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Os projetos desenvolvidos nos diferentes cursos 
Técnicos e Tecnológicos do Centro Paula Souza 
são essenciais para o desenvolvimento de ideias 
inovadoras e da capacidade de trabalhar de 
forma criativa e transformadora.

A Feira Tecnológica – FETEPS – é o espaço para a 
demonstração e socialização de projetos de pesquisa 
e de desenvolvimento, produções culturais, serviços e 
experiências bem sucedidas, assim como de integração 
entre instituições de Educação Prossional pública e privada 
do País e de parceiros Nacionais e Internacionais.

Nesta 11ª edição tivemos a coragem de transpor o evento, 
que até a versão anteriora era presencial, para o ambiente 
virtual. Esta experiência nos propocionou a democratização 
e uma maior possibilidade de visitantes e de divulgação.

Tivemos a apresentação de 238 projetos de nossas unidades, 
17 projetos de outros países: Argentina, Chile, Colômbia, 
México, Peru, além de 4 projetos de parceiros brasileiros.

A diversidade e qualidade dos trabalhos expostos expressam, 
de forma bastante significativa, os projetos pedagógicos de 
seus cursos técnicos e tecnológicos que têm, dentre seus 
objetivos, o desenvolvimento da visão empreendedora, 
criativa e científico-tecnológica.

Almério Melquíades de Araújo
Presidente do Comitê Técnico Científico da Feteps
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EIXO TECNOLÓGICO 1
Artes, Cultura e Design

Projetos com temas relacionados ao Ensino 
Médio e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
Arte Dramática; Canto; Comunicação 

Visual; Dança; Desenho de Produtos e 
Enxovais de Decoração; Design de Interiores; 
Design de Móveis; Fabricação de Instrumentos 
Musicais; Modelagem do Vestuário; Multimídia; 
Museologia; Paisagismo; Processos Fotográficos; 
Produção de Áudio e Vídeo; Regência e 
Produção Fonográfica.
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nAEC – Art with electronic components

Autores
Nicolas Soares da Silveira
Guilherme Henrique Sampaio Marcelino

Orientador(a)
Paulo Galvez

Etec de São Roque 
São Roque - SP

O AEC tem o intuito de reutilizar os recursos que 
não possuem utilidade na área de informática, 
transformando-os em peças artesanais decorativas 
e funcionais e, ainda, trabalha com a colaboração de 

voluntários para fazer as peças utilizando o lixo eletrônico coletado. 
O projeto teve um início no final de 2016 e ainda continua agora 
em 2017, realizando a conscientização dos problemas causados pelo 
lixo eletrônico e juntamente a exposição das belas artes feitas pelos 
alunos e familiares dos mesmos. Todas as etapas são coordenadas 
pelos alunos responsáveis juntamente com responsáveis maiores 
e os mesmos têm uma orientação adequada de como devem ser 
realizadas. Também serão realizadas exposições nas escolas e demais 
setores para apresentação do projeto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Reciclagem. Green It. Arte. Lixo Eletrônico. Exposições.
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Bandeja ergonome

Autores
Daniela Maria da Silva
Larissa Lemes da Silva 
Gabriela Francine de Sousa Marques 

Orientador(a)
Alisson Xavier Ferreira

Etec Padre Carlos Leôncio da Silva  
Lorena - SP

O estudo de caso trabalha com a verificação dos 
problemas relatados pelos garçons em seu ambiente de 
trabalho, utilizando-se de ferramentas de trabalho não 
favoráveis para a execução e desenvolvimento de um 

bom trabalho. Foi feita uma análise ergonômica do trabalho dos 
garçons da cidade de Lorena-SP, com base nesses dados foram vistas 
as limitações de seus respectivos objetos de trabalho. Defende-se 
a tese de que as bandejas que são utilizadas como ferramentas de 
trabalho pelos garçons deveriam receber mais atenção, não só pelo 
lado estético, mas também pelo lado ergonômico. Em relação aos 
problemas relatados pelos profissionais, foi trabalhada a perspectiva 
de um novo produto para melhor atender, em vista à ergonomia e 
possíveis acidentes de trabalho . O projeto consiste em priorizar 
a interatividade dos trabalhadores em questão, para isso foi criada 
uma bandeja Ergonômica, visando minimizar os eventuais problemas, 
assim, evitando afastamentos por quedas, cortes, dores na coluna, etc. 
O projeto teve como preocupação os garçons e visa a um ambiente 
de trabalho para os mesmos. Após a realização da pesquisa de campo, 
foi concluído que muitos trabalhadores desse ramo de atividade 
sofrem com problemas ocasionados por trabalhos inadequados, 
visando solucionar este problema que o projeto foi criado.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ergonomia. Garçons. Trabalho. Ergonômica. Problemas.
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Baskhara: o herói dos problemas

Autores
Matheus Rodrigues Lima
Emilly da Silva Almeida
Gustavo Edgar Siqueira Pinheiro

Orientador(a)
Bruno Santos Nascimento

Etec Bartolomeu Bueno da Silva 
Anhanguera - Santana de Parnaíba - SP

Q uando novos alunos ingressam no Ensino Médio 
integrado nas escolas técnicas, acabam encontrando 
dificuldades com conceitos do ensino fundamental 
no componente curricular de matemática e, 

consequentemente, enfrentam dificuldades nos componentes da 
formação profissional, uma vez que esses são interligados. Essa 
dificuldade acontece geralmente por não se lembrarem do que foi 
estudado, ou por não terem visto ao longo dos anos anteriores. Esse 
projeto vem de encontro a essa necessidade, buscando desenvolver 
meios e instrumentos para que os alunos ingressantes no ensino 
técnico integrado ao ensino médio, da ETEC Bartolomeu Bueno 
da Silva Anhanguera, adquiram as competências necessárias para 
permanecer no curso e acompanhar as bases tecnológicas. Com a 
criação de quadrinhos, pode-se dirimir essas dúvidas. A metodologia 
adotada foi a de revisão bibliográfica, para posterior criação das 
histórias, utilizando programas conhecidos nos componentes 
curriculares técnicos como Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, 
BitEmoji e Microsoft Word. O lúdico é uma necessidade permanente 
de qualquer pessoa em qualquer idade e que não pode ser visto 
como diversão. Deste modo, o lúdico apresentado pelas histórias em 
quadrinhos se justifica a partir das bases tecnológicas apresentadas. 
A idealização do projeto partiu de um trabalho desenvolvido para o 
componente curricular de matemática durante o ano de 2016.

PALAVRAS-CHAVES: 
Reciclagem. Green It. Arte. Lixo Eletrônico. Exposições.
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Cápsula do tempo 

Autores
Daniel Marcos Souza do Couto
Daniel Mendes dos Santos
Dafny Stefany Silva

Orientador(a)
Luiz Fernando da Costa Badinhan

Etec Bento Quirino 
Campinas - SP

P rojetar, desenvolver e montar um dispositivo eletrônico, denominado 
Cápsula do Tempo Digital (CTD), capaz de armazenar dados digitais 
de forma íntegra, durante décadas sem necessidade de intervenção 
humana, manutenção ou energia elétrica. O dispositivo utilizará como 

núcleo uma memória eletrônica do tipo EPROM (Erasable Programmable 
Read-Only Memory), capaz de manter dados por mais de duzentos anos 
sem a necessidade de energização, protegidos de alterações humanas e da 
degradação do tempo. Depois de concebido o protótipo do CTD, far-se-á a 
coleta de materiais históricos referentes, tanto ao momento atual, expondo 
a situação econômica, política e social do país, e da Escola Técnica Estadual 
ETEC Bento Quirino, sintetizando assim um texto que será codificado em 
ASCH (American Standard Code for Information Interchange) e gravado no 
dispositivo, que deverá permitir que a informação contida seja acessada de 
alguma forma no futuro. Tal dispositivo terá funcionamento semelhante ao de 
uma caixa-preta, conhecida como FDR (Flight Data Recorder), que armazena 
informações e dados de voo de um avião, feita de forma que possa resistir a 
grandes impactos e condições extremas, a fim de que tais dados possam ser 
recuperados para a reconstituição e investigação das causas de um possível 
acidente aéreo. De mesma forma, o CTD deverá ser robusto e, a prova de 
falhas, e armazenará informações históricas para que a sociedade do futuro 
possa investigar e entender o presente momento, sendo assim uma caixa 
preta histórica. À vista disso, concebido tal projeto, que cumprindo todos pré-
requisitos, poderá vir a ser um complemento e até mesmo um substituto 
da cápsula do tempo atual da Escola Técnica Estadual ETEC Bento Quirino, 
garantindo assim que a história da escola e do momento possa permanecer 
clara e acessível à sociedade do futuro.

PALAVRAS-CHAVES: 
Informação. Tempo. História. Futuro. Conhecimento.
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Céu e as estrelas

Autores
Vinicius Tadeu de Andrade Martins 
Claudio Roberto Silva Lemes
Suzane Morais di Carlo

Orientador(a)
Fábio Gomes da Silva

Etec Jornalista Roberto Marinho 
São Paulo - SP

D e acordo com a ONG europeia Transgender Europe, o 
Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, com 689 
assassinatos relatados no período de 2008 a 2014, bem à frente 
do segundo colocado, o México, com 194 assassinatos no 

mesmo período. Analisando o Brasil, podemos indicar muitos fatores que 
contribuem para essa triste realidade, como as constantes intervenções 
das bancadas conservadores do Congresso, contrapondo-se nas políticas 
públicas de liberação de direitos à população trans. Assim como, também 
a falta de um debate acerca da diversidade humana, principalmente, com as 
crianças, fruto da falta de conhecimento da sociedade perante temas como 
a transexualidade e/ou a postura fundamentalista assumida por parcelas 
da população que dificultam uma consciência maior a respeito. O poder 
de disseminação da mídia contribui para que as crianças percebam de que 
maneira o mundo funciona e o que possui valor na sociedade. É fundamental 
que elas tenham acesso a conteúdos que expliquem sua própria realidade e 
a literatura é um dos meios que, além de instruir, pode preparar o indivíduo 
para um mundo muito maior do que é conhecido. A falta deste reflexo na 
mídia pode acarretar, durante o crescimento e desenvolvimento da criança 
trans, em carência de autoestima, o que pode afetar na compreensão do 
valor próprio e individualidade. Ciente disso e pensando nas dificuldades do 
público-alvo, o projeto utiliza várias ferramentas de multimídia para promover 
o diálogo e a reflexão acerca da diversidade de gênero, com o propósito 
de contribuir na construção educacional das crianças. Assim, optou-se por 
realizar a produção de um material que pudesse levar esse conteúdo de 
forma visionária e simples: um livro digital interativo, por meio do qual as 
crianças poderão fazer a leitura de uma maneira divertida e interativa.

PALAVRAS-CHAVES: 
Multimídia. Transexualidade. Humanidades. Pedagogia. Inovação.
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Cinefácil - aplicativo de filmes em cinemas 
Autores
Erika Luci do Nascimento 
Ana Julia Tolentino Abrãao
Eduarda Nogueira Ferreira

Orientador(a)
Marissol Cristiane Moço Veras

Etec Professora Doutora Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara 
São Paulo - SP

O  projeto cinefácil-Aplicativo de filmes em cinema é um 
aplicativo desenvolvido para os cinemas e seu público 
alvo tem como objetivo agregar valor aos produtos 
oferecidos pelos cinemas, através de um serviço extra, 

aos seus clientes, o aplicativo permitirá, através de um código 
impresso no ingresso da sessão, que o expectador faça a leitura 
óptica através de um celular que contenha o aplicativo e acompanhe 
a sessão em tempo real até o horário do seu término previsto, 
permitindo assim que o consumidor possa se ausentar da sala de 
cinema durante a sessão sem perder nenhum trecho do filme.A 
ideia se justifica pelo fato do público dos cinemas em muitos 
momentos precisarem se ausentar para ir até ao banheiro ou até 
mesmo à lanchonete do cinema e por medo de perderem o enredo 
da história deixam de ir ou, se chegam a ir, muitas vezes se frustam 
ao voltarem e terem perdido parte do enredo do filme. Para que 
o aplicativo fosse criado, foi aplicada uma pesquisa de mercado, por 
meio da qual constatamos que 60 % dos entrevistados consideraram 
o aplicativo útil e 80% afirmaram que o utilizariam. Após a sua 
finalização o aplicativo será ofertado a todas as redes de cinema 
do país, através de uma campanha de marketing de relacionamento 
voltada a essas redes.

