Anibal Hermini
Coorientador(a) - Henrique Mielli Camargo
Prof(a). Revisor(a) - Rogério Lara Leite
Fatec Mogi Mirim

Neste trabalho de pesquisa científico-tecnológica foi desenvolvido o projeto e a construção de uma ferramenta
antropomórfica penta digital tele operada. Para tal, foram realizados estudos de Anatomia, Fisiologia
Articular e Neuroanatomia, com o intuito de obter-se o conhecimento básico do funcionamento de uma mão
humana em termos de estrutura esquelética, muscular e neural. A mão robótica, objeto desta pesquisa, é
servocontrolada a partir de uma luva na qual são dispostos sensores potenciometricos que, em função da
flexão e extensão dos dedos, altera o valor da resistência elétrica, variando, por decorrência a intensidade
da corrente elétrica. Estes sinais analógicos alimentam as entradas de um sistema microprocessado de
controle implementado em plataforma ARDUÍNO que gerencia os motores do sistema robótico. Os atuadores
do dispositivo robótico são servo motores elétricos de corrente contínua que, em função do deslocamento
dos sensores da luva, efetuam movimento proporcional dos moto redutores. O controle de velocidade dos
atuadores é viabilizado a partir da utilização de técnica PWM (modulação por largura de pulso). A aplicação
prática, a ideia de implementação deste sistema, é a utilização em tele operação robótica, na manipulação de
substâncias que ofereçam periculosidade em áreas como energia nuclear e microbiologia, além de possibilitar
telecirurgia (cirurgia à distância) em casos de emergência.

Palavras-Chaves: Robótica. Mecatrônica. Teleoperação. Servosistemas. Controle.
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Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Genildo Carlos Perpétuo Dada
Gustavo Vinicius Santana
Orientador(a) - Edson Mancuzo
Prof(a). Revisor(a) - Nancy Guanaes Bonini

Categoria 6

Controle de direção automotiva para deficientes

Fatec Garça

O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo de interface para o uso de deficientes físicos na direção
de um veículo automotivo, utilizando um joystick, semelhante ao existente em cadeira de rodas elétrica e de
baixo custo. A pessoa com deficiência poderá ou não dirigir veículos adaptados com comandos manuais que
existem hoje no mercado, de acordo com o nível e grau da deficiência e dependendo dos movimentos e força
que possui. A falta de recursos financeiros diminui a possibilidade de um deficiente motor voltar a dirigir.
Como parte do estudo foi utilizado o caso de um deficiente motor, também aluno da Fatec Garça, que além dos
recursos financeiros limitados, possui dificuldades para girar o volante nos automóveis adaptados que existem
hoje. Neste trabalho foi utilizado a própria bateria do automóvel como fonte de alimentação, e uma placa
eletrônica com um circuito ponte H para inverter a rotação do motor para alternar o lado do giro da direção.
Poderá ser aplicado em vários tipos de automóveis, por exemplo, com caixa de direção mecânica, facilitando
a mobilidade, segurança e confiança das pessoas com deficiência motora, permitindo maior acessibilidade.
O estudo realizado demonstrou até o momento que há a necessidade de se pensar em alternativas de baixo
custo e diferenciadas das existentes no mercado atual.

Palavras-Chaves: Automóvel. Direção de automóvel acessível. Acessibilidade. Mecânica.
Eletrônica.
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Categoria 6

Empilhadeira inteligente sustentável
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Antenor Manoel do Nascimento
Orientador(a) - Alex Macedo de Araújo
Prof(a). Revisor(a) - Eliseu Lemes da Silva
Fatec São Paulo - Zona Sul

O presente trabalho pretende estabelecer interação entre teoria e prática na forma da construção de um kit
de demonstração (600mm de altura com 370mm de largura e 330mm de profundidade, e pesa 25Kg) da
operação de uma empilhadeira industrial inteligente movida a eletricidade gerada por placa fotovoltaica e
montagem da empilhadeira em tamanho real (torre tem 1.700mm de altura por 900mm de comprimento
(incluindo a garra) e 430mm de largura). O projeto utiliza pesquisa do tipo bibliográfica e laboratorial.
A pesquisa bibliográfica tem por foco aspectos relacionados a gestão de armazenagem no campo da Logística
e tecnologia de automação no campo da movimentação de materiais em armazéns abertos e fechados.
A pesquisa laboratorial é consubstanciada na elaboração e montagem do produto. Fará uso de PLC inteligente
para simular todas as movimentações necessárias que atendam as necessidades do cliente final assim como
estará delineado no projeto preliminar. Também serão utilizaram mesas de teste com contenção de 0 volts
a 440 volts. Com diversos equipamentos interligados, é possível mostrar na prática como isto funciona. Este
equipamento tem como finalidade mostrar a importância e custo benefício da automação na movimentação
de materiais em armazéns. De acordo com suas medidas, este produto necessita de uma mesa para fazer sua
apresentação. Funciona manualmente controlada por botoeiras e de forma automática por controle remoto.
Projetada para ambientes fechados ou ambientes no caso nossa apresentação; em áreas com presença de sol,
tem como diferencial uma placa solar que carrega a bateria durante os trabalhos, diminuindo assim paradas
para recargas. Programada para uma determinada tarefa, a empilhadeira fará uma série de movimentos,
simulando tirar e colocar um palete em locais e alturas diferentes, e avisa com voz que terminou os serviços.

Palavras-Chaves: Empilhadeira. Sustentável . Armazenagem. Palete. Estoque.
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Categoria 6

Fresadora CNC para confecção de PCIs
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Danillo Fernandes dos Santos Padin
Guilherme da Silva Cruz
Luiz Enrique Bitencourt
Orientador(a) - Renato Pivesso Franzin
Prof(a). Revisor(a) - Etevaldo Francisco Carreira Junior
Fatec Itaquera

O presente projeto apresenta uma fresadora CNC com o intuito de confeccionar o layout de placas de circuito
impresso. O processo de fabricação de placas de circuito impresso é composto de diversas etapas e envolvem
o uso de diferentes materiais e substâncias químicas. Entre as substâncias químicas, podemos destacar o
Percloreto de Ferro (cloreto férrico), utilizado como agente corrosivo, responsável pela retirada do excesso
de cobre por meio de corrosão química. O descarte indevido da substância Percloreto de Ferro é altamente
prejudicial ao meio ambiente, contaminando o solo. O projeto tem como objetivo automatizar o processo de
fabricação de placas de circuito impresso, utilizando uma fresadora por Controle Numérico Computadorizado
(CNC) de pequeno porte, baseado em um sistema mecânico de movimentação em três eixos cartesianos (X, Y
e Z). O método consiste na retirada do cobre excedente da placa por meio de uma fresa mecânica e, com isso,
desenhar as trilhas que compõe o circuito eletrônico, evitando a utilização de substâncias químicas prejudiciais
ao meio ambiente. A placa de controle é microprocessada, na qual é implementada a parte lógica do sistema
embarcado, sendo responsável pelo controle de acionamento dos motores de passo. Optou-se em utilizar uma
placa de desenvolvimento Arduino, pois permite uma conexão USB, que proporciona um canal de comunicação
serial, sendo utilizada para a transferência de dados com a interface de usuário do computador. Por meio de
softwares específicos, o desenho do circuito impresso poderá ser confeccionado. O comando numérico será
realizado por meio do arquivo Gerber, que normalmente são gerados pelos softwares de desenho de circuito
impresso, enviando para a fresadora CNC as coordenadas necessárias para confeccionar a placa. O projeto
apresenta ainda como vantagem o fato de poder reciclar o cobre excedente,reduzindo custo.