PALAVRAS-CHAVES: 
Cinema . Ingresso. Aplicativo . Código . Expectador.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 1
Ar

te
s,

 C
ul

tu
ra

 e
 D

es
ig

n



13

Cores na infância

Autores
Gabriella Quinelato Abe
Gabriela Belo Ramalho
Gabrielly Provenzzano da Silva

Orientador(a)
Geni Conceição Zottola Benedito

Etec de Ribeirão Pires 
Ribeirão Pires  - SP

O  objetivo do projeto Cores na Infância foi criado com 
a intenção de participar da FETEPS 2017, no eixo de 
Artes, com relevância na área que possa contribuir com 
a sociedade. Para o desenvolvimento foi necessário o 

apoio da disciplina de Química que coorientou o desenvolvimento 
do processo de elaboração do protótipo final. Inicialmente, 
propomos algo que auxilie as pessoas portadoras de deficiência 
visual, com a ideia de um lápis aromatizado, mas com as pesquisas, 
desenvolvemos a proposta voltada para crianças portadoras de 
daltonismo, uma doença que atinge os olhos no que diz respeito à 
capacidade de distinguir as cores e suas tonalidades. A partir disso, 
criamos um protótipo, um giz de cera com aroma, que relaciona 
a cor a um cheiro, para facilitar e ajudar a criança a identificar e 
trabalhar com as cores na elaboração de pinturas e desenhos. Nas 
nossas pesquisas identificamos que esse material é um facilitador 
no desenvolvimento criativo infantil. Pudemos testar e verificar a 
eficiência do nosso protótipo. Nossa proposta é fazer com que 
essas crianças sejam envolvidas nas atividade escolares, além de dar 
apoio e suporte para que elas possam desenvolver sua criatividade 
da melhor forma possível.

PALAVRAS-CHAVES: 
Cores. Infância. Artes. Daltonismo. Giz de Cera.
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Desmitificação das profissões artísticas

Autores
Lilian Rodrigues Oliveira
Nathalia Mendes Machado de Souza

Orientador(a)
Aline Sgarlata

Etec de Carapicuíba 
Carapicuíba - SP

S  er artista nunca foi fácil, era preciso estudar muito, além de 
se dedicar integralmente para atuar em campos da arte. Nos 
dias de hoje não é diferente é preciso dedicação e estudo para 
contextualizar a arte e sua história através do tempo e como 

ela se insere em nossa sociedade. Em tempos líquidos, como os que 
vivemos, as relações artísticas tornam-se cada vez mais efêremas. 
Considerando tais relações, deu-se início à pesquisa do presente 
trabalho de conclusão de curso. O objetivo desse projeto foi o de 
problematizar e identificar as possíveis soluções para as dificuldades 
encontradas pelos profissionais ligados à arte, como profissão. 
Relatos comuns, coletados por essa pesquisa, mostram que há ainda 
muito preconceito em relação às pessoas que escolhem a arte como 
profissão. Com esse trabalho, a intenção é desmistificar dúvidas e 
pressupostos a respeito de carreiras artísticas, mostrando como são 
notoriamente importantes culturalmente, mesmo que ainda sejam 
desvalorizadas, pela mesma sociedade. Tomando como base para a 
pesquisa três profissões artísticas, a fotografia, a dança e a tatuagem, 
o projeto demonstrará, por meio de uma revista impressa, que a 
carreira artística é uma opção de trabalho profissional em nossa 
sociedade, além de exemplificar o quanto a arte está diretamente 
ligada à cultura e como pode trazer influências positivas ao 
desenvolvimento de uma região.

PALAVRAS-CHAVES: 
Arte. Cultura. Profissões. História. Sociedade.
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Duelo Quiz

Autores
CaÍque Gondin de Paula
JoÃo Pedro Citolino
Kemilly Piveta

Orientador(a)
Sônia Maria Adami Vayego Fornazari

Etec Elias Nechar 
Catandúva  - SP

O  Duelo Quiz é um jogo desenvolvido no intuito de estimular 
o interesse do aluno para a aprendizagem, utilizando-se de 
uma prática inovadora, dinâmica e prazerosa, resgatando 
em nossos alunos o interesse e o gosto pelo aprender. 

Composto por 40 perguntas e 20 de acréscimo no caso de empate, 
relacionadas com as bases tecnológicas do ETIM compatíveis à rede 
cognitiva de cada aluno. Alunos organizaram-se em equipes, sorteando 
entre si, quem inicia a jogada. Após pergunta realizada, a equipe que acionar 
primeiramente a campainha tem o direito de responder a pergunta. A 
equipe com mais pontos será vencedora. Espera-se, com esse projeto, 
promover e objetivar a importância da interdisciplinaridade como ponte 
para o melhor entendimento das disciplinas entre si, nos conhecimentos 
gerais/específicos, considerado ponto positivo, pois os conteúdos 
interagem como forma de complementação dos saberes utilizando um 
ambiente divertido, descontraído. A Avaliação será embasada no trabalho 
em equipe, relacionamento de conceitos,criatividade e atendimento 
às competências trabalhadas. Convém ressaltar que Duelo Quiz é um 
jogo adaptado de jogos convencionais, e este, pode ser adequado para 
outros componentes curriculares. Referências:ALVES, Rubem. A gestação 
do futuro. Campinas: Papirus, 1987. BRASIL. Ministério da Educação e 
do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDB. Lei n.9394, 20 de dezembro de 1996. 
Brasília: MEC/SEF, 1996. COELHO, M. T. Problemas de aprendizagem. 
12. ed. Sãp Paulo: Àtica, 20. KISHIMOTO, I.M. O jogo e a educação, São 
Paulo: Pioneira, 1994. MORAIS,A. M. P. Distúrbios da aprendizagem: uma 
abordagem psicopedagógica. São Paulo: Edicon, 1986.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aprendizagem. Criatividade. Cognitiva. Estimular.
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Enamorados da literatura

Autores
Emanuele Carvalho Camargo
Isaque Yochi Yamaoka Taroco 
Anna Mayumi Uehara

Orientador(a)
Suzimara Regina Batista Rizzo

Etec de  Fernandópolis 
Fernandopolis - SP

O  Projeto Enamorados da Literatura teve como estímulo 
gerador a interdisciplinaridade dos componentes de 
Língua Inglesa, Língua Portuguesa/Literatura, Língua 
Espanhola e Artes, sendo desenvolvido durante o 1º e 

2º ano do Ensino Médio. No 1º ano, os alunos foram inseridos no 
contexto das obras literárias e das diversas formas e manifestações 
artísticas. Já no 2º ano, a partir desse estudo prévio, os mesmos 
criaram imagens/cenas representando em telas de pintura os 
principais casais dos romances literários, utilizando técnicas artísticas 
estudadas e desenvolvendo uma composição plástica com o uso de 
materiais diversos. O projeto justifica-se pelo uso de metodologia 
diversificada para integração e apropriação do aluno em relação à 
literatura, ampliando seu repertório cultural e desenvolvendo suas 
técnicas de leitura e interpretação. Ao propor a elaboração da 
cena/imagem que vai ser realizada no quadro, o aluno é inserido 
no processo ensino aprendizagem da proposta triangular de Ana 
Mae Barbosa: Ler obras de arte, fazer e contextualizar. O resultado 
deste processo educacional é a exposição na semana do dia dos 
namorados no Shopping Center da Cidade, apresentando ao aluno 
que o conhecimento não se restringe apenas aos alunos envolvidos 
no projeto, mas sim acessível a toda comunidade. Este é um trabalho 
de cooperação e colaboração entre alunos e professores.

PALAVRAS-CHAVES: 
Artes. Cultura. Exposição. Literatura. Quadros.
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Hope, a HQ

Autores
Erick Santos e Santos
Derick Ramon Viana Pinto

Orientador(a)
Simone Alves Cavalcanti Godoy

Etec Doutora Maria Augusta Saraiva 
São Paulo - SP

O  projeto HOPE trata-se de uma graphic novel (romance 
gráfico em formato de livro, contando uma longa história 
através de arte sequencial, no formato histórias em 
quadrinhos), desenvolvida com as ferramentas teóricas 

e digitais pertinentes ao curso de Comunicação Visual, para o TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso). Sua narrativa foi criada com 
a finalidade da transmissão de uma mensagem positiva ao público 
alvo - adolescentes de 14 a 21 anos – público que foi estudado in 
loco com a metodologia de pesquisa de campo, no Ensino Médio da 
própria escola, com sucesso, tendo como referência, nessa narrativa, 
assuntos que estão presentes no lúdico e cotidiano desse público. 
O projeto teve êxito também em sua promoção nas redes sociais, 
criando interatividade, feedback e atraindo ainda mais público, 
ampliando a rede conquistada durante a pesquisa. As disciplinas FEB 
II, MCPI, AIDG II e AIDGD contribuíram de forma direta para que o 
projeto se tornasse realidade em PTCC e DTCC. A Graphic Novel 
foi concluída com 82 páginas e apresentada com todo seu processo 
de criação gravado em vídeo e, ainda, um livro concept entregue à 
parte, contendo todo o processo de criação passo a passo e ainda 
seu processo de colorização digital. Além disso, um estúdio (Dr. 
K Studio Criativo) foi concebido com a intenção de ser o meio 
de lançamento da Graphic Novel para o mercado. O projeto foi 
considerado um case de sucesso no curso de Comunicação Visual 
da ETEC Dra. Maria Augusta Saraiva, não apenas por apresentar de 
forma exímia todos os processos de execução de um TCC do curso, 
mas por conter de forma precisa o uso de ferramentas que o curso 
oferece para um comunicador visual.

PALAVRAS-CHAVES: 
Graphic Novel . HQ. Narrativa.  Adolescência. Comunicação.
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Ilustec -salvando vidas 

Autores
Marcelo Alexandre Freire Rangel

Orientador(a)
Suzana Marcia Rodrigues dos Santos

Etec Philadelpho Gouvea Netto  
São José do Rio Preto - SP

Este projeto elaborou um manual ilustrado acompanhado 
de vídeo de sensibilização e vídeo de stop motion com 
procedimentos de atendimento de primeiros socorros em 
caso de obstrução das vias aéreas superiores, dentro do 

ambiente escolar de uma escola de grande porte - com atendimento 
diário de aproximadamente 2 mil alunos. Necessidade identificada 
após a instalação do refeitório da unidade, em que, diariamente, são 
servidas duas refeições completas e três merendas em um ambiente 
frequentado pelos alunos. Devido a isso, a necessidade de sensibilização 
da comunidade escolar e divulgação de informações de atendimento 
de primeiros socorros, caso algum aluno venha a engasgar com 
algum alimento ou objeto. Ao elaborar o manual de forma clara e 
jovem, fez-se o uso da arte em histórias em quadrinhos estilo mangá. 
A elaboração do vídeo em stop motion se deu pelo desenvolvimento 
de um cenário e bonecos feitos com massa de modelar e técnicas 
de modelagem, em que foi possível a movimentação dos bonecos 
dando realidade aos movimentos necessários para se realizar a 
manobra de Heimlich - feitos caracterizando-se o ambiente escolar 
estudado. A história em quadrinhos foi feita em estilo mangá e deverá 
ser implantada na unidade, não só no ambiente do refeitório, como 
também nas proximidades da cantina e na quadra poliesportida, 
de forma que possa colaborar com a comunidade escolar no 
atendimento de primeiros socorros. Com isso, o trabalho atingiu seu 
propósito e seus objetivos, conseguindo diretamente sensibilizar e 
divulgar as informações à comunidade escolar.

PALAVRAS-CHAVES: 
Obstrução. Vias Superiores. Informação. Primeiros . Socorros.
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Leitura sem fronteiras

Autores
Gabriele Muniz Costa
Milena Guirelli Trindade
Amanda de Oliveira Santos

Orientador(a)
Stela Saes

Etec Professor Doutor José Dagnoni 
Santa Barbara dOeste - SP

D iante de tantos aplicativos e instrumentos de leitura, 
disponibilizados no mercado digital hoje em dia (e-books, 
por exemplo), o mercado editorial e literário conseguiu 
evoluir muito, atingindo parcelas da sociedade muitas vezes 

desmotivada pela demanda de tempo e recursos que a leitura tradicional 
impõe. No entanto, a maioria dos aplicativos ainda oferece algumas 
problemáticas relevantes no processo de leitura, pois muitos recursos 
da linguagem e de contexto são essenciais para o entendimento literário 
(sonoridade, efeitos de sentido, referências históricas, vocabulário, etc.). 
A dificuldade dos aplicativos tradicionais em obter rapidamente os 
elementos externos acaba, muitas vezes, desmotivando o leitor que, 
quando retorna ao texto, acaba interrompendo seu processo de leitura, 
que deveria ser contínuo. Pensando nisso, a ideia de desenvolver um 
aplicativo que reúna a leitura e a pesquisa em um mesmo dispositivo se 
faz necessária, principalmente, para alunos de ensino médio que buscam, 
cada vez mais, dinamizar seus métodos de leitura e aprendizagem. O novo 
recurso tecnológico agregaria os seguintes recursos: leitura, tradução, 
referências históricas e literárias, além de um vocabulário inteligente, que 
forneça contextualização à leitura. A principio, seria possível importar 
arquivos em formato pdf. e epub., incorporando outros sites e parcerias 
para o protótipo. A ideia é desenvolver os mecanismos elementares para 
o desenvolvimento do aplicativo e construir um layout que estruture a 
ideia, através de pesquisas teóricas, práticas e de mercado. O objetivo 
é promover um processo de leitura mais eficaz e completo diante da 
complexidade que a literatura pode nos oferecer como conhecimento 
de mundo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Leitura. Literatura. Aplicativo. Vocabulário. Contexto.
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Ocupa e empodera, Negro! 

Autores
Laís Ferreira Seridônio
Murilo Vigatto Custodio
Hiago Criscuolo Vicentin

Orientador(a)
Murilo Henrique Jacintho

Etec Deputado Salim Sedeh  
Leme - SP

Oprojeto “OCUPA E EMPODERA, NEGRO!” se estabelece 
através da produção de material audiovisual e ensaio 
fotográfico, fundamentado em estatísticas de ocupação 
de alunos negros na ETEC – Dep. Salim Sedeh, situada em 

Leme – SP, cuja escola pública possui pouco mais de 10% de alunos 
negros em um país onde mais da metade da população se declara negra. 
O minidocumentário constitui-se em uma série de depoimentos de 
alunos negros que, atualmente frequentam a escola, e narram sobre 
ocupação do espaço público, representatividade e empoderamento do 
negro. O ensaio fotográfico visa, através da imagem, criar representação 
de dignidade, empoderamento e orgulho negro. Sendo assim, o 
presente projeto justifica-se através da necessidade de se estabelecer 
um diálogo objetivo sobre ocupação de espaços, representatividade 
e empoderamento negro. Uma vez que as estatísticas trazem à tona 
o questionamento sobre a ocupação negra em diversos espaços da 
sociedade, inclusive espaços públicos, como escolas, universidades e 
afins. Corrobora a ideia de que a fala das pessoas que ocupam esses 
lugares é de extrema importância para uma melhora no convívio social. 
E por fim, a produção de um ensaio fotográfico com essas pessoas 
torna-se uma ação de fortalecimento da presença delas e suas falas, 
assim como representação de empoderamento. Este projeto tem como 
objetivo geral abordar uma problemática social muito discutida, porém 
com poucas ações efetivas. Proporcionar espaço de fala e reflexão sobre 
o baixo índice de ocupação da população negra na presente escola, 
visando estabelecer um diálogo objetivo sobre vivências e políticas de 
igualdade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ocupa. Empodera. Negro. Documentário. Empoderamento.
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Os índios na percepção do deficiente visual

Autores
Thainara Lima da Silva

Orientador(a)
Adriana Araujo da Silva

Etec de Peruíbe 
Peruíbe - SP

A nossa sociedade possui um número considerável de 
cidadãos, que precisam ser inclusos em várias modalidades 
de desenvolvimento humano: literatura, artes, esportes, 
lazer e outros.Existem mais de 6,5 milhões com baixa 

visão segundo dados do Censo 2010. O projeto tem como objetivo 
promover a inclusão social aos deficientes visuais, por meio de um 
simples livro sensorial, contendo texturas e sons de mídia, além de 
apresentar ao leitor um pouco da cultura indígena de nosso litoral 
brasileiro. Os costumes indígenas e a nossa alimentação estão 
muito ligados a essa contribuição cultural. O livro projetado conta a 
história da mandioca e, na mídia, a indígena Itamirim da aldeia Tabaçu 
Reko Ypy faz sua contribuição contando a história em tupi guarani 
e traduzindo também em português.Os elementos existentes 
no livro, que proporcionam o desenvolvimento sensorial, vem de 
simples objetos encontrados na natureza como: cascas de árvores, 
sementes e outros elementos naturais. A aldeia Tabaçu, a qual foi 
utilizada para pesquisa, fica na divisa entre Itanhaém e Peruíbe. Esta 
aldeia é nova e se divide com mais seis aldeias chegando a um espaço 
de 2965 hectares, formando a terra indígena Piaçaguera, Itamirim 
(pedra pequena em tupi guarani), líder da aldeia é um porta voz que 
nos contou o modo de vida da sua tribo bem como algumas lendas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Inclusão. Cultura. Indígenas. Livro. Sensorial.
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EIXO TECNOLÓGICO 2
Gestão e Ciências Econômicas

Projetos  sobre administração, agronegócios, 
contabilidade, logística, secretariado, 
ecologia, álgebra, matemática analítica, 

matemática aplicada, geometria, probabilidade 
e estatística, economia, política, serviço 
social, economia doméstica, desenvolvimento 
de produtos e processos, transportes, 
cooperativismo e associativismo, comércio, 
secretariado, gestão pública, jogos de empresa 
entre outros.
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A psicologia das cores no marketing

Autores
Mariane Moura Silva
Laryssa Mariano Frenhan
Nathália Mendes

Orientador(a)
Cecilia Bertaglia

Etec Rosa Perrone Scavone 
Itatiba - SP

O presente tema tem como foco o retorno financeiro 
e comercial de produtos/serviços em diversificados 
segmentos econômicos. As cores influenciam os 
indivíduos, tanto no âmbito pessoal, quanto no 

profissional. Seu impacto no consciente e inconsciente de cada 
consumidor - criança, jovem ou adulto -, induz a aquisição de bens/
serviços, quando utilizadas adequadamente, como melhora também 
o ambiente interno de trabalho, tornando-o mais produtivo e 
criativo. O objetivo é entender os hábitos de consumo e a percepção 
visual de cada indivíduo, expondo como a empresa deve usar essa 
ferramenta Psicologia da Cores no marketing de modo positivo, 
potencializando ainda mais a decisão de compra do consumidor, 
ao mesmo tempo em que aumenta a atenção do consumidor 
para o produto; melhora a comunicação; o potencial da marca no 
mercado; aceitação do produto; o interesse por anúncios coloridos. 
A metodologia consiste em análises de conceitos, tendências e 
influências das cores, por meio de pesquisas realizadas em livros, 
jornais, revistas, sites, entrevistas e questionários englobando público 
diverso. O resultado do trabalho é um flyer informativo que aponta 
a influência das cores no cotidiano, bem como apresenta dicas de 
caminhos a serem seguidos pelas empresas e, consequentemente, a 
melhoria de sua viabilidade financeira.

PALAVRAS-CHAVES: 
Marketing. Psicologia. Consumo. Ferramenta. Cores.
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Acesso à informação vs. corrupção

Autores
Gabriella Beira F. Costa e Silva

Orientador(a)
Alexandre Piero

Etec Cepam   
São Paulo - SP

Os escândalos de corrupção, envolvendo grandes empresas 
e personalidades do mundo político brasileiro, que não 
são recentes, mas que estão vindo a público nos últimos 
meses, abalaram profundamente a nossa sociedade. A 

corrupção em nosso sistema político-econômico passou de mera 
suposição à convicção nacional, tendo sido um dos principais 
catalisadores da crise democrática que vivemos, atingindo a todas 
as esferas de governo, todos os Poderes e, senão todos, a maioria 
dos partidos políticos. Esta proposta prevê a realização de oficinas 
semanais, com 2h30 de duração, com o propósito de sensibilizar 
e engajar cidadãos em geral, servidoras e servidores de qualquer 
órgão da administração municipal, ativistas e quaisquer interessados 
em transformar a cultura política, por meio da participação cidadã 
e da fiscalização popular do poder público. Os participantes serão 
capacitados para utilizar as ferramentas garantidas pela Lei de 
Acesso à Informação, como os dados abertos em transparência 
ativa e os pedidos de informação via transparência passiva, com 
foco no potencial de combate à corrupção. OBJETIVOS: Estimular 
a reflexão sobre a utilização de informações públicas como forma 
de combate à corrupção; - Divulgar o direito à informação e a Lei 
de Acesso à Informação; - Capacitar participantes para o acesso 
a dados públicos em transparência ativa; - Capacitar participantes 
para realizar pedidos de acesso à informação via transparência 
passiva (via e-sics); - Disseminar a cultura de fiscalização popular, 
participação cidadã e Governo Aberto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Informação. Acesso. Corrupção. Dados. Abertos.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



25

Análise da aplicabilidade de
atitudes empreendedor

Autores
Rafael Rodrigues Lima

Orientador(a)
Jacqueline Pereira dos Santos Souza

Etec Professor Adolpho Arruda Mello 
Presidente Prudente - SP

O Brasil ocupa uma posição no top 10 dos países que mais 
empreendem no mundo, apresentando uma taxa de 12,7% 
de atividade empreendedora. O espírito empreendedor 
relaciona-se diretamente a satisfazer a uma determinada 

necessidade, assumindo os riscos, suscetível ao enfrentamento de 
crises e visando explorar oportunidades, sendo notável a habilidade em 
empreender e inovar nesses indivíduos. A inovação é compreendida 
como uma concepção, uma ação ou produto interpretado como novo, 
de caráter relevante e singular adotado num dado processo, área ou 
na organização como um todo. Para Drucker (1987), as organizações 
estão muito engessadas na burocracia, a função do Entrepreneurship 
será de resgatar a atenção à clientela e ao produto, replanejar a sua 
missão, potencializar a comunicação, estabelecer um vínculo produtivo 
aos colaboradores e reorganizar as estruturas disfuncionais e a empresa 
como um todo. O objetivo deste trabalho concentra-se em quantificar e 
analisar com base na literatura, a aplicabilidade de atitudes empreendedoras 
e inovadoras no entrepreneurship da empresa Casa Bugre Minas, em 
Uberlândia (MG), caracterizando também o perfil do gestor. Para isso 
foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, que se dividiu em 
4 partes: perfil do gestor, Atitude Empreendedora, Comportamento 
Empreendedor e Comportamento Inovador. O presente trabalho pode 
esclarecer a relação entre a atuação do empreendedor por meio de 
atitudes empreendedoras realizadas na empresa; e também a empresa 
atuando com uma postura empreendedora, inovando em suas práticas, 
como pode ser percebido com a criação do Projeto Mais. Concluindo 
assim, a empresa Casa Bugre Minas como um panorama consistente e 
de referência para outros modelos de negócios.
 
PALAVRAS-CHAVES: 
Administração. Inovação. Empreendedor. Empreender. Gestão.
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Consciente sustentável: 
modelo de coleta seletiva 

Autores
Larissa de Santana Ribeiro
Nicolly Santana Nunes
Pedro Henrique da Silva Oliveira

Orientador(a)
Tais Bisbocci

Etec de Heliópolis 
São Paulo - SP

Ogrupo analisou uma comunidade da zona sul de São Paulo, chamada 
Monsenhor, que sofre em virtude do descarte inadequado de lixo, 
devido à falta de conscientização dos moradores, dificuldade da 
entrada de caminhões de coleta seletiva, pois o local não é asfaltado 

e as ruas são estreitas e, consequentemente, à falta de saneamento básico. Os 
moradores convivem com ratos e insetos, com grande risco de desenvolverem 
doenças provenientes desta situação. O objetivo do trabalho é verificar a 
viabilidade de implementar um sistema de resíduos sólidos na comunidade com 
a parceria dos moradores, por meio de sistema de bonificação (prêmios). Os 
objetivos específicos do projeto são: orientar moradores quanto às práticas 
da educação ambiental; promover cidadania na região e montar um modelo de 
negócio inovador e ligado ao empreendedorismo social.A metodologia do trabalho 
tem como base referencial voltado às áreas de gestão,marketing,sustentabilidade, 
educação ambiental e logística reversa. Além disso, o grupo utilizou pesquisas 
primárias, com abordagem quantitativa para entender os conhecimentos sobre 
reciclagem e reaproveitamento de resíduos. O grupo descreveu um modelo de 
negócio e tem a empresa Consciente Sustentável como coletora de resíduos, 
os moradores da comunidade como intermediários e beneficiários desta 
ação, além da indústria, que transforma os materiais recicláveis, como cliente. 
O projeto tem característica de empreendedorismo social. Foi realizada uma 
pesquisa de campo, com cerca de 60 moradores da comunidade, para entender 
os conhecimentos sobre reaproveitamento e reciclagem, além da ideia de torná-
los parceiros e beneficiários da ação de coleta de resíduos. Percebeu-se que os 
moradores apoiam a reciclagem, entretanto não conhecem nenhum posto de 
coleta de recicláveis na região. Foi possível observar que são pessoas com baixo 
nível de instrução, elevado nível de pobreza e necessitam de ações de de ações 
de incentivo para reverter a situação precária em que vivem.

PALAVRAS-CHAVES: 
Coleta Seletiva. Sustentável. Educação Social. Logística . Reversa.
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Couve manteiga para 
complementação para suíno

Autores
Felipe Germana Bartoli
João Vitor Tomazetto

Orientador(a)
Tânia Maria Bernardes de Almeida

Etec Benedito Storani 
Jundiaí - SP

O trabalho tem como finalidade buscar uma alternativa na 
complementação da alimentação dos suínos, tendo em vista 
que a manutenção nutricional dos animais não é estacional, por 
ser dependente de verbas do governo. Aproximadamente, 70% 

do custos de produção da pecuária está vinculada à nutrição do rebanho 
por meio de concentrado. Diante disso, este projeto tentou buscar uma 
alternativa nutricional e econômica nesse setor através do fornecimento 
de Couve manteiga. A escolha dessa cultura, bem como de sua variedade, 
foi previamente decidida entre os integrantes do projeto, uma vez que um 
deles já a cultiva, o que de modo facilitaria o seu manejo cultural, sendo 
a mesma rústica e nutritiva. Para o desenvolvimento desse projeto, várias 
práticas foram feitas, tais como: Limpeza geral do local, com auxílio de uma 
roçadeira costal, delimitação da área a ser plantada com cerca elétrica e 
posterior manutenção da mesma com herbicidas, instalação da irrigação de 
gotejamento, com entrelinhas de cultivo de 1,6m e entre plantas de 0,8m, 
abertura das covas com um enxadão e adubação de plantio com esterco de 
bovinocultura curtido. O principal gasto direto que tivemos foi o consumo 
de óleo diesel do trator para o auxílio nas atividades, como a roçagem e 
o transporte do esterco, já que o resto dos materiais ou equipamentos 
foi cedido pela escola ou pelos nossos familiares e amigos, totalizando um 
custo de 125 reais em combustível, não contabilizando, é claro, os materiais 
cedidos e a nossa mão de obra. Diante desse projeto, concluímos que essa 
variedade escolhida teve um resultado positivo com relação à aceitabilidade 
pelos animais, ficando o ganho de peso para ser melhor investigado em 
próximos projetos, uma vez que esse dado não conseguimos coletar.