Palavras-Chaves: Fresadora Cnc. Motor De Passo. Layout De Pci . G-code. Arduino.
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Categoria 6

Gerador de energia eólica para uso doméstico
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Franciele Paola Pedroneo Rocha
Thainá Aparecida da Costa Goes
Orientador(a) - David Nunes Zaneti de Souza
Prof(a). Revisor(a) - Antonio Lechugo Rubio
Fatec Itapetininga

O projeto consiste na adaptação de um gerador de energia pequeno e pouco peso em um exaustor eólico por
este ser compacto e de fácil manutenção, para isto será acoplado neste um pequeno motor. Para atender
este projeto o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo de gerador de energia eólico para
residências, condomínios e indústrias. Com a geração de energia pretende-se diminuir o consumo de energia
e como consequência os gastos com a conta de energia elétrica. Em caso de excedente de produção estudamse meios para a redistribuição junto às concessionárias de energia elétrica. O trabalho foi elaborado a partir
de uma revisão bibliográfica da literatura sobre a geração de energia através dos ventos. O período em que
ocorreram as buscas de periódicos compreende de março a maio de 2015; o principal banco de dados utilizado
para a busca dos periódicos foi o Google acadêmico e base de periódicos Capes, devido a grande quantidade
de artigos sobre o tema selecionou-se os mais recentes e relevantes para o tema. Como resultado espera-se
que este gerador de energia seja capaz de alimentar as funções elétricas de uma casa com pouco consumo
de energia elétrica, fator de grande relevância para as comunidades isoladas que não possuem fornecimento
de energia elétrica. Em um contexto de escassez de água para geração de energia, geração por meio de
termoelétrica com grande impacto no meio ambiente e alto custo de produção, o projeto apresenta-se como
meio alternativo para produção de energia em ambientes com pequena demanda.

Palavras-Chaves: Geração Energia. Exaustor Eólico. Energia Eólica. Gerador Caseiro.
Consumo Energia.
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Categoria 6

Security Box
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Ariel Henrique da Silva Teixeira
Cassia Santos Silva
Lucas Ferre Pereira
Orientador(a) - Rodrigo Elias Pereira
Coorientador(a) Prof(a). Revisor(a) - Rodrigo Elias Pereria
Fatec São José dos Campos

O projeto consiste em uma central cuja função é receber sinais de dispositivos (celulares, notebooks, desktops,
etc.) que em conexão com qualquer tipo de internet. Possibilita destravar portas elétricas, portões automáticos
de qualquer lugar do mundo, uma vez que a cada dia se torna mais frequente o uso de dispositivos móveis e
quase que inseparáveis dos seres humanos, ou seja, é mais fácil nos dias de hoje perder a chave de seu imóvel
e correr o risco de ficar inacessível do que perder seu celular e mesmo que ocorra esta perda. Você poderá ligar
para uma pessoa que esteja cadastrado em seu sistema e solicitar que ela abra de onde estiver, evitando que
você perca tempo em ficar esperando ou até mesmo que no momento ela esteja ocupada e não possa ir até o
local lhe entregar a chave. A criação, planejamento e execução de todo projeto foram realizadas nas mediações
da faculdade e parte em próprio recinto o qual necessitávamos de recursos específicos (acesso ao roteador),
ideia esta iniciada no curso de Gestão da Produção Industrial - FATEC São José dos Campos na matéria de
“Projeto Integrador”. O controle do sistema é feito por um arduino, como núcleo central, que é comandado por
página qeb que faz interface com o usuário. Temos como conceitos chaves: otimização de tempo e segurança,
uma vez que hoje em dia as pessoas dispõem de tão pouco, o qual nosso produto visa levar ao consumidor com
máxima qualidade.

Palavras-Chaves: Segurança. Internet. Tempo. Sinais. Dispositivos.
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Projetos das Faculdades de Tecnologia
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Categoria 7

Dispositivo pessoal para correção postural
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Antonio Fernando Abrahão
Rodolfo Emanoel Barbosa
Orientador(a) - Ronaldo Ribeiro de Campos
Coorientador(a) - Jederson Donizete Zuchi
Fatec Taquaritinga

No que diz respeito ao corpo, a questão da qualidade de vida passa também pela necessidade de uma postura
correta para a coluna cervical. Ao se colocar a coluna em má postura, perde-se a condição de uma posição
natural, fazendo com que os músculos da coluna possam apresentar dores e que o pulmão não consiga se
encher de ar em sua plena capacidade. Essa condição pode afetar até as tarefas mais simples como falar ao
telefone. O presente projeto consiste em um equipamento que emite um aviso, indicando que sua coluna está
fora de posição. O aviso é emitido em períodos de tempo específicos, de maneira a não causar incômodos ao
usuário. Além disso, os intervalos dos avisos foram programados conforme as indicações utilizadas na área da
fisioterapia, no intuito de que a pessoa se acostume a ter uma postura correta para a coluna em seu dia a dia.
Nesse contexto, o estudo sobre o dispositivo reuniu informações de diferentes áreas, tais como a eletrônica, a
saúde e a informática sob a perspectiva de oferecer uma opção para pacientes e profissionais da área da saúde
no que diz respeito ao reposicionamento postural.
Palavras-Chave: Postura. Corretor Coluna. Microeletrônica. Escoliose. Lombalgia.
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Categoria 7

Exoesqueleto para auxílio à locomoção pessoal
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Douglas Souza da Silva
Igor Mateus Vieira
Willian Braga Bernardes
Orientador(a) - Rodrigo Elias Pereira
Fatec São José dos Campos

O projeto consiste em desenvolver e construir um exoesqueleto de membro inferior para auxiliar pessoas a
caminhar e restabelecer os movimentos normais para locomoção própria, além de possibilitar a inclusão social
de portadores de necessidades especiais (PNE). Existe também a necessidade de algumas pessoas, que por
algum motivo, seja acidente, deficiência ou doença, necessitem de algum equipamento para auxiliar na locomoção ou para restabelecer os movimentos perdidos. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de portadores
de necessidades especiais pela possibilidade de se locomover de maneira independente, restabelecendo suas
saúdes física e mental. O trabalho foi desenvolvido e executado utilizando a metodologia de Gerenciamento de
Produto estudada na disciplina “Projeto Integrador”, composta por planejamento estratégico, plano de projeto,
projeto informacional, projeto conceitual, projeto detalhado, plano de fabricação e montagem e lançamento
e validação do produto. Testes para validação técnica, testes em laboratório de eletrônica e mecânica, animações, simulações foram executadas durante o desenvolvimento do protótipo para demonstração. O projeto
concluiu satisfatoriamente as fases de Gerenciamento de Desenvolvimento do Produto. Atualmente o protótipo
encontra-se em fase de testes com o usuário, melhorias mecânicas e eletrônicas, a fim de otimização do produto para que, além do setor de saúde e qualidade de vida, o mesmo possa ter outros mercados consumidores.
Palavras-Chave: Exoesqueleto. Locomoção. Saúde. Inclusão. Reabilitação.
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Facilidade em compras para a terceira idade
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Gabriela Soares de Oliveira
Noemi Almeida Bucci
Samuel Martins Barbetta
Orientador (a) - José Augusto Christianini Filho
Coorientador (a) - Anderson Ferreira Fernandes
Prof(a). Revisor(a) - Aparecida Maria Zem Lopes
Valéria Valedório

Fatec Jaú

A necessidade de comprar pela internet aumenta de forma progressiva, inclusive pela denominada terceira
idade. Os idosos brasileiros constituem atualmente 15 milhões de consumidores (14% da população adulta), índice este que deve alcançar 30 milhões até 2020, com poder de compra alcançando R$ 2,4bi ao ano.
Entre os produtos mais consumidos pela internet em 2014 por esta categoria, e com maior participação nas
vendas, estão alimentos e bebidas (8,4%) e cosméticos, perfumaria, cuidados pessoais e saúde (6,1%). Após
avaliar a oportunidade existente, realizamos uma pesquisa de campo em nossa cidade (Jahu) por meio da
qual foi possível verificar que 66% dos idosos já realizavam compras on-line e 74% gostam da experiência.
Identificamos, também, que há a necessidade específica voltada aos idosos, gestantes e pessoas com algum
tipo de dificuldade de realizar compras fisicamente. Desse modo, decidimos implementar uma Plataforma de
e-commerce que se adequasse a este público, utilizando conceitos de usabilidade (facilidade e simplicidade de
uso) e acessibilidade (possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento do site), verticalizada
nos segmentos de supermercado e área da saúde (drogarias, farmácias de manipulação, produtos naturais).
Para facilitar e acelerar o desenvolvimento, elegemos uma Plataforma Opensource (de código aberto) e utilizamos metodologia ágil de desenvolvimento. Na Plataforma, o cliente poderá realizar seu pedido de forma
simples, utilizando qualquer dispositivo (smartphone, tablet, Iphone ou computador) e encontrar produtos
relacionados as suas necessidades; efetuar a compra; receber em sua residência e pagar em segurança. Com
este Projeto, objetivamos promover a inclusão social e digital de pessoas com limitações, principalmente os
idosos, bem como sua independência, bem estar e consequente melhoria da qualidade de vida.
Palavras-Chave: E-commerce. Terceira Idade. Usabilidade. Acessibilidade. Bem Estar.
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Categoria 7

Prótese de mão robótica impressa em 3D
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Daniel de Castro Rodrigues
Orientador (a) - Thiago Xavier de Farias
Coorientador (a) - João Eduardo Aparecido Vieira
Fatec Carapicuíba

Este projeto teve como objetivo principal a construção de uma impressora 3D Prusa Mendel I3, pertencente
ao grupo colaborativo RepRap, o qual disponibiliza o código da mesma, visando assim à produção de próteses
ortopédicas a um baixo custo. Também foram realizados testes com o intuito de melhorar a qualidade e resistência das peças impressas, provando-se, no final, que um preenchimento de cinquenta por cento é o ideal
para que se obtenha uma peça de maior qualidade. Com um amplo leque de cores de filamento, tornou-se
mais viável a possibilidade de personalização dos modelos produzidos, chegando assim mais próximo de um
produto mais humanizado, trazendo uma melhor adaptação para o amputado, permitindo que o mesmo possa
novamente ser inserido a sociedade. A produção de próteses a baixo custo apresenta inúmeras vantagens,
como o próprio custo, uma vez que facilitaria a acessibilidade desta tecnologia, principalmente a crianças,
as quais devido estarem em fase de crescimento precisam substituí-las constantemente. Comparado com o
custo do mercado atual, as próteses construídas nestes projetos ainda continuariam sendo mais baratas se
acrescentarmos a conta o que foi gasto para a construção da impressora 3D. Atualmente duas comunidades
colaborativas desenvolvem modelos de próteses, estas sendo a Open Hand Project, a qual desenvolveu seu
modelo em código aberto, porém, com um alto custo em sua eletrônica, e a Inmoov, que por sua vez criou um
modelo mais simples e também disponibiliza o seu código. Sendo assim, com o projeto destas duas comunidades colaborativas, podemos comprovar que se pode aliar a tecnologia robótica atual com a impressão 3D com
um material de baixo custo e articular e controlar próteses através de sensores de pressão ou eletromiógrafos.
Concluiu-se este projeto com a produção de uma prótese ortopédica a qual foi montada e robotizada para uso
de pacientes amputados.
Palavras-Chave: Prótese. Robótica. Impressão 3D. Baixo Custo. Personalizada.
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Categoria 8

Bactericida para filtro de ar a partir de Lignina
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Erica Regina Silva
Orientador(a) - Paulo César de Souza Cândido
Prof(a). Revisor(a) - Sandro Oliveira dos Santos
Fatec Mauá

A Lignina é um dos compostos macromoleculares mais abundantes na natureza. Embora a quantidade de lignina extraída no mundo seja estimada em mais de 70 milhões de toneladas por ano, menos de 2% são recuperados para utilização como produtos de mercado. Sabe-se que uma de suas funções na natureza é proteger
os vegetais contra ação de microrganismos. Neste trabalho abordamos se, mesmo parcialmente degradada, a
lignina ainda pode apresentar propriedades patógenas boas o suficiente para diminuir a quantidade de propagação de agentes contaminantes, de modo que essa propriedade possa ser reaproveitada no mercado. O
ambiente foco de estudo foi o ambiente automotivo composto de ar condicionado com filtro. As substâncias
acumuladas nos filtros dos aparelhos de ar condicionado geram a poluição do ar no ambiente interno. Com o
tempo, grandes quantidades de material particulado se acumulam em todos os componentes do mecanismo
instalado no veículo, entre eles, produtos biológicos, que são lançados no interior do veículo chegando aos
ocupantes. O contato com esses microrganismos gera uma série de sintomas que geram ou agravam problemas
respiratórios. O estudo desenvolveu-se sobre a lignina da cana de açúcar utilizando-se meios de cultura sólidos,
ágar do tipo LB Agar próprio para análises laboratoriais. Realizou-se também uma simulação de um sistema
de ar condicionado com uso de um secador de ar frio e esponjas de poliuretano, coletando-se amostras do ar
diretamente para as Placas de Petri. Em todos os meios de cultura com lignina observou-se grande diminuição
de proliferação de microrganismos, enquanto que as placas sem lignina apresentaram alta proliferação.
Palavras-Chave: Lignina. Cana de açúcar. Bactericida. Ar Condicionado. Microrganismos.
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Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Amanda Aguiar dos Santos
Danilo Herculano da Silva
Orientador (a) - Celia Regina Nugoli Estevam
Coorientador (a) - Fernando Cesar Balbino
Prof(a). Revisor(a) - Hildo Costa de Sena