PALAVRAS-CHAVES: 
Complementação. Suinocultura. Alternativa. Economia. Couve-
manteiga.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



28

Gestão dos recursos hídricos

Autores
Fabiola da Silva de Barros
Ramon Tobias dos Santos
Matheus Bichuette de Freitas

Orientador(a)
Rodrigo Rissati Urias

Etec Laurindo Alves de Queiroz   
Miguelopolis - SP

O projeto recursos hídricos visa à superfície do nosso planeta 
que é composta por 70% de água. Essa água tem um ciclo 
natural, que começa com sua evaporação, formando as nuvens 
que depois vão retornar para a terra através das chuvas. Porém, 

de toda água existente no planeta, 97,5% estão nos oceanos e dos 2,5% 
restantes, 1,5% estão nos pólos (geleiras e icebergs), ficando apenas 1% 
disponível para nosso consumo, sendo que a maior parte está em leitos 
subterrâneos, atmosfera, plantas e animais. Atualmente, usamos para 
nosso consumo as águas de nascentes, lagos, rios e extrações de leitos 
subterrâneos, os aqüíferos. Com a poluição cada vez maior do ar, da terra, 
das nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, essas águas estão ficando 
contaminadas, exigindo uma enorme preocupação para sua preservação, 
pois sem água natural a vida como conhecemos não tem como existir. De 
nossa parte, os consumidores, o melhor que podemos fazer é economizar 
ao máximo, evitando que mais e mais águas sejam retiradas da natureza para 
nosso consumo. O Projeto Gestão Responsável dos Recursos Hídricos ‐ 
Reutilização da água da chuva nas dependências da escola agrícola pretende 
promover o incentivo à pesquisa e aumentando o número de usuários 
global da unidade escolar.Para que o planeta seja realmente preservado, 
não basta economizarmos água limpa; muito mais importante é tratarmos 
a água que sujamos. E devolvê-la limpa para a natureza, perpetuando o ciclo 
natural da água. Esse é um compromisso do Projeto Gestão Responsável 
dos Recursos Hídrico. Para fazer a captação da água de chuva, podemos 
usar qualquer superfície que tenha como condensar o escoamento da água 
para uma vertente como, por exemplo os telhados das casas,lajes ou pátios 
construídos especialmente para esse fim, onde não terá tráfego de pessoas, 
animais ou automóveis.

PALAVRAS-CHAVES: 
Água. Hídricos. Sustentável. Preservação. Escolar.
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InterETEC
campeonato de conhecimento contábil

Autores
Joice Santos Alves da Silva
Isabella Inocente da Silva
Maysa Clemente de Souza Leitão

Orientador(a)
Higor Costa Guedes da Silva

Etec de Embu 
Embu das Artes - SP

E ste projeto consiste na realização de uma atividade diferenciada para 
os alunos, que os estimule ao aprendizado da contabilidade de maneira 
mais dinâmica. O desafio se baseia em uma competição de perguntas e 
respostas e atividades práticas relacionadas à área contábil. Em um mundo 

cada vez mais dinâmico, no qual o trabalho em equipe e profissionais melhor 
preparados faz-se necessário, entende-se que a busca por formas alternativas de 
ensino e aprendizado é primordial. Sendo assim, a equipe deste projeto auxiliou 
na criação e organização de um evento que seja capaz de estimular e explorar 
tais necessidades. Esta proposta surgiu com o intuito de dinamizar as atividades 
da semana técnica do curso, também como um estímulo ao trabalho em equipe, 
à interdisciplinariedade e à interação entre os alunos do curso. Os objetivos 
diretos deste projeto são: Diversificar as atividades do Curso Técnico; propor 
uma forma lúdica de ensino e aprendizado; incentivar e motivar os alunos a 
continuar no curso e seguir na área contábil. O projeto foi desenvolvido, por meio 
das seguintes etapas: Preparação dos documentos que serão utilizados durante 
a disputa; organização da estrutura para realização da competição; inscrição 
dos grupos de alunos que irão participar do jogo; criação do regulamento de 
participação e premiação; acompanhamento dos professores na elaboração 
das perguntas e desafios; divulgação do jogo e realização do mesmo. Com a 
materialização deste projeto, notamos que os alunos demonstraram muita 
empolgação por esta atividade, o que resulta na busca por mais conhecimento 
e informação, estimulando, também, mais interação e dinamismo nas aulas. 
Os resultados deste projeto motivaram os professores do curso a buscarem 
outras formas de fornecer aprendizagem pensando em mais interatividade e 
exploração dos recursos e espaços disponíveis. Avaliamos como positivos os 
resultados com base em nossa observação e no feedback dos alunos envolvidos 
no projeto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Competição. Contábil. Atividades. Perguntas. Dinamismo.
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KEYWORK: 
agência coletiva de fotógrafos

Autores
Vivian Tais Camboim Martins

Orientador(a)
Aline Sgarlata

Etec de Carapicuíba   
Carapicuíba  - SP

C onseguir uma colocação no mercado de trabalho é uma 
tarefa muito complexa, mais ainda no caso dos recém-
formados, que possuem pouca ou nenhuma experiência. 
Considerando essa situação, desenvolveu-se a pesquisa 

desse trabalho de conclusão de curso. O tema central desse projeto 
versa sobre um novo conceito, denominado Keywork, desenvolvido 
pela autora desse projeto e sobre como ele atua dentro da Gestão 
de Recursos Humanos e suas competências. A intenção está na 
união de pessoas com objetivos e interesses profissionais específicos 
em comum, dentro de uma mesma área de atuação. O objetivo 
principal é apontar um modelo de trabalho baseado no conceito 
Keywork, que define e formaliza a união de profissionais da mesma 
área, com intuito de ajudarem-se mutuamente compartilhando seus 
conhecimentos, práticas e espaço de trabalho. Isso pretende gerar, 
além da economia financeira, de recursos naturais e materiais, uma 
parceria que se contrapõe a concorrência por meio da divisão de 
demanda entre os clientes. Por meio da pesquisa bibliográfica nos 
campos do eixo da Gestão de Pessoas e do conceito KeyWork 
nasceu a Agência Coletiva. Uma empresa formada por ideias e ideais 
de um coletivo de fotógrafos com objetivo principal de valorizar e 
apoiar jovens profissionais em início de carreira e no decorrer de 
sua profissão como fotógrafos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gestão. Recursoshumanos. Keywork. Agênciacoletiva. Gestão de 
pessoas.
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Logística reversa aplicada 
a um cemitério vertical

Autores
Giovana Lessano Alarcon
Laura Botelho Pimenta
Michel Donizete Leite

Orientador(a)
Douglas Leonardo de Lima

Etec de Ribeirão Pires 
Ribeirão Pires - SP

C om a era contemporânea surgem novos princípios, ideias, 
ações e comportamentos, e uma mudança bastante visível 
é a superlotação das grandes metrópoles e a necessidade 
de espaço. O que muitas vezes não notamos é que, da 

mesma forma que todos os dias nascem novas pessoas, há outras 
morrendo, e os locais mais impactados com esses fatos são os 
cemitérios das grandes cidades que, em sua maioria, não possuem 
infraestrutura adequada e nem mesmo espaço físico necessário. Com 
o mesmo princípio da engenharia e criação de prédios, fenômeno 
que ficou conhecido como verticalização, os cemitérios verticais 
vêm como uma solução para a falta de espaço para sepultamentos 
nas grandes metrópoles, além de ser uma solução ambiental para 
os resíduos gerados durante a decomposição humana. Essa questão 
pode ser administrada pelo processo de logística reversa, através da 
destinação correta dos materiais. Sendo assim, o projeto consiste 
na criação de um cemitério vertical ambientalmente correto, 
onde dentro das próprias dependências do empreendimento será 
construída uma estação de tratamento para o necrochorume, que 
é o resíduo líquido originado dos processos biológicos, químicos 
e físicos da decomposição de tecidos orgânicos. E com isso, 
reduziremos consideravelmente a contaminação do solo, da água, 
e do ar, que são os principais impactos ambientais gerados pelos 
cemitérios.

PALAVRAS-CHAVES: 
Logistica. Reversa. Verticalização. Meio Ambiente. Necrochorume.
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Logística reversa: 
minimizando lixo tecnológico

Autores
Gabrieli Aparecida Carniel
Isabela Nobrega
Leonardo de Oliveira Baroni

Orientador(a)
Sônia Maria Adami Vayego Fornazari

Etec Elias Nechar 
Catandúva  - SP

V ieira, Soares e Soares (2009) diz que as questões ambientais 
precisam ser discutidas pela necessidade de se preservar os recursos 
naturais. Para as empresas serem responsáveis, diversas medidas 
podem ser utilizadas, uma delas é a logística reversa. Segundo Souza 

e Fonseca (2009), define-se logística reversa como aquele segmento da 
cadeia de suprimentos que trata dos processos logísticos de produtos que 
já foram vendidos em duas frentes. A primeira refere-se ao fluxo de retorno 
de produtos que foram entregues com algum tipo de problema (qualidade, 
quantidade etc). A segunda frente se refere ao fluxo de retorno de produtos 
que se destinarão basicamente à venda ou reciclagem. O “resíduo eletrônico” 
é formado em grande parte por computadores e outros produtos do setor 
de Informática, esses materiais tornam-se ultrapassados rapidamente pelo 
aumento progressivo da obsolescência, representando um problema para o 
meio-ambiente, empresas e sociedade (BORGES; ABINEE, 2007 apud LEITE; 
LAVEZ; SOUZA, 2009). O objetivo deste trabalho é de propor ações de 
conscientização da sociedade acerca da importância do descarte adequado do 
lixo tecnológico, em uma Instituição Pública de Ensino na cidade de Catanduva-
SP. O trabalho divide-se em duas partes: na primeira, será realizada a revisão 
bibliográfica. Na segunda parte, será utilizado o método de pesquisa survey, que 
é a obtenção de dados ou informações sobre opiniões, características ou ações 
de um determinado grupo de pessoas. Para isso, será aplicado um questionário 
em uma unidade escolar. Em seguida será proposto o desenvolvimento de um 
projeto que tem por finalidade transformar a escola como ponto de coleta 
de resíduos eletrônicos. Entrou-se em contato com a Prefeitura Municipal de 
Novo Horizonte, único município da região que disponibiliza um centro de 
coleta de resíduos eletrônicos, que receberá os resíduos coletados pela ETEC 
Elias Nechar

PALAVRAS-CHAVES: 
Logística. Reversa. Resíduo. Descarte. Ambiental.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



33

Logística reversa e o 
reaproveitamento de pallets

Autores
Bruna Naiara Reis de Paula
Nathan Eisele Gomes Marques
VitÓria Aparecida dos Santos Brum Pacheco 

Orientador(a)
Bianca Souza Rocha

Etec Professor Jose Sant Ana de Castro 
Cruzeiro - SP

A palavra Logística tem a sua origem no francês loger – 
acolher. Foi inicialmente usado para descrever a ciência da 
movimentação, suprimento e manutenção de forças militares 
no terreno. Posteriormente, foi usado para descrever a 

gestão do fluxo de materiais numa organização, desde a matéria-prima 
até aos produtos acabados. A Logística é composta de uma série de 
atividades como o transporte, armazenagem, gestão de estoques, gestão 
de informações, manuseio de materiais entre outros, podendo ser vista 
muito mais que uma simples operação, mas como um negócio rentável, 
lucrativo e de grande perspectiva. Com a evolução da Logística, surgiu 
a necessidade de se pensar no meio ambiente e a Logística Reversa 
é uma importante área que viabilizou essa responsabilidade, tendo o 
processo de planejamento, controle de fluxos e de resíduos gerados 
após venda, e isto pode ser relevante para as empresas, pois envolve 
as principais áreas como: Produção, Marketing, Recursos Humanos e 
Sistema de Informação de Logística. O pallet é um estrato de madeira 
que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial e, atualmente, tem a 
finalidade de ajudar no transporte, manuseio, armazenagem e suporte 
de cargas. A reutilização de pallets visa promover e democratizar o 
pensamento sustentável para as empresas e sociedade. O projeto tem 
como objetivo acrescentar formas de reaproveitamento e restituição, 
criando um espaço de conforto e praticidade, destacando o uso desse 
material nas decorações. Portanto é fundamental o papel da Logística 
Reversa para solucionarmos o problema do ciclo de vida do pallet, pois 
ela garante o retorno de materiais possibilitando novas utilidades.