Categoria 8

Biodigestores - software de estudo de viabilidade

Fatec Araçatuba

A falta de energia é um dos maiores problemas econômicos da sociedade moderna. Com a crescente preocupação com o impacto ambiental e a escassez de fontes de energia não renováveis, tem se tornado necessário
procurar fontes alternativas e sustentáveis para geração de energia. Uma fonte riquíssima e ainda muito pouco
explorada é a biomassa, que pode ser facilmente convertida em biogás através do processo de digestão anaeróbia. As propriedades rurais destinadas à criação de suínos e bovinos leiteiros são as mais propícias à implantação de biodigestor, devido à quantidade de dejetos que tais animais produzem e a facilidade em recolher tais
dejetos, já que esses animais são criados em confinamentos na maior parte do tempo. O maior obstáculo para
que tais propriedades implantem o biodigestor está relacionado ao conhecimento. Ao analisar o preço inicial da
implantação, podem acabar criando uma barreira, sem ter a consciência de que este investimento irá retornar
em pouco tempo. Diante disto, o objetivo deste trabalho é apresentar um software para auxiliar os donos de
propriedades rurais a saber quais os custos com a implantação e manutenção do biodigestor, o valor da energia
gerada por ele, a renda obtida com o biofertilizante, entre outras variáveis, ajudando assim o proprietário na
tomada da decisão quanto à implantação do biodigestor. Para isso, foi desenvolvido um modelo matemático
baseado em programação linear com o uso do método simplex para a resolução do problema da viabilidade
econômica da implantação do biodigestor em propriedades rurais destinadas à ordenha de bovinos. O modelo
foi implementado na linguagem de programação Java, na plataforma web, utilizando somente ferramentas
gratuitas para o desenvolvimento. Como resultado, obteve-se um conjunto de informações que auxilia os
donos de propriedades rurais a decidir a viabilidade da implantação de um biodigestor em sua propriedade.
Palavras-Chave: Bioenergia. Biodigestores. Software. Otimização. Método Simplex.
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Categoria 8

Creme de biomassa de banana verde
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Maria Dalma Silva Ramos
Pedro Augusto Ramos Guerra
Orientador(a) - Graciela Fujimoto
Coorientador(a) - Juliana Pereira Ferraz
Fatec Capão Bonito

A biomassa de banana verde é uma massa rica em amido resistente, o qual tem seus benefícios semelhantes às
fibras alimentares. O desenvolvimento de produtos adicionados de biomassa de banana verde se torna interessante, pois esta não interfere na alteração de sabor. Além disso, nestes produtos seria importante a substituição
de conservantes tradicionais por conservantes GRAS, como a nisina. O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade microbiológica e aceitação sensorial de cremes de chocolate adicionados de biomassa de banana verde
substituindo total ou parcialmente o conservante sorbato de potássio por nisina. Foram desenvolvidas quatro
formulações de creme de chocolate adicionados de biomassa de banana verde, sendo F1(sem conservantes),
F2 (10 mg.kg-1 de nisina); F3( 7,5 mg.kg-1 de sorbato de potássio), F4(5 mg.kg-1 de nisina + 3,75 mg.kg-1
sorbato de potássio). Foi avaliada a estabilidade microbiológica das quatro formulações armazenadas sob refrigeração, avaliando-se a contagem de bactérias aeróbias mesófilas nos tempos 0, 15 e 60 dias. A aceitação
sensorial do produto foi avaliada por 89 provadores pelos testes de aceitação, utilizando escala hedônica não
estruturada e intenção de compra. Observou-se que não houve desenvolvimento de bactérias aeróbias mesófilas em nenhuma das formulações. As quatro formulações tiveram mais de 75% de aprovação na intenção de
compra. Os resultados indicam que, nas condições avaliadas, o produto possui estabilidade microbiológica de
60 dias independente da adição de conservantes.
Palavras-Chave: Sorbato. Nisina. Conservantes. Gras. Creme de chocolate.
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Karina Micheli Cecci Mina
Orientador (a) - Marta da Silva
Prof(a). Revisor (a) - Selma Candelaria Genario

Categoria 8

Produção e avaliação de membrana filtrante de bambu

Fatec Jacareí

Um dos maiores desafios que o mundo enfrenta é a escassez de água e formas corretas e eficientes para o tratamento da água disponível. Este trabalho visa fornecer uma nova tecnologia para tratamento correto de água
a partir da produção e avaliação de membrana filtrante à base do bambu (Bambusa vulgaris). A membrana foi
produzida a partir das principais etapas operacionais: extração da matéria-prima, processamento das fibras,
obtenção da celulose, fabricação da membrana. O bambu é uma gramínea de rápido crescimento, que possui
flexibilidade, resistência e adsorção, e foi verificado e comprovado seu grande potencial como elemento filtrante, reduzindo a quantidade de bactérias heterotróficas presentes na água, odor, cor, cloretos, dureza, turbidez,
alcalinidade, deixando o pH no valor permitido e tratando assim a água que é um elemento fundamental para
qualquer atividade, seja sanitária ou industrial. Dessa forma, a membrana filtrante à base do bambu (Bambusa vulgaris) apresentou um grande potencial para ser adicionado como membrana filtrante em filtros já
existentes, o que reduzirá ainda mais seu custo, pela sua flexibilidade sua produção pode ser feita em diversos
tamanhos e gramaturas, dando a esta inovação um grande potencial econômico, além da enorme vantagem
de ser um recurso renovável, reduzindo a pressão sobre florestas.
Palavras-Chave: Água. Bambu. Bambusa. Membrana. Filtro. Membrana filtrante.
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Categoria 8

Reúso da água da vinhaça na produção de bioetanol
Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Josiene Rocha Teixeira
Maiara Aparecida Kesserlingh
Natália Novaes Ribeiro
Orientador(a) - Leonardo Lucas Madaleno
Coorientador(a) - Nádia Figueiredo e Paula
Prof(a). Revisor(a) - Júlio César de Souza
Fatec Jaboticalbal

O reuso das águas residuárias produzidas nos processos industrias é importante para contribuição na diminuição da utilização de água obtida em recursos naturais. A vinhaça, um dos subprodutos mais importantes na
produção de etanol, poderia ser reutilizada na fermentação etanólica, no entanto, apresenta restrições por inibir as leveduras durante o processo fermentativo. O objetivo do presente trabalho foi propor metodologias para
tratamento da vinhaça para ser reutilizada no preparo do mosto de melaço que será usado para fermentação.
Para tanto, foram realizados 4 experimentos. O primeiro com uso no preparo do mosto de água condensada
evaporada da vinhaça (tratamento físico). O segundo (tratamento biológico e químico), com o uso do efluente
da vinhaça tratada em biodigestor para produção de biogás e outro tratamento com a água que passou pelo
reator de biogás + FENTOM. No terceiro experimento (tratamento físico) foi utilizada a vinhaça tratada com
carvão vegetal produzido de três matérias-primas: bambu, bagaço e palha de cana. O quarto ensaio com os
mesmos carvões, no entanto, ativados. Todos os tratamentos foram comparados com o preparo do mosto com
vinhaça in natura e água deionizada. Verificou-se que o uso da vinhaça in natura prejudicou o processo fermentativo em todos os ensaios. Os tratamentos promissores, que apresentaram o processo fermentativo próximo
do ideal (água deionizada), foram os produzidos com vinhaça do reator de biogás, com a reação de FENTOM
e tratada com carvão vegetal. O tratamento com água evaporada da vinhaça precisa ser mais bem explorado,
pois esta água, apesar de ser a mais limpa visualmente, apresentou quantidade de ácidos elevada que impediram a realização da fermentação. Não se conseguiu fazer carvão ativado da palha da cana e os demais carvões
possuíram potencialidade de uso. Entretanto, devem ser realizados mais estudos para aplicação e sucesso no
tratamento da vinhaça com carvão ativado.
Palavras-Chaves: Vinhaça. Bioetanol. Biogás. Carvão Vegetal. Carvão Ativado.
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Categoria 9