PALAVRAS-CHAVES: 
Logística. Pallets. Reutilização. Responsabilidade. Sustentável.
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Mochila ecológica com dupla função

Autores
Kely Cristina dos Reis Paes Landim
Isadora Cristina Machado

Orientador(a)
Sara Cristina Marques Amancio

Etec Ângelo Cavalheiro 
Serrana - SP

A tualmente, as pessoas têm aumentado o tempo fora de casa, 
mostrando assim a necessidade de produtos que facilitem 
seu cotidiano. Por este motivo, vimos a oportunidade de 
criar uma mochila que as pessoas pudessem usufruir de sua 

dupla função (mochila e blusa de frio acoplada), trazendo praticidade 
e comodidade aos seus usuários. Em virtude da grande preocupação 
atual com a sustentabilidade, focamos a confecção desta blusa de 
frio com matérias-primas que não agridam à natureza derivadas de 
garrafas pet, contribuindo para a conservação e preservação do 
meio ambiente, além do tecido ser impermeável e não amassar. Para 
melhor desenvolvimento deste projeto, realizamos pesquisas em sites 
voltados ao empreendedorismo e planejamento de negócios, além de 
elaborarmos uma pesquisa de mercado com os potenciais públicos 
usuários de mochilas para identificar o que pensam os consumidores 
sobre nosso produto e negócio inovador. Através das pesquisas realizadas, 
identificamos que o produto será bem aceito no mercado, pois quase 
100% dos entrevistados disseram que comprariam esta mochila caso 
venha a ser comercializada. Neste sentido, as pessoas passam cada vez 
mais tempo fora de suas casas e, se puderem otimizar em uma mochila, 
boa parte de suas necessidades, como por exemplo, a de levar uma 
blusa de frio para uma mudança repentina de temperatura, com certeza 
trará mais praticidade para seu usuário. É importante ressaltar que este 
produto é fruto de um plano de negócios desenvolvido como tema 
do trabalho de conclusão de curso que identificou serem viáveis sua 
produção e comercialização. O protótipo da mochila foi apresentado 
publicamente no Congresso de TCC, da Etec Angelo Cavalheiro de 
Serrana.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mochila. Ecológica. Dupla Função. Praticidade. Viabilidade.
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Moda sustentável e o consumidor

Autores
João Marcos Soares Supriano 
Emily de Souza Bispo
Gabrielli Viana Motta

Orientador(a)
Andréia Pereira de Oliveira

Etec Prefeito Braz Paschoalin 
Jandira - SP

O  projeto tem como tema central a questão de como a 
moda sustentável pode ajudar o mundo em questões 
ambientais e econômicas, tendo em vista que a 
sustentabilidade preza justamente o desenvolvimento da 

sociedade sem prejudicar as futuras gerações. Embora o capitalismo 
promova a exploração de recursos naturais, o que ameaça a vida 
no planeta, vendo exemplos na transformação da paisagem e clima, 
os influenciadores do consumo da moda procuram sempre unir o 
necessário com o desejado. O consumidor passa a se preocupar 
não somente com si próprio, mas também com o meio-ambiente. 
As relações sociais, na atualidade, têm passado por transformações 
nunca antes percebidas nas interações entre os homens. As 
construções das identidades têm como base o ter/possuir, o que 
se veste, ou os objetos de bens de consumo se tornaram uma 
espécie de passaporte para adentrar em certos nichos sociais que 
reafirmam a construção do ser. Um novo conceito de moda, o qual 
prioriza as utilidades reais das coisas e objetos, pode desenvolver 
uma transformação das consciências, um vez que a materialização 
dessa nova ideia possibilita a mudança real nos meios sociais. O 
projeto tem como objetivo principal pesquisar iniciativas de moda 
sustentável e avaliar a adesão dos consumidores aos produtos com 
tal proposta ambiental.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sustentável. Consumo. Moda. Mercado. Preservação.
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PDMaker - gerenciador de plano de 
trabalho docente

Autores
Robson Moroni Pupo de Oliveira Andrade
Samuel Pereira de Almeira Lopes
Augusto Gonçalves

Orientador(a)
Graciete Henriques dos Santos

Etec Adolpho Berezin 
Mongaguá - SP

O projeto PDMAKER é um facilitador para o preenchimento, controle 
e organização dos documentos de planejamento pedagógico, 
utilizados pela equipe de docentes nas instituições vinculadas ao 
Centro Paula Souza. Buscando suprir as necessidades no método 

de preenchimento atual, a aplicação é composta por diversas funções de 
automatização de informações e gerenciamento de processos, com a incumbência 
de auxiliar o trabalho do professor, do mesmo modo que para facilitar o controle 
de processo pelo coordenadores de curso e pedagógico. Tem como principal 
funcionalidade, o auto preenchimento do Plano de Trabalho Docente - PTD, 
Progressão Parcial e Atividade Extra. Para isso o sistema funciona com base de 
dados central, que é alimentada por informações das Etecs, cursos, disciplinas e 
dados de docentes, que são disponibilizados pela junta administrativa e baseadas 
no Plano de Curso. Possuindo as informações preliminares, que são nome da Etec, 
nome do curso, módulo e componente curricular, o sistema autopreenche, com 
os dados contidos no Plano de Curso relacionado às informações preliminares, 
os campos dos documentos que são pré-definidos, ou seja, são informações 
definitivas que não podem ser alteradas pelo professor ou coordenador. Esses 
dados são inalteráveis e imutáveis, sendo somente possível modificar se possuir 
uma remodelação no Plano de Curso ou na estrutura do próprio documento. 
A principal funcionalidade é o autopreenchimento, porém dispõe de múltiplas 
funcionalidades que o tornam completo e eficaz, como os cadastros e pesquisas; 
o método de correção constituído por um sistema de comentários por partição 
de documento. Assim o coordenador poderá comentar somente a parte do 
documento que necessita ser alterada pelo docente; o sistema de notificações 
interno do software, o qual envia mensagens para os usuários mantendo-os 
informados sobre o andamento do documento. Desta forma oferecendo aos 
docentes e coordenadores uma ferramenta para gestão de pessoas e processos 
altamente eficiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Plano de Curso. Docente. Gerenciamento. Progressão. Controle.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



37

Proposta de projeto social para idosos

Autores
Gabrielle Ribeiro da Silva
Bruno Pereira
Rafael Martins Vieira

Orientador(a)
Helena Cibele de Souza Silva

Etec de Monte Mor 
Monte Mor - SP

A  partir de pesquisas realizadas, identifica-se um crescente 
número de idosos na cidade de Monte Mor/SP nos últimos 
anos, e muitos desses, por não ter estudo, passam por 
dificuldades em questões tecnológicas, presentes na vida 

de todos nos dias atuais, como a falta de habilidade e compreensão 
na hora de manusear celulares ou televisores. O presente trabalho 
trata-se da utilização dos conceitos de empreendedorismo 
social, educação de jovens e adultos e inclusão digital, para o 
desenvolvimento de um projeto social que visa à inserção no 
meio tecnológico, melhoria na qualidade de vida e a minimização 
da taxa de analfabetismo dos idosos do Município por meio de 
cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal, através do Centro de 
Referência de Assistência Social, para que assim os idosos ganhem 
certa habilidade ao utilizar celulares, tablets e computadores, 
deixando de serem sempre dependentes de filhos, netos, ou 
vizinhos para efetuar certos procedimentos. Para isso, utilizou-se 
como metodologia pesquisa a consulta a sites, artigos científicos, 
livros para elaboração do referencial teórico e entendimento do 
cenário brasileiro sobre a inserção do idoso no meio tecnológico 
e de campo, com a aplicação de questionários e entrevistas com o 
público-alvo e representantes do CRAS – Centro de Referências 
a Assistência Social da cidade. Palavras-Chave: Empreendedorismo 
social. Projeto social. Idosos. Inclusão digital.

PALAVRAS-CHAVES: 
Empreendedorismo. Projeto Social. Idosos. Inclusão. Digital.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



38

Reciclagem de lâmpadas florescentes 

Autores
Luiz Carlos Batista de Godoy
Elaine Matos Oliveira Silva
Patricia Gonçalves Souza Pires

Orientador(a)
Luciana Cristina Leite 

Etec Antonio Devisate 
Marília - SP

A Logística Reversa se faz presente nas empresas, visando à 
melhoria e à integração entre a empresa, sociedade e meio 
ambiente. Isso se dá ao fato de que as organizações, ao longo 
dos anos, passaram a se preocupar com fator ambiental devido 

ao crescimento de resíduos sólidos, além da aprovação a lei 12.305/2010, 
que instituiu no Brasil a Política Nacional de Resíduo sólidos (PNRS). Nessa 
perspectiva, sabe-se da importância da falta de uma política de Logística 
reversa de alguns produtos, que podem causar muitos danos ao meio 
ambiente e a sociedade. Um exemplo é o da lâmpada fluorescente, que 
com apenas uma lâmpada de mercúrio pode contaminar 15 mil litros de 
água, além dos gases e metais tóxicos. Tendo em vista o cenário composto 
pela região de Marília, há um elevado consumo de lâmpadas fluorescentes 
e, que nesse mesmo cenário, não há empresas especializadas que façam 
a Logística reversa de lâmpadas, viu-se a necessidade de se modelar um 
negócio com o objetivo de se desenvolver de um protótipo focado em 
minimizar os impactos que o descarte incorreto de lâmpadas fluorescentes 
causa. Para tanto, os objetivos específicos são: identificar as necessidades 
dos usuários para o descarte de lâmpadas; analisar as principais dificuldades 
em reciclar o material; determinar as principais oportunidades de mercado 
e modelar uma proposta de Canvas para o setor proposto e desenvolver 
um protótipo para reciclagem de lâmpadas fluorescentes. No que se refere 
à metodologia, foi adotada a pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter 
descritivo por meio da pesquisa bibliográfica, visitas técnicas e entrevistas. 
Para a modelagem do negócio foi utilizado o Modelo Canvas de Negócios. 
Por fim, foi desenvolvido o protótipo artesanal e com material reciclado para 
o descarte e reaproveitamento de componentes de lâmpadas fluorescentes, 
atingindo assim os propósitos iniciais do projeto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Logística . Resíduos . Meio Ambiente. Impactos. Canvas.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



39

Remediação de solo 
contaminado por óleo

Autores
Henrique Marconi

Orientador(a)
Leandro Érico Batista

Etec de Tiquatira  
São Paulo - SP

O  rabalho visa à remediação de solo contaminado por 
óleo, através de um equipamento que foi construído 
com base em um destilador comum de laboratório, 
porém voltado e adaptado para a remediação de solo 

constituído de chapas de aço inoxidável e de alumínio fundido com 
a tecnologia de fotocorrosão, elaborado com auxílio do Engenheiro 
Calixto Fernandes, o qual se propõe à descontaminação de óleos 
em solos, utilizando-se dos princípios de destilação por arraste 
de vapor, lixiviação e filtração. O principal propósito do nosso 
procedimento é reter na celulose uma quantidade considerável do 
óleo que retiramos da terra, objetivo sucinto de melhoria do solo 
o qual utilizamos, pois reconhecemos a grande importância de se 
ter um solo saudável e fértil, não só para o consumo de alimentos, 
como também para qualidade de vida. Após passar pelo processo 
de filtração, a celulose estará contaminada com o óleo, os quais 
não poderão ser descartados em lixo comum, por conta de seu 
alto poder de contaminação. Por conta disso pretendemos fazer a 
incineração do material, que consiste na queima de todo resíduo 
gerado durante o processo de Remediação e, a partir disso, gerar 
energia, para assim dar uma finalidade funcional a este resíduo 
gerado, segundo nosso projeto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Remediação. Solo. Descontaminação. Destilação. Sutentabilidade.
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Scorpion VRA Education 

Autores
Douglas José Barboza
Lucas Borges Jakubowicz 
Kássio Mariano Gonçalves da Silva 

Orientador(a)
Alexandra Villanova Ramalho

Etec de Cubatão 
Cubatão - SP

O projeto tem como base contribuir com a melhoria da 
qualidade do ensino no país, utilizando novas tecnologias 
criadas no mercado dos jogos virtuais, visando a um maior 
entendimento dos alunos e proporcionando aulas mais 

dinâmicas e atrativas, em que o educando se envolva ilusoriamente nos 
conhecimentos abordados com o auxílio da tecnologia da realidade 
virtual, entrando, assim, em um mundo cheio de possibilidades. É um 
projeto que tem como objetivo inovar o ensino brasileiro com a ajuda 
da realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), duas tecnologias 
inovadoras que já existem, mas utilizadas para outros fins. Essa tecnologia 
poderia ser aproveitada em outras áreas, como na educação, ao 
transformar uma tecnologia de jogos como meio de ensino. Os alunos 
tendem a sentir-se mais atraídos para os temas abordada em aula e 
assim, o que contribui no entendimento e construção do conhecimento. 
Trazendo essas tecnologias para as escolas, será criado um ambiente 
mais didático que, ainda, facilitará o entendimento dos alunados sobre 
os conhecimentos abordados em aula. Essas tecnologias têm como 
objetivo criar uma realidade falsa, fazendo uma ilusão visual, com a ajuda 
da computação gráfica. Abordando técnicas para o desenvolvimento do 
projeto, tecnologias funcionais que toma forma a partir do aplicativo, 
jogos e Qr Code.