Ecoo-Jaú - ecobatímetro de baixo custo
Categoria - 9 - Infraestrutura

Diego Augusto da Silva
Gerson Mendes Ferreira
William dos Santos Vitelli
Orientador (a) - Dalva Maria de Castro Vitti
Coorientador (a) - Ademir Marques Junior
Fatec Jaú

Diante da escassez de água, da necessidade da melhor gestão dos recursos hídricos e das muitas atividades
econômicas envolvidas como aquicultura, produção de energia elétrica, navegação e saneamento, é necessário
medir o volume de água disponível nas represas. O levantamento batimétrico é a técnica empregada para coletar dados de profundidade e posição para mapear o leito do reservatório. Entretanto, as técnicas de coleta de
dados batimétricos apresentam alto custo, morosidade, ausência de autonomia e necessidade de operadores a
bordo, podendo colocá-los em situações hostis e de risco, como por exemplo, contato com águas contaminadas.
Além disso, deve-se considerar a dificuldade de acesso de embarcações convencionais em lugares assoreados,
com vegetação ou qualquer outro empecilho que dificulte a navegação. Este trabalho visa facilitar, reduzir
custo e melhorar níveis de autonomia, portabilidade, agilidade e segurança nos trabalhos de campo por meio
de um equipamento portátil controlado remotamente. O protótipo denominado ECOO-JAHU consiste numa
pequena embarcação tipo catamarã controlada por controle remoto que integra shield Arduino, sensor de distância XL Max sonar, GPS Fastrax UP501 SHD-GPS e leitor de cartão mini SD alimentados por bateria 9V. No
Brasil, equipamentos semelhantes são importados e têm custo elevado de aquisição e manutenção. O mercado
consiste em empresas de geotecnologias e prestadores de serviços na área de topografia e batimetria, saneamento, aquicultura, produção de energia elétrica, navegação, estudos ambientais, entre outras. Em testes
realizados em ambientes controlados o protótipo apresentou resultados satisfatórios.
Palavras-Chaves: Batimetria. Geotecnologia. Medição. Represa. Volume.
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Aline da Silva Souza
Levi Barbosa Soares
Lisandra Brito Silva Pereira
Orientador (a) - Prof. Silvio José Rosa

Categoria 9

Mobilidade urbana - faixas de ônibus versus BRT

Fatec Carapicuíba

Para entender o que aconteceu após as manifestações de 2013, este trabalho teve como objetivo geral a comparação entre faixas exclusivas e corredores de ônibus, do ponto de vista da Mobilidade Urbana, e as vantagens
e desvantagens destas para a Cidade de São Paulo. Os objetivos específicos foram apresentar o conceito de
faixas exclusivas e corredores de ônibus; apresentar os modelos de faixas exclusivas implantadas na Cidade
de São Paulo; pontuar as qualificações identificadas nos exemplos examinados com base nas exigências estabelecidas no Manual BRT; apresentar resultados obtidos com a implantação de faixas exclusivas na Cidade de
São Paulo. A pesquisa foi qualitativa, com adoção também do método dedutivo, além de ser descritiva, tendo
uma pesquisa de campo para apoio os dados quantitativos. Visitou-se o Corredor ABD para conhecer a sua
operação e facilitar as comparações com as faixas exclusivas de ônibus. A pesquisa de satisfação com usuários
do ônibus e não usuários totalizaram 100 entrevistas. Segundo a prefeitura, a velocidade nas faixas exclusivas
aumentou 68,7% em média, porém isto não é sustentável, pois os coletivos estão sobrecarregados, e há uma
grande quantidade veículos em operação, que congestiona a própria faixa exclusiva. Nas avaliações obteve-se
as seguintes classificações: ABD-METRA - BRT2; Santo Amaro, Rebouças - BRT3; Faria Lima - BRT3; Queiroz Filho
- faixa exclusiva. Menores tempos de viagem trazem economia de combustível, menor desgaste dos veículos
e menor custo operacional do sistema. Porém a capacidade do sistema não aumentou, pois não se alterou
o número de partidas. Para o usuário, a viagem está mais rápida, mas ainda é desconfortável, o que não atrai
o usuário de automóvel. O trabalho abre novas oportunidades para se aprofundar no tema para buscar melhorias para a Mobilidade Urbana.
Palavras-Chave: Brt. Corredores ônibus. Faixas Exclusivas. Mobilidade Urbana. Transporte Público.
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Categoria 9

Sistema inteligente de reutilização de água
Categoria - 9 - Infraestrutura

Ari Teixeira Almeida Neto
Francisco Carlos do Nascimento Júnior
Orientador(a) - Danilo Ruy Gomes
Fatec Itapetininga

As mudanças climáticas, o crescimento da população e o desenvolvimento sem planejamento das grandes metrópoles, vem causando graves impactos ambientais, assunto que ficou em evidência nos últimos anos, devido
à crise no abastecimento de água que assola a grande São Paulo. Como uma alternativa para minimizar esse
problema, criamos o SIRA (Sistema Inteligente de Reutilização de Água). O projeto foi elaborado através de um
estudo de caso utilizando como amostra uma família de cinco pessoas que moram no estado de São Paulo além
do simulador de consumo de água fornecido pelo portal da Sabesp. Como solução para diminuir o consumo
de água dessa família, utilizamos meios tecnológicos de baixo custo, como a placa de prototipação Arduíno,
sensores de água, uma bomba elétrica de água, além de um sistema de armazenamento e transmissão de água
que, quando adaptado ao banheiro de uma residência, reutiliza a água gasta no chuveiro, armazenando essa
água e transmitindo para as descargas do vaso sanitário, criando assim, um sistema autônomo que tornará as
descargas autossuficientes apenas com água reutilizada. De acordo com os testes foi constatado uma economia
de 20% no consumo de água da família modelo no decorrer de um mês, o que, a curto prazo, significa uma
grande economia de dinheiro e de recursos hídricos por parte da família; aplicando-se em larga escala, pode
colaborar para amenizar o problema da falta de água na capital e demais regiões do país.
Palavras-Chave: Crise. Desperdício. Tecnologia. Arduíno. Economia.
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Internacionais

Bionic design of prosthetic lower limb
Categoria - 7 - Saúde e Segurança

Filip Sarbinowski
Orientador(a) - Remigiusz Labudzki
Coorientador(a) - Michal kolasinski
Poznan University of Technology

Engineering is challenging, but even though it was decided to draft a bionic prosthesis clover bottom, and
it is proposed for its control the signal elektromionic. Working on a such complex project, the result of the
continuing need to develop as an engineer, mainly in the mechatronic construction using the latest technologies. An important feature of this type of construction is biocompatibility - they should have mechanical
parameters similar to their biological counterparts. By obtaining this effect it will be helpful for FEM analysis in
CAD / CAE systems such as SolidWorks and Abaqus. In addition to detailed analysis of kinematics device and its
documentation it will be made three-dimensional CAD model in SolidWorks system. Currently on the market,
there is already a lot of this type of construction. The proposed solution, in contrast to others, has a significantly
reduced acoustic emission. This can be achieved by special shaping elements of kinematic pairs and selection of
appropriate materials. In addition, people will learn how batteries, based on lithium-ion batteries, can reduce
the frequency of downtime prosthesis. The implementation of such a project will not only allow to expand
skills and knowledge, but also proves that the future is today and modern technologies are at people’s fingertips, and its use does not necessarily involve incurring great costs and is available to anyone.
Palavras-Chave: Health. Bionic Design. Prosthesis. Modeling. Mechatronics.
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Miriam Jacqueline Domínguez Luna
Diana Vallejo Yépez
Orientador(a) - : M En C Luis Soria Alvarez
Coorientador(a) - Ing. Hugo Duarte Prieto
CONALEP-SALAMANCA

Internacionais

Biotecnologia en pro de la ecologia en Salamanca

En la ciudad de Salamanca Guanajuato (350,000 habitantes), existen al menos 20 ladrilleras, las cuales, dado
el crecimiento urbano, hoy en día se encuentran ubicadas en zonas pobladas de las orillas de la ciudad, en el
pasado, la quema del ladrillo se realizaba con combustóleo pero era común que se utilizara para abatir costos,
aceite lubricante quemado, neumáticos y cualquier combustible de desecho provocando una contaminación
atmosférica severa, a últimas fechas, se exigió que la quema se llevara a cabo con gas natural como combustible incrementando así los costos de producción, por lo que la quema de combustibles sucios continúa en el
clandestinaje. Por otra parte, a la ciudad la cruza de Este a Oeste el Rio Lerma-Santiago el cual presenta una
severa contaminación debido, entre otra causas, al vertido de residuos aceitosos provenientes de los establecimientos de comida rápida y antojitos Mexicanos de la ciudad. El presente trabajo, tiene por objeto minimizar
el desecho de residuos aceitosos de los establecimientos de comida al drenaje municipal y por consiguiente
al rio, aprovechándolo mediante un proceso de Transesterificación para obtener un Biocombustible limpio y
barato para ofrecerlo a la industria Ladrillera de la Ciudad. Aprovechando además, el sub-producto del proceso
para mediante una Saponificación obtener un Jabón Industrial de calidad. Como conclusión, podemos afirmar
que Salamanca, que es considerada una Ciudad de alta contaminación, comenzará a ver cambios, sobretodo en la población, de concientización para la disminución de prácticas contaminantes creando una empresa
sustentable.
Palavras-Chaves: Biocombustible. Ladrilleras. Transesterifica. Saponificación. Jabón Industria.
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Internacionais

Cafe Patagonico
Internacionais

Camila Andrea Troncoso Rantul
Benjamin Educardo Chacón Soto
Darling Constanza Haros Solis
Orientador(a) - Elisabeth
Coorientador(a) - Ximena Rojas Río
Corporacion Educacional de la Sociedad Nacional de la Agricultura FG SNA Educa

El Café Patagónico se prepara a partir de frutos característico de la Patagonia Chilena, ubicada el el extremo
Austral de América del sur, caracterizado por sus hermosos bosques densos, fríos y húmedos. Este proyecto
busca desarrollar un brebaje delicado y agradable al paladar a partir del piñón (fruto sagrado de la cultura Mapuche), castaño y avellanas que crecen de manera silvestre en los bosques para que transporte al consumidor
a un estado de paz y relajación característico de los bosques mas australes del mudo, un brebaje exótico y a la
vez acogedor, como los habitantes de la Patagonia. En el proceso de producción del Café Patagónico, se destaca
la recolección delos frutos silvestres, de manera manual, sin uso de maquinaria y respetando todas las especies
que constituyen el bosque, tal como lo concibe la cosmovisión Mapuche. Una vez recolectados los frutos del
bosque, pasan por un proceso de tostado, mezcla, molido para luego ser liofilizado, de tal forma de mantener
intactos las cualidades nutricionales y de palatibilidad. Luego se envasa para su distribución. El resultado es
una producto gourmet unico en el mundo, listo para consumir y disfrutar solo añadiendo agua cliente o leche,
el cualquier época del año y el cualquier parte del mundo, dotado de cualidades nutricionales propio de los
frutos que lo componen, y con la satisfacción de saber que su origen es amigable con el medio ambiente y los
habitantes de las comunidades locales
Palavras-Chaves: Cafe . Patagonia. Bosque. Brevaje. Piñon.
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Alexis Omar Reyna Soto
Andrés Aharhel Mercado Velázquez
Lizeth Rocio Fuentes Cervantes
Orientador(a) - M. En C. América María González Sánchez
Instituto Politécnico Nacional

Internacionais

Cuerpo humano: "Energía para dispositivos móviles"

Según el 7° estudio -Mobile Life- realizado por la agencia de análisis de mercado TNS , estimó que mas de 6,000
millones de personas disponían en 2012 de un teléfono móvil. Lo que significa que el 92% de la población
mundial depende de la conectividad telefónica. Actualmente la sociedad urbana involuntariamente a caído
en una dependencia tecnológica que obliga a permanecer conectados tanto a una red de datos como a una
red eléctrica que le brinde batería a sus dispositivos. El cuerpo humano es un generador natural de energía.
Al caminar, trotar o correr producimos una gran cantidad de energía, que no es aprovechada para abastecer
ninguna necesidad energética en el mundo. Este proyecto pretende ser pionero en el tema de captación de
energía limpia por medio del cuerpo humano. Nuestro prototipo es un dispositivo electromecánico capaz de
captar la energía cinética generada por el cuerpo humano la cual es almacenada y reutilizada para recargar
dispositivos móviles, ya sean smartphones, tablets, reproductores de música o vídeo, o un teléfono celular. El
dispositivo consiste en un actuador situado en la parte externa de la articulación de la rodilla Construido de
la manera más práctica y ergonómica posible con un sistema rectificador de corriente que recibe la energía
eléctrica y la almacena en un dispositivo portátil denominado caja de poder, el cual es conectado al mecanismo
para ser cargado. Dicho sistema capta la energía generada por el movimiento que una persona realiza al
caminar o correr durante el día a día. Los resultados esperados son: autonomía energética para los usuarios,
ahorro cuantificable en el recibo de la luz y contribución a la salud del planeta. La visión es el aprovechamiento
de la energía total de las energías producidas por el cuerpo humano, a partir de este proyecto.
Palavras-Chaves: Energia Limpia. Cuerpo Humano. Electromecánico. Medio Ambiente.
Body Energy.
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Eco-Sec. Desarrollo Urbano Sustentable
Categoria - 9 - Infraestrura