PALAVRAS-CHAVES: 
Realidade . Virtual. Aumentada. Tecnologias. Ensino.
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Travel Executive
aplicativos para gestores

Autores
Natália Evangelista Mendes
Giulia Karoline Silva de Almeida
Ellen Regina Mendonça de Oliveira

Orientador(a)
Cynthia Reinalde Frezzatti

Etec José Martimiano da Silva 
Ribeirão Preto - SP

E  ste estudo tem como objetivo analisar as principais ferramentas 
da Tecnologia da Informação (T.I) que são disponibilizadas para as 
empresas, para atender às exigências do mercado de trabalho. Diante 
disso, a Tecnologia da Informação trouxe a automação de escritório, 

uma ferramenta de grande importância para as empresas que auxilia para 
um bom desempenho, reduzindo custos e dando celeridade às atividades 
realizadas pelas organizações. Com esse avanço os equipamentos utilizados 
como máquinas de escrever, fax, entre outros, foram substituídos por 
tecnologias mais modernas, facilitando assim as tarefas de processamento de 
informação para tomada de decisões. Os Sistemas Informatizados ajudam 
nos processos decisórios, porém é preciso que o profissional sempre esteja 
atualizado às novas informações para fazer um bom aproveitamento de todas 
as ferramentas disponibilizadas pela T.I. Neste contexto o desenvolvimento 
do trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas: livros, artigos, 
entre outros. A pesquisa de campo foi realizada através de perguntas 
quantitativas e qualitativas, utilizando-se a ferramenta do Google forms 
para analisar o tema proposto, sendo possível identificar que a maior parte 
dos entrevistados utilizam ferramentas de T.I. Com a tecnologia, houve 
melhorias nos processos de planejamentos, compreensão das funções 
produtivas aumentando as capacidades de ligações entre diversas áreas e 
reduzindo custos dentro das organizações. O aplicativo Travel Executive foi 
desenvolvido para planejamento, por meio do qual usuário pode consultar 
notícias em tempo real, documentações necessárias para viagens nacionais e 
internacionais, diminuindo tempo para o profissional que organiza as viagens 
do executivo.

PALAVRAS-CHAVES: 
App. Ti. Automação. Viagens. Executivo.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 2
G

es
tã

o 
e 

C
iê

nc
ia

s 
Ec

on
ôm

ic
as



42

Um estudo sobre os 
motivadores de conflitos

Autores
Adalberto Vieira da Silva
Eva Viviani Onofre
Luanna Rocha Silva

Orientador(a)
Leandro Rodrigues da Silva

Etec Lauro Gomes 
São Bernardo do Campo - SP

O s conflitos entre líderes e colaboradores de uma 
organização surgem sempre que existem diferentes 
interesses. No entanto, nem sempre estão limitados apenas 
às questões relacionadas ao trabalho e à estrutura de uma 

empresa, mas em questões relacionadas, também ao capital humano, 
que deve administrá-lo da melhor forma possível, gerenciando e não os 
eliminando, no sentido de que haja evolução profissional dos envolvidos. 
Segundo estudos realizados, mais de dois terços das pessoas pedem 
demissão de seus chefes, não das empresas. Portanto, este trabalho tem 
o objetivo de identificar os principais motivadores de conflitos entre 
Líder e Colaborador numa Empresa de Filtro de Papel. A metodologia 
utilizada consiste em pesquisa bibliográfica e estudo de caso, tendo como 
principais instrumentos de coleta de dados, questionários para realização 
da pesquisa entre os colaboradores e entrevistas semiestruturadas 
aplicadas com os líderes da empresa. Como alguns resultados, percebeu-
se que os conflitos estão ligados à relação humana e que devem ser 
percebidos e controlados de forma estratégica. A empresa também 
apresentou importantes ferramentas para dirimir os conflitos, tais como 
feedback entre os envolvidos, ouvidoria e conciliação. Outra forma de 
conscientizar e motivar os colaboradores na criação de um ambiente 
harmonioso é por intermédio da realização de eventos internos, festas, 
participação de comissões e premiação com bônus salarial.

PALAVRAS-CHAVES: 
Estão . Conflitos. Pessoas. Comunicação. Organização.
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EIXO TECNOLÓGICO 3
Ciências Biológicas e Agrárias

Projetos sobre microbiologia, botânica, 
zoologia, clima, meio ambiente, energia, 
agricultura, pecuária, agronomia, 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 e da água, contaminação e qualidade do solo, 
toxicologia ambiental entre outros.
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de insetos em cookies 

Autores
Rafaella Franceschi

Orientador(a)
Jamile Priscila Sacca 

Etec Paulo Guerreiro Franco 
Vera Cruz - SP

É  por meio da alimentação que retiramos os nutrientes e energia 
indispensáveis à vida. Como a população mundial vem em 
crescimento exponencial, a fome, provavelmente, será um dos 
problemas que a humanidade enfrentará no futuro. Uma fonte 

alternativa que já vem sendo utilizada em algumas regiões do mundo 
é a entomofagia, que consiste no consumo alimentar de insetos por 
seres humanos. Este trabalho procurou demonstrar a viabilidade da 
utilização da farinha de insetos levando em consideração o quanto ela 
é saudável em termos de teor nutricional. A metodologia foi básica em 
levantamento bibliográfico incluindo periódicos, relatórios, legislação 
e normas vigentes. Ainda neste, foram realizados ensaios laboratoriais 
visando produzir cookies com maior qualidade e valor proteico. O 
preparo do produto alimentício foi no Laboratório de Agroindústria, da 
Etec Paulo Guerreiro Franco, seguindo todos os procedimentos de boas 
práticas de manipulação dos alimentos. Após a confecção do produto, foi 
aplicado o teste de kjeldahl, que visa identificar o teor de proteína do 
alimento. Visando à aceitação comercial foi realizada uma análise sensorial 
(cor, aroma, aparência, textura, sabor, impressão geral), apontando o 
interesse do público pelo produto. Esta análise foi realizada em cabines 
individuais, com 50 voluntários, onde cada participante recebeu uma 
amostra de, aproximadamente, 10 gramas do produto e respondeu a um 
questionário de satisfação dando sua opinião sobre o mesmo. Com os 
resultados obtidos no questionário foi realizada uma análise estatística 
através de gráficos. Conclui-se do presente projeto que as cookies de 
chocolate enriquecidas com farinha de insetos apresentaram alto teor 
proteico e grande aceitação do público consumidor.

PALAVRAS-CHAVES: 
Entomofagia. Insetos. Adição Proteica. Bolacha Cookies. Sensorial.
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Aeroponia 
plantação sustentável econômica

Autores
Paulo Henrique Costa Amorim
Douglas Lima Barros
Alessio Torquato Targino

Orientador(a)
Aline Risso Sousa Rodrigues

Etec Bartolomeu Bueno da Silva 
Anhanguera - Santana de Parnaíba - SP

A  aeroponia visa ao cultivo de plantas, dispensando 
a utilização de solo, evitando assim, que sofram da 
vulnerabilidade a fungos e pragas contidas no solo, 
bem como a isenção de resíduos agrotóxicos. Busca 

a produtividade e eficiência no cultivo de plantas mais saudáveis 
com fins para uso próprio, estudos potenciais ou até mesmo 
comercialização alimentícia. Possui também, como principais 
objetivos, a otimização de espaços e o baixo consumo de água. 
A otimização de espaços ocorre devido à forma como as plantas 
são cultivadas - suspensas no ar - propiciando ao proprietário de 
uma casa que se utilize deste sistema. A produção de uma grande 
quantidade de alimentos e o baixo consumo de água ocorrem 
devido à utilização de pequenas gotículas de água, as quais carregam 
nutrientes para a raiz da planta, não sendo necessário, portanto, 
o uso de fertilizantes industriais, tornando mais saudável para o 
consumo humano quaisquer vegetais. A aeroponia é uma técnica 
de cultivo com grande potencial de desenvolvimento e aplicação 
no Brasil, apesar das dificuldades e desvantagens ainda encontradas 
para sua implementação. A técnica pode ser considerada estratégica 
para aumentar a produção e melhorar a qualidade de vegetais para 
consumo humano, devido sua alta sanidade e facilidade de adaptação 
em condições tropicais de cultivo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aeroponia. Plantas. Sustentabilidade. Produção. Orgânica.
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Aplicativo localizador de ecopontos projeto

Autores
Carolina Virgínia de Castro
Mayra Rodrigues de Almeida Cirilo
Thais Ponzetto Anizio

Orientador(a)
Eltiza Rondino Vasquez

Etec Getúlio Vargas 
São Paulo - SP

C  onforme dado da Exame (2016), das 64 milhões de toneladas 
de resíduos gerados em 2012, 24 milhões seguiram para 
destinos inadequados, como lixões. Tendo em vista o problema 
do descarte inadequado dos resíduos, a função deste projeto 

é criar um aplicativo que localize o Ecoponto mais próximo, evitando-se, 
assim, o descarte em locais inadequados, causando prejuízos ao Meio 
Ambiente. No ano de 2014, foram contabilizados pela Prefeitura do 
Município de São Paulo e pela Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb) 3.900 pontos de descarte irregular, os chamados pontos 
viciados (UNIESP, 2016). De acordo com o Plano De Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos da Cidade de São Paulo, 2014, o município de São 
Paulo é considerado a sexta cidade mais populosa do mundo, com 5,9% 
da população do país – 11.252.473 habitantes em 2012. Quanto mais 
pessoas em uma cidade, mais resíduos ela produz. Em 2006, a Prefeitura 
paulistana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços (SES), criou 
os chamados Ecopontos, que são estações de entrega voluntária de 
inservíveis. A medida tem contido, em parte, o aumento dos descartes 
irregulares, mas ainda não teve o sucesso almejado, que seria a 
diminuição do lixo deixado nas ruas (UNIESP 2016). A ideia principal 
deste aplicativo é tornar mais acessível e rápido o reconhecimento dos 
locais de descarte de resíduos, e, também, qual resíduo o Ecoponto 
mais próximo pode coletar, seu horário de funcionamento e outras 
informações importantes para se evitar o descarte irregular, além de 
trazer ao conhecimento do usuário os porquês da existência dos 
Ecopontos e sua importância para o Meio Ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Resíduos. Ecoponto. Acessibilidade. Aplicativo. Meio Ambiente.
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Atlas histórico e ambiental de Caraguatatuba 

Autores
Nauane Heloisa Freitas de Souza
Gabriel Dias da Conceição
Sara Palácio Miguel

Orientador(a)
Marcello Alves da Costa

Etec de Caraguatatuba 
Caraguatatuba - SP

O  Atlas Histórico do Patrimônio Ambiental de Caraguatatuba 
compreende uma coleção de mapas, imagens de satélite, 
fotografias aéreas, documentos históricos do acervo municipal, 
vídeos, sons, gráficos e ilustrações. Apresenta textos descritivos 

e analíticos redigidos pelos alunos, além de dados de pesquisas de campo; 
integra referências e fontes para pesquisa e difusão didático-pedagógica; 
demonstra os principais patrimônios ambientais do município e traduz 
processos ambientais e culturais envolvidos na transformação da paisagem, 
tornando-as acessíveis ao público em geral, principalmente, por abordar de 
forma transdisciplinar as transformações do espaço vivido. Fala-se sobre a 
evolução da história da região do município de Caraguatatuba, relatando os 
fatos ocorridos, desde os povos primitivos da região do Litoral Norte, até 
a atualidade, passando por todo o processo de resiliência, desenvolvimento 
urbano e estruturação, descrevendo sua cultura e impactos ocasionados à 
mesma durante o período do século 14 até a atualidade. Apresenta a análise 
física dos elementos que compõem a paisagem do município e com as 
análises e comparações entre os mapas, criou-se uma imagem horizontal da 
área, que separa, por altitude, o tipo de vegetação e composição geológica. 
Consta, também, a evolução socioeconômica da cidade de Caraguatatuba, 
acentuada de acordo com a participação e desenvolvimento dos setores 
econômicos em função das diversas alterações físicas e sociais acarretadas 
pela catástrofe de 1967, acompanhados por uma análise, referente aos 
dados socioeconômicos, em função da alteração na dinâmica econômica 
do município no período após a catástrofe. Por fim, descreve problemas 
ambientais deste município, com maior enfoque, sobre as imediações da 
Bacia do Rio Santo Antônio, a fim de, possibilitar a compreensão da dinâmica 
do desenvolvimento municipal, assim como dos problemas gerados em 
função de seu crescimento.