Ishi Zohar Mercado Velázquez
José Ramón Zavalza Serratos
María José Lozano Cruz
Orientador(a) - Dra. María De Lourdes Vázquez Magaña
Coorientador(a) - Fabián Chavarín Santos
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC
El objetivo principal de este trabajo de investigación fue crear un modelo de fraccionamiento residencial de
carácter sustentable que se apoye con el uso de eco-técnicas, principios bioclimáticos y un sistema de autoconstrucción que permita el desarrollo de una comunidad con habitantes de clase baja alta y media, sin
comprometer su calidad de vida. Para la ejecución de dicha investigación fue necesario diseñar una vivienda
sustentable en ámbitos de consumo de energía durante y después de su construcción, y un sistema constructivo
que pudiera ser auto-construible que se apoye con la implementación de eco-técnias que disminuya los
costos por edificación, consumo de agua y gas. El diseño del sistema constructivo presentado está basado
en un sistema empírico existente que consiste en el relleno de botellas de pet, y la conformación de muros
con éstas. El sistema aquí expuesto que se ha titulado como ConstruPet, conserva el mismo principio de la
conformación de muros con botellas, sin embargo plantea una forma distinta de utilizar y rellenar las botellas.
La seguridad de dicho sistema está corroborado con algunas pruebas de resistencia que se le han aplicado.
Además esta investigación propone generar ingresos económicos a la comunidad y beneficios ambientales a
partir de la elaboración de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (PMRSU), por lo consecuente que
sea sostenible y eficiente en tiempo y precio, que prevenga la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y
concientice a la población sobre la problemática ambiental. Por lo tanto se establece un reglamento interno en
la comunidad que fomentará la aplicación y ejecución del PMRSU.
Palavras-Chaves: Sustentable. Eco-técnias. Residuos. Bioclimático. Rentable.
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Garden Chips
Categoria - 3 - Ciências Biológicas e Agrárias

Ayleen Maite Quinchavil Sepúlveda
Javiera Francisca Saavedra González
María Paz Piña Figueroa
Orientador(a) - Juan Lorenzo Hernán Suazo Herrera
Coorientador(a) - Claudia Torres
Corporacion Educacional de la Sociedad Nacional de la Agricultura FG SNA Educa
Los chips de descarte de la vinificación tienen diversas cualidades que lo hacen muy atractivo para su uso en
áreas verde, ya que son de origen orgánico, poseen atractivos colores que se adquieren mientras permanecen
sumergidos en los mostos bajo proceso de vinificación y que se mantienen aun después de los tratamientos de
lavado y secado. Al esparcirlos sobre masisos de jardines generan una barrera protectora del suelo que favorece
la mantención de la humedad y por tanto disminuye la necesidad de riego, evita la aparición de malezas lo
cual permite una fuerte disminución en el requerimientos de control de las mismas ya sea de forma química o
manual, evita la erosión del suelo, su estructura y ambiente favorece el desarrollo de organismos beneficiosos
para el suelo, mejorando la estructura y textura. El uso de garden Chips en caminos permite la disminución de
las necesidades de riego de caminos para compactar, evita la erosion de suelo causado por factores climáticos
y el paso de vehículos, los colores llamativos generan una demarcacion clara y atractiva. Este proyecto busca
desarrollar un uso alternativo a los chips de maderas que se utilizan durante el proceso de vinificación, y que
actualmente se consideran un desecho, ademas se espera ofrecer al mercado de la jardineria y paisajismo una
alternativa de cubrepiso orgánico, atractivo, beneficioso y de origen reciclado. El proceso de adaptación de los
chips de vinificación a graden chips implica el lavado del los chips de madera para eliminar resto de alcohol y
otros elementos nocivos para las plantas y la fauna edifica, luego de eso se seca y se somete a distintos procesos
de tinturas natural proveniente de diversas sepas de vino para ofrecer alternativas de uso en el mercado de la
jardinería y paisajismo ecologico.
Palavras-Chaves: Jardineria. Paisajismo. Ecologico. Chips. Cubrepiso.
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Interfaz de asistencia para personas tetrapléjicas
Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

Guillermo De La Cruz Onton
Robert Daniel Cerrate Reyes
Orientador(a) - Carlos Otiniano Noe
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI
Actualmente las computadoras son parte fundamental de la tecnología, con estos equipos se puede almacenar,
procesar, visualizar y tener acceso a gran cantidad información interactuando con el sistema operativo,
sin embargo para su manejo se requiere de la capacidad física de movimiento de por lo menos una de las
extremidades, limitando el acceso a personas tetrapléjicas. La tetraplejia es una enfermedad causada por
daños en la médula espinal que impide la movilidad de las cuatros extremidades del ser humano, reduciendo
la capacidad de estas personas para realizar este tipo de actividad, ocasionando grandes traumas psicológicos.
El propósito de este proyecto es desarrollar una interfaz computacional, que permita al usuario con tetraplejia
usar un computador personal de manera sencilla. Para obtener los resultados esperados se emplea el sensor
CMOS de una cámara Web que realizara la adquisición de imágenes en tiempo real, posteriormente se extraerán
las coordenadas y datos de interés de las imágenes a través un software de procesamiento que identifique los
rasgos faciales del usuario, finalmente los datos procesados se traducirán en eventos de sistema y parámetros
enlazados al núcleo del sistema operativo. Se comprobó el alcance del proyecto con pacientes que presentan
este tipo de discapacidad, permitiéndoles redactar documentos, enviar correos, realizar videoconferencias,
tener acceso a las redes sociales, mejorando sus expectativas iniciales y valiéndose por sí mismos. Cabe
destacar que dichas personas se sintieron motivadas, la experiencia sirvió para elevar su autoestima y mejorar
su calidad de vida.
Palavras-Chaves: Tetraplejia. Visión. Interfaz. Asistencia. Inteligencia.
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Thales y Pitágoras
Categoria - 2 - Gestão e Ciências Econômicas