PALAVRAS-CHAVES: 
Patrimônios. Atlas. Ambiental . Paisagem . Transdisciplinar.
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Avaliação do poder 
Fitorremediador da Cambará

Autores
Henrique Koiti Souza Hatano
Melquizedec Oliveira de Souza
Gabriel Bastos Felix

Orientador(a)
Vivian Marina Barbosa Ramires

Etec Professor Doutor José Dagnoni 
Santa Barbara dOeste - SP

A  fitorremediação é um processo no qual plantas absorvem para 
si algum metal pesado presente no solo, descontaminando-o. 
Com o avanço das cidades e descarte de lixo, muitos solos 
diariamente são contaminados com metais e isso faz com 

que plantas presentes nestes morram. Escolheu-se então a espécie 
Lantana Camara, pois é uma planta que não foi comprovada de ter 
o poder fitorremediador. Esta planta já foi encontrada no solo do 
Cerrado, portanto, achou-se que ela teria uma grande chance de ser 
fitorremediadora. O Cerrado é um bioma presente no Centro-oeste do 
Brasil, tem características de haver árvores com galhos tortuosos e de 
pequeno porte e o solo tem cor avermelhada devido à alta quantidade 
de metais presentes no mesmo. O fato de haver muitos metais presentes 
no solo faz com que as espécies de plantas se adaptem ao ambiente 
para não morrerem, ou seja, tolerem o metal. Com base nos problemas 
atuais, o objetivo do projeto foi avaliar o poder fitorremediador da 
Cambará (nome mais comum da espécie), para mais uma alternativa de 
plantas fitorremediadoras de alumínio. Simulou-se o solo do Cerrado 
em vasos com concentrações diferentes de hidróxido de alumínio, 
para ver qual seria o comportamento das plantas. Depois das análises 
espectrofotometria, peroxidação lipídica, crescimento das plantas e 
quantidade de folhas, percebeu-se que o alumínio não é um fator limitante 
para o crescimento dessa espécie, uma vez que os resultados alcançados 
mostram que ela é tolerante ao alumínio. Não pode-se comprovar que 
ela é fitorremediadora ainda, pois não foi realizada a análise de alumínio.

PALAVRAS-CHAVES: 
Fitorremediação. Lantana Camara. Contaminação. Alumínio. Tolerância.
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Biofertilizante de dejetos suínos

Autores
Ingrid Brito Almeida

Orientador(a)
Tânia Maria Bernardes de Almeida

Etec Benedito Storani
Jundiaí - SP

O  projeto de Biofertilizante com Dejetos Suínos aborda a 
questão da gestão ambiental. Trata-se de dar finalidade 
aos dejetos da suinocultura, da Etec Benedito Storani, 
uma vez que são altamente poluentes se descartados 

inadequadamente podendo prejudicar o solo, o ar (pela produção 
de gás) e os lençóis freáticos, além de proporcionar ambiente 
inadequado para a vivência dos seres vivos presentes. Diante 
disso, o projeto desenvolvido dá destino aos resíduos, através da 
formação do fertilizante que é feita pelo descarte dos dejetos 
produzidos em um tanque. Após a lavagem do ambiente, estes 
saem diretamente das baias e passam por canos que seguem para 
o tanque de decantação, onde os dejetos são separados da parte 
líquida por meio da gravidade. O tanque foi revestido com plástico 
para impermeabilizá-lo. Com a aplicação do fertilizante, as plantas 
visualmente apresentaram boa resposta, em relação à quantidade 
aplicada em cada pé, indicando que os dejetos podem vir a suprir 
suas necessidades nutricionais. Com isso, pôde-se concluir que, de 
uma forma sustentável, existe saída para o descarte do que antes 
era indesejado e mal visto, satisfazendo assim, não só a necessidade 
de descarte correto, mas também a comunidade escolar, uma vez 
que esse trabalho vai de encontro com a atual exigência por ações 
sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gestão . Dejetos. Suinocultura. Fertilizante. Sustentável.
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Avaliação do poder 
Fitorremediador da Cambará

Autores
Henrique Koiti Souza Hatano
Melquizedec Oliveira De Souza
Gabriel Bastos Felix

Orientador(a)
Vivian Marina Barbosa Ramires

Etec Professor Doutor José Dagnoni 
Santa Barbara dOeste - SP

A  fitorremediação é um processo no qual plantas absorvem para 
si algum metal pesado presente no solo, descontaminando-o. 
Com o avanço das cidades e descarte de lixo, muitos solos 
diariamente são contaminados com metais e isso faz com 

que plantas presentes nestes morram. Escolheu-se então a espécie 
Lantana Camara, pois é uma planta que não foi comprovada de ter 
o poder fitorremediador. Esta planta já foi encontrada no solo do 
Cerrado, portanto, achou-se que ela teria uma grande chance de ser 
fitorremediadora. O Cerrado é um bioma presente no Centro-oeste do 
Brasil, tem características de haver árvores com galhos tortuosos e de 
pequeno porte e o solo tem cor avermelhada devido à alta quantidade 
de metais presentes no mesmo. O fato de haver muitos metais presentes 
no solo faz com que as espécies de plantas se adaptem ao ambiente 
para não morrerem, ou seja, tolerem o metal. Com base nos problemas 
atuais, o objetivo do projeto foi avaliar o poder fitorremediador da 
Cambará (nome mais comum da espécie), para mais uma alternativa de 
plantas fitorremediadoras de alumínio. Simulou-se o solo do Cerrado 
em vasos com concentrações diferentes de hidróxido de alumínio, 
para ver qual seria o comportamento das plantas. Depois das análises 
espectrofotometria, peroxidação lipídica, crescimento das plantas e 
quantidade de folhas, percebeu-se que o alumínio não é um fator limitante 
para o crescimento dessa espécie, uma vez que os resultados alcançados 
mostram que ela é tolerante ao alumínio. Não pode-se comprovar que 
ela é fitorremediadora ainda, pois não foi realizada a análise de alumínio.

PALAVRAS-CHAVES: 
Fitorremediação. Lantana Camara. Contaminação. Alumínio. Tolerância.
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Biofertilizante de dejetos suínos

Autores
Ingrid Brito Almeida

Orientador(a)
Tânia Maria Bernardes de Almeida

Etec Benedito Storani
Jundiaí - SP

O  projeto de Biofertilizante com Dejetos Suínos aborda a 
questão da gestão ambiental. Trata-se de dar finalidade 
aos dejetos da suinocultura, da Etec Benedito Storani, 
uma vez que são altamente poluentes se descartados 

inadequadamente podendo prejudicar o solo, o ar (pela produção 
de gás) e os lençóis freáticos, além de proporcionar ambiente 
inadequado para a vivência dos seres vivos presentes. Diante 
disso, o projeto desenvolvido dá destino aos resíduos, através da 
formação do fertilizante que é feita pelo descarte dos dejetos 
produzidos em um tanque. Após a lavagem do ambiente, estes 
saem diretamente das baias e passam por canos que seguem para 
o tanque de decantação, onde os dejetos são separados da parte 
líquida por meio da gravidade. O tanque foi revestido com plástico 
para impermeabilizá-lo. Com a aplicação do fertilizante, as plantas 
visualmente apresentaram boa resposta, em relação à quantidade 
aplicada em cada pé, indicando que os dejetos podem vir a suprir 
suas necessidades nutricionais. Com isso, pôde-se concluir que, de 
uma forma sustentável, existe saída para o descarte do que antes 
era indesejado e mal visto, satisfazendo assim, não só a necessidade 
de descarte correto, mas também a comunidade escolar, uma vez 
que esse trabalho vai de encontro com a atual exigência por ações 
sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gestão . Dejetos. Suinocultura. Fertilizante. Sustentável.
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Biolarvicida

Autores
Giovana de Jesus Sperandio
Juliane Zaccarias Camolezi
Ramon Gabriel Rodrigues Siscart

Orientador(a)
Walkiria Mariasturem Vecchi Lei

Etec Martinho Di Ciero
Itú - SP

C  om o aumento de casos de patologias transmitidas pelo Aedes 
aegypti, como a Dengue, Chikungunya e Zika, a preocupação 
com tecnologias defensivas que o atinjam em sua fase larval 
e eliminem esse vetor é de extrema importância. A utilização 

de extratos vegetais com potenciais larvicidas e inseticidas demonstra 
grande eficiência, e pesquisas em torno dessas atividades devem ser 
potencializadas. Diante dessa perspectiva, o objetivo desse trabalho 
é estudar as propriedades inseticidas da árvore Melia azedarach e 
concentração de azadiractina, durante as estações do ano, para a análise 
de sua eficiência como um larvicida orgânico oferecendo uma opção 
ambientalmente correta. Foram coletadas as folhas durante 6 meses e 
foram secas naturalmente, depois foram trituradas, pesadas e diluídas 
em uma concentração de 10% de álcool 70°, mantida em descanso por 
24 horas. Posteriormente, filtrou-se e destilou-se sob a temperatura 
constante de 80°C, obtendo o óleo essencial. Em dois béqueres com 
40 ml de água, adicionou-se um aparelho espectrofotômetro e os 
óleos essenciais extraídos de cada mês para analisar sua absorbância. 
Por meio de testes em larvas, foi possível analisar que o Biolarvicida é 
100% eficiente, com a morte de todas com o extrato e a permanência 
das larvas em testemunha vivas, atendendo às expectativas e resultados 
esperados. Através da espectrofotometria, observou-se que houve em 
maior quantidade, antioxidantes e fenóis no extrato de abril e em menor 
no de maio. Em suma, se utilizado em focos da dengue, já que tem sido 
um dos principais problemas com mosquitos, o Biolarvicida irá inibir o 
crescimento e minimizar esses casos, para garantir melhoria na saúde 
pública e no meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ecologia. Larvas. Mosquitos. Meio Ambiente. Dengue.
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De óleo no futuro

Autores
Alexandre Heuschkel
Gabriela da Silva Santana
Luara Neri de Lima

Orientador(a)
Silvia Cirlene Pultrini

Etec Takashi Morita
São Paulo - SP

O   óleo, quando descartado de maneira inadequada, traz 
sérios problemas para o meio ambiente. Se emitido 
em pias e vasos sanitários, esse óleo chega em redes 
de esgoto que, muitas vezes, não recebem tratamento 

adequado e acabam chegando em mananciais e rios, nos quais 
podem vir a prejudicar o equilíbrio ambiental. Quando descartado 
em aterros sanitários, o resíduo causa impermeabilização do solo, 
podendo gerar futuros alagamentos e lesar os entornos do local. 
Diante desta problemática, o projeto De Óleo no Futuro tem como 
finalidade promover um pensamento sustentável na comunidade 
escolar e em seus arredores, fazendo com que seja cultivada uma 
responsabilidade social e sejam tomadas atitudes mais conscientes. 
Com a elaboração da coordenação e de professores da unidade, 
tivemos o apoio preciso para iniciar o projeto que pretendia amenizar 
o mal descarte de óleo, proporcionando um local que pudesse dar 
um fim adequado para ele. Os resíduos depositados no local são 
transformados em sabões em barra e sabonetes líquidos que serão 
utilizados nos banheiros de alunos e funcionários para higienização, 
o que reduziria os gastos com este produto, ou revertidos em 
verbas para que possam ocorrer melhorias no ambiente escolar. 
Atualmente, a coleta já mobilizou estudantes, funcionários, familiares 
e está aberta em todo o período de funcionamento da escola.