Scarantti, Camila Milagros
Ferreyra, Caren Tamara
Rodríguez, Gabriela Carolina
Orientador(a) - Márquez, Raquel Natalia
Coorientador(a) - Pedrozo, Luis Antonio
Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 28
En el espacio curricular de Matemática se estudian los teoremas de Thales, Pitágoras y las razones
trigonométricas, ante la inquietud de los estudiantes por encontrar una relación de las teorías estudiadas con
la vida real, se propuso explicar, entender y demostrar cómo dichos contenidos matemáticos están ligados a
la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en los hogares, y en otros ámbitos. Este proyecto intenta verificar si los
hallazgos encontrados hacen más de 2.600 años por Thales de Mileto, Pitágoras e Hiparco de Rhodas, entre
otros grandes matemáticos, son aplicables aún hoy. Se propuso hallar una forma más simple y rápida de medir
la altura de un cuerpo sin tener la necesidad de extender una cinta métrica desde un extremo al otro. Como el
establecimiento educativo está ubicado en una zona rural, se estudiaron las alturas de diferentes objetos que
se encuentran comúnmente en la región, como ser araucarias, postes de luz,etc, aclarando que los métodos
aplicados pueden extenderse para edificios de departamentos, antenas de radio, entre otros objetos propios
de las ciudades. Se compararon los resultados obtenidos entre sí, para observar las diferencias de aplicar los
distintos métodos, de Thales, Pitágoras e Hiparco. Se verificó que conociendo las definiciones matemáticas
y sabiendo cómo aplicarlas, se puede llegar a saber la altura de un árbol o de un edificio. El método
trigonométrico puede aplicarse en cualquier momento, dado que no tiene más restricciones que conocer el
ángulo que se forma entre la visual y el horizonte, ángulo que se determina con el sextante, que es de fácil
construcción. Se comprobó que la matemática sí es una herramienta útil de aplicación en la vida cotidiana, en
este caso, para determinar alturas sin necesidad de subirse hasta la cima del objeto, independientemente del
tamaño y la distancia del mismo.
Palavras-Chaves: Thales. Pitágoras. Sextante. Medir. Altura.
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Projetos
Nacionais
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Categoria - 4 - Informática e Ciências da Computação

André Junior de Lima Figueiredo
Andrew Raphael Moreno de Oliveira
Wyllian Moreno Turman

Nacionais

Estudo da ferramenta findbugs na análise de game

Orientador (a) - Jaidson Brandão da Costa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Avançado Manacapuru
Neste projeto pretende-se demonstrar o estudo do Findbugs, que é uma ferramenta para análise estática de
código fonte no desenvolvimento do protótipo de um game em Android, bem como a motivação da escolha
desse software, visto que ele testa o bytecode, isto é, fornece as informações de erros antes de uma aplicação ou
jogo serem executados. Com isso espera-se que o Findbugs possa contribuir para a realização de testes do game
desenvolvido no projeto. O jogo é um protótipo e seu tipo é entretenimento e proteção do meio ambiente.
A metodologia utilizada é a descritiva, que envolve o fornecimento das características de uma população,
fenômeno ou de uma experiência, e a metodologia para o desenvolvimento do protótipo do game envolve a
programação extrema, onde se realiza a construção do código em pares, abordando a engenharia de software,
a fim de aprimorar técnicas de programação, sintaxe e estrutura de dados das tecnologias, vislumbrando a
preparação dos alunos não somente para desenvolvimento de sistemas, mas também para desenvolvimento
de games, haja vista que o avanço exponencial do mercado de games trouxe a exigência de profissionais mais
qualificados, tendo em vista que esse nicho de mercado se expandiu-se. Os resultados deste projeto foram
obtidos conforme o proposto; Verificou-se na qualidade do código fonte do game, pois foi corrigido no instante
que era exibido pelo Findbugs, dando flexibilidade ao desenvolvimento, teste e conclusão do projeto. Portanto,
observando o cenário de desenvolvimento de game é que se propôs este projeto, focando no Findbugs a fim
de realizar a fase e os processos de teste, pois para o profissional de teste existe grande demanda no mercado
de software.
Palavras-Chave: Ferramenta. Findbugs. Testes. Desenvolvimento. Game.
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Monitoramento automatizado de energia e água
Categoria - 6 - Tecnologia Industrial Elétrica

Gabriela Cristina Lobato do Nascimento
Heliton da Silva Barbosa
Olivier Renier de Oliveira Barbosa
Orientador (a) - Joseph Gilson Frias de Aquino
INSTITUTO BENJANIM CONSTANT - IBC/CETAM
Devido à falta de clareza e objetividade financeira a ser descrita nas faturas de Água e de Energia Elétrica, o
consumidor se enche de dúvidas na hora de saber realmente o que está ocasionando tal consumo e como
diminuir os gastos que, na realidade, convertem-se em dinheiro, gerando divergências constantes entre
consumidor e fornecedor. Diante desta situação, o presente trabalho propõe um método de esclarecer ao
consumidor final o quanto de fato ele está gastando em valor monetário (R$), de energia elétrica (W) e de
água (m³) em seu imóvel. O consumo de energia elétrica é dado em forma global, assim como os pontos
consumidores (televisão, geladeira, micro-ondas, etc.) e os ambientes existentes nas residências (quarto, sala,
cozinha, banheiro, área externa, lavanderia, etc). Para então saber em qual ponto do imóvel está sendo o maior
consumo de energia elétrica e de água e, buscando, ainda, facilitar o acesso dos moradores, ao produto final
e às informações, utilizaremos um sistema microcontrolado, dotado de sensores de tensão e corrente, para
calcular o consumo de energia elétrica, assim como um medidor de fluxo de água, e um visor de LCD, no qual
haverá a descrição do consumo de energia elétrica e água. Além do mais, está previsto que o sistema possa ter
a facilidade de ser acessado via web, com celular, computador ou tablet. Destacamos, ainda, a aceitação que
teve o projeto durante as pesquisas realizadas em campo para todas as classes sociais e padrões financeiros,
pois buscou-se alcançar a todos os públicos que se interessam em economizar, preservar o meio ambiente e
transformar para melhor seu cotidiano.
Palavras-Chave: Monitoramento. Fluxo de água. Energia. Arduíno. Consumo de energia.
Consumo de água.
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Categoria - 8 - Tecnologia Química, de Alimentos,
da Agroindústria e da Bioenergia

Mirele dos Santos
Stefany Mendes dos Santos

Nacionais

Raios solares para aquecer e/ou cozinhar alimentos

Orientador (a) - Marivaldo Conceição Gonçalves
Coorientador (a) - Alex José Ramos dos Santos
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ALIMENTOS E RECURSOS NATURAIS PIO XII
A panela solar foi criada com a finalidade de cozinhar alimentos, utilizando a energia solar bastante abundante
em nosso país e o reaproveitamento de materiais que podem ser recicláveis. O principal objetivo deste trabalho
é chamar a atenção para a importância da redução dos impactos ambientais causados pela queima de GLP
(Gás Liquefeito de Petróleo ou gás de cozinha) - esse gás, em sua queima, libera dióxido de carbono (CO²) um
dos principais causadores do efeito estufa. Os raios solares são recursos naturais, abundantes, e a principal
vantagem do seu uso é a disponibilidade de energia gratuita, ausência de chama, fumaça, perigo de explosão.
Tem baixo custo de manutenção dos equipamentos usados. É preciso existir métodos inteligíveis capazes de
desenvolver teorias bem planejadas e eficazes para utilizar esse recurso no cozimento de alimentos. A panela
solar utiliza materiais recicláveis, tais como madeira, embalagem de leite treta park, zinco (que é bom condutor
de calor) e papelão (que serve para retenção do calor proveniente do sol). A panela mostrou-se viável, podendo
trazer substancial economia de combustíveis e minimizar problemas ambientais. Os resultados apresentados
mostram que a panela solar, além de prática, é eficiente em cozinhar e aquecer alimentos sem causar danos à
saúde humana pela contaminação com metais tóxicos.
Palavras-Chave: Panela. Cozimento. Energia Solar. Reciclagem. Panela Solar.
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