PALAVRAS-CHAVES: 
óleo. Reciclagem. Sabão. Reutilizar. Reaproveitar.
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Efeito fungicida de extratos de Leucena

Autores
JÉssica de Fátima Trizoti
Vania Lais Lopes Zuzelski
Karen Andressa Fernandes

Orientador(a)
Jamil da Silva

Etec  Rubens de Faria e Souza
Sorocaba - SP

A  extração e síntese de substâncias que apresentam interesse 
para os seres humanos é crescente na indústria química. 
Assim, o presente trabalho objetivou extrair mimosina das 
sementes de Leucaena leucocephala, quantificar o composto 

e testar sua atividade fungicida em fungos causadores de doenças na 
horticultura. Para isso, foi feita a extração via exsudato e extrato aquoso 
das sementes de L. leucocephala, identificação e quantificação, e seu efeito 
foi testado sobre os fitopatógenos Alternaria solani, Rizoctonia solani e 
Sclerotinia sclerotiorum em bioensaios em placa de Petri. A extração da 
mimosina, a partir das sementes de L. leucocephala, foi possível nos dois 
métodos propostos, no entanto houve maior concentração de mimosina 
no extrato aquoso. Para todos os fungos testados, o extrato aquoso 
foi o que apresentou maior porcentagem de controle com relação à 
testemunha, sendo 91,7% para Alternaria solani, 51,3% para Rhizoctonia 
solani e, apenas Sclerotinia sclerotiorum não diferiu do grupo-controle 
apresentando apenas 26,9%. Desta forma, foi possível avaliar a atividade 
antifúngica da mimosina e, neste sentido, o extrato de Leucena pode 
representar uma alternativa ao uso de agroquímicos num sistema de 
produção orgânico, podendo ser utilizada como ferramenta dentro do 
Manejo Integrado de Pragas e Doenças. Há a necessidade de estudos que 
abordem a toxicidade da mimosina sobre a saúde humana, aplicação do 
extrato da L. leucocephala diretamente nas plantas, bem como aqueles 
visando entender de que forma o extrato afetará a microbiota do solo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mimosina. Extrato Vegetal. Leucena. Antifúngico. Horticultura.
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Ervas repelentes

Autores
Talita Franciele Macedo de Souza
Matheus Kennedy Macedo Gonçalves da Silva
Mateus Felipe Souza de Lima

Orientador(a)
Meiriele Mazzo

Etec Professora Carmelina Barbosa 
Dracena - SP

O   repelente de uso botânico tem se destacado como 
uma alternativa eficaz no controle de insetos 
domésticos, podendo ser uns dos componentes com 
para se combater esses. O trabalho tem o objetivo de 

desenvolver um repelente natural, utilizando o extrato alcoólico 
das plantas citronela e hortelã, com o intuito de repelir insetos 
como moscas, formigas, baratas e pernilongos.O projeto se iniciou 
com pesquisas sobre os insetos e as propriedades químicas, 
bem como os princípios ativos da hortelã (Mentha spicata) e 
citronela(Cymbopogon nardus), os cuidados necessários para o 
desenvolvimento das plantas, os receituários dos repelentes, além 
da exposição dos produtos prontos e modo de preparo. Durante 
o procedimento, foi realizada a maceração das folhas e talos das 
plantas, após a maceração foram condicionadas cada uma em seu 
respectivo frasco de vidro âmbar. Nesses frascos foi adicionando o 
álcool 70% por 15 dias. Após o curtimento foi filtrado e adicionada 
vaselina líquida como fixador; descansou por mais 15 dias. Os 
resultados obtidos no presente trabalho indicaram que a citronela 
e a hortelã tiveram ação repelente contra os insetos. O efeito 
repelente das plantas foi significativo e tem sido apontado como 
uma forma muito eficiente em evitar ação dos insetos, reduzindo 
a postura. Foram realizados estudos semelhantes, desenvolvidos 
no presente trabalho, que constataram resultados positivos sobre 
repelência de inseticidas de origem vegetal em diferentes pragas e 
insetos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Repelente. Citronela. Hortelã. Insetos. Natural.
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Fitorremediação do chumbo 
pela S. podophyllum

Autores
Otávio Maia Vicakas
Nathan Ullian de Souza

Orientador(a)
Adriana Pires

Etec Guaracy Silveira
São Paulo - SP

C  om o descarte incorreto de contaminantes no ambiente por 
ação antrópica, foram necessários novos estudos para se 
encontrar uma nova técnica de remediação. Com isso, surgiu 
a biorremediação, técnica que utiliza organismos vivos, como 

micro-organismos, fungos, algas e vegetais para reduzir ou remover 
contaminantes, tanto do ar, quanto da água e do solo. Dentro deste estudo 
encontra-se fitorremediação que faz uso de plantas capazes de absorver 
metais tóxicos, petróleo, explosivos e pesticidas. O propósito deste 
trabalho é buscar uma maneira ecológica, sustentável e de baixo custo 
na remediação de metais tóxicos em solos contaminados. Realizaram-se 
então testes, por dois meses e meio com a Syngonium podophyllum, 
em que se utilizaram duas mudas: uma em solo contaminado com 1g 
de nitrato de chumbo II e outra de controle. Realizou-se uma análise, 
através de água régia para a decomposição das raízes, logo sofrearam 
queima contínua até secarem para somente sobrar cinzas. Utilizou-se 
uma solução de cromato de potássio para ocorrer precipitação de 
cromato de chumbo II, comprovando sua absorção. Compreende-
se sua capacidade fitorremediadora, quando os sais de chumbo na 
solução emergiram, correlacionando o crescimento da planta no solo 
contaminado, a formação de novas mudas e um crescimento acentuado 
em comparação à planta controle. Pode-se concluir que, através dos 
resultados obtidos, a planta possui capacidade para retirar metais do 
solo e ser utilizada de forma alternativa para remediação de metais 
tóxicos em solo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Contaminantes. Fitorremediação. Plantas. Solos . Chumbo.
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Microscópio caseiro com uso do celular

Autores
Marianna Aparecida Machado Mendes Ferreira
Matheus Garcia de Oliveira Silva

Orientador(a)
Luiz Fernando Souza de Medeiros

Etec Laurindo Alves de Queiroz
Miguelopolis - SP

O  projeto microscópio com uso de celular vem 
facilitar a observação e análise de micro-organismos 
microscópicos em sala de aula ou no laboratório, 
tornando o aluno investigador do conhecimento. 

Muitas escolas não possuem o aparelho de extrema importância, 
pois através dele é possível observar as reais estruturas possíveis 
nos micro-organismos com detalhes e precisão, favorecendo assim 
o processo ensino aprendizagem. Para elaboração do microscópio 
são utilizados materiais do dia a dia do aluno e o uso do aparelho 
celular que se tornará um objeto fundamental para o conhecimento 
e investigação. Usaremos o celular em favor do aprendizado e 
descobertas de novas estruturas microscópicas. Os alunos terão 
contato com diversas estruturas microscópicas, muitas vezes 
reproduzidas nos livros didáticos por desenhos ou fotografias, com 
o uso do aparelho o aluno poderá ir além o que possibilitará o 
senso investigativo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Microscopio. Estrutura. Materiais. Aprendizado. Micro-organismo.
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Produção de papel a partir do filtro de cigarro

Autores
Andressa Kaori Kajihara
Gustavo Donizete dos Santos
Izabela Aparecida de Souza Carvalho

Orientador(a)
Michele Christine Machado de Oliveira

Etec Conselheiro Antonio Prado
Campinas - SP

O  cigarro é uma das drogas lícitas mais consumidas, é 
composto por mais de 4500 complexos químicos, 
dentre eles,substâncias viciosas que elevam o consumo e, 
consequentemente, geram o descarte inapropriado nas vias 

públicas. Pelo fato das bitucas dos cigarros serem altamente poluentes 
para o meio ambiente e para a saúde, o projeto almeja reduzir o impacto 
de sua decomposição. Devido às substâncias tóxicas presentes no filtro 
(possuindo em sua composição 70% do éster de acetato de celulose), 
que na reação da celulose, após ser extraída, a polpa de madeira, com 
a presença de ácido acético e anidrido acético com ácido sulfúrico é 
submetida ao processo de purificação, por este motivo, em sua oxidação 
libera o próprio ácido sulfúrico, sendo altamente tóxico ao solo. Com 
base nisso, a degradação do acetato de celulose será realizada, a partir 
da enzima celulase que, ao ser ativada, quebrará as ligações glicosídicas, 
tornando a extensão molecular menor. Ao final desse processo, espera-
se a formação de resíduos para a produção de um papel biodegradável. 
E após a obtenção do papel, realizar testes como por exemplo: 
identificação de porosidade, resistência ao rasgo e deformidades. O 
projeto tem como finalidade correlacionar o aprendizado científico e 
transformar um resíduo em um produto sustentável e inovador.

PALAVRAS-CHAVES: 
Bitucas. Filtro. Celulose. Papel. Biodegradável.
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Produção de plástico 
biodegradável amido da batata

Autores
Ana Karina Rodrigues da Cruz
Erika Mikaelly da Silva Carolino
Vania Cristina Rodrigues Cruz das Neves

Orientador(a)
André Fabiano De Castro Vicentes

Etec de Cubatão
Cubatão - SP

O  bioplástico é uma resina biodegradável, cujo os 
componentes são derivados de matérias primas de 
fontes renováveis. Em geral, os plásticos biodegradáveis 
são derivados de produtos vegetais e animais, tais como 

a celulose, amido, quitina, etc., que ocorrem em abundância na 
natureza. O uso em escala desses, substituem as resinas de fontes 
não renováveis, como o petróleo. Os plásticos biodegradáveis 
decompõem-se em seus componentes mais simples pela atividade 
dos microrganismos ao entrarem em contato com o solo, a 
umidade do ar e a luz solar, ao contrário do que ocorre com as 
resinas petroquímicas, que permanecem por muito tempo sem 
sofrer alterações. Neste projeto, foi produzido um polímero 
plástico, a partir da reação do amido, extraído da casca da batata, 
para substituir bandejas de alimentos e plásticos filme tradicionais. 
Considerando-se a inutilização desse resíduo orgânico, e o seu 
descarte frequente, sugere-se que o amido proveniente da referida 
extração, seja utilizado como matéria prima para a formação do 
bioplástico, pois foi verificado que os filmes plásticos formados a 
partir desse processo têm características diferenciadas, conforme 
as quantidades de ácido e glicerina utilizados. Produzindo materiais 
bioplásticos de boa qualidade e decomposição adequada ao entrar 
em contato com os produtos e descartados de forma adequada.

PALAVRAS-CHAVES: 
Plástico. Batata. Amido . Polímero. Biodegradável.
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Projeto Aquaponia

Autores
Claudionor Duarte Machado

Orientador(a)
Jose Octavio Michelin

Etec Professor Matheus Leite de Abreu
Mirassol - SP

A  quaponia é um sistema de cultivo conjunto, que une a 
piscicultura ( criação de peixes ) e a hidroponia ( cultivo de 
plantas sem o uso do solo, com as raízes submersas na água 
). Na aquicultura comum, as excreções dos animais criados 

podem se acumular na água, aumentando a sua toxicidade. A aquaponia 
é um sistema que resolve o problema da piscicultura, solucionando um 
problema da hidroponia, alimentando as plantas com os excrementos 
eliminados pelos peixes, que por sua vez filtram essa água para que 
retorne limpa para o sistema. Os dois sistemas estão fisicamente 
separados e são interligados por um sistema de bombeamento que leva 
a água com dejetos dos peixes para o sistema hidropônico e devolve 
água limpa do sistema hidropônico para o tanque com os peixes, 
proporcionando assim a produção de alimentos de forma sustentável 
e viável financeiramente, utilizando técnicas simples e de fácil aplicação, 
produzindo alimentos de origem vegetal e animal no mesmo sistema. O 
uso da aquaponia pode ser difundido por todo o país, devido à grande 
diversidade de espécies de peixes, tanto ornamentais como de engorda 
e plantas que podem ser cultivadas e, pela facilidade de implantação, 
tendo um baixo custo e fácil manuseio.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aquaponia. Hidroponia. Piscicultura. Sustentável. Aquicultura.
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Sistema agroflorestal no sítio K e K 

Autores
Aline Pereira Lima
Carla Kayuri da Silva Okimoto
Roberta Cristina Coppola

Orientador(a)
Renato de Araújo Ferreira

Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo
Presidente Prudente - SP

N  o Brasil, historicamente, prevalece o cultivo agrícola por 
meio da monocultura, que causa impactos no meio e, se 
não manejado corretamente, pode provocar desequilíbrio 
ambiental. Nesse sentido, o sistema agroflorestal (S.A.F. ou 

agrofloresta) apresenta-se como alternativa mais sustentável a esse modelo 
tradicional agropecuário. A agrofloresta se baseia na sucessão ecológica 
e consiste em associar espécies lenhosas, animais e/ou cultivos agrícolas, 
que interagem entre si de modo harmônico, otimizando a produção com 
o uso mais eficiente dos recursos naturais. O objetivo desse trabalho foi 
desenvolver e implantar um projeto de S.A.F., constituído do consórcio de 
exemplares perenes lenhosos e agrícolas, na pequena propriedade rural 
denominada Sítio K e K, caracterizada pelo contexto da agricultura familiar 
e localizada no município de Presidente Epitácio (SP). Os procedimentos 
metodológicos consistiram em quatro etapas, nesta ordem: 1. Sensibilização 
e capacitação dos proprietários; 2. Levantamento de dados e caracterização 
da propriedade; 3. Levantamento das espécies, que considerou o interesse 
comercial regional, espécies florestais nativas, e outras de interesse familiar; 
4. Estudo e determinação da distribuição espacial das espécies, baseado nas 
exigências de desenvolvimento, interações e funções e disponibilidade de 
mudas nos viveiros. A partir daí, foi definida a implantação em módulos, com 
área unitária de 441m² (21m x 21m). Para o plantio, inicialmente, o solo foi 
corrigido com adubação verde e fertilizante fosfatado. As espécies foram 
distribuídas conforme seu estrato, e o sistema contém três linhas espaçadas 
entre si por 7 metros, com 10 mudas cada, entre elas nativas e frutíferas, 
plantadas a cada 2 metros. Concluiu-se que os sistemas agroflorestais são 
uma opção viável e sustentável para agricultura familiar, e espera-se que o 
projeto de S.A.F. do Sítio K e K represente um exemplo e seja reproduzido 
em outras propriedades rurais vizinhas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Floresta. Agricultura. Agrofloresta. Familiar. Sustentável.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 3
C

iê
nc

ia
s 

Bi
ol

óg
ic

as
 e

 A
gr

ár
ia

s



62

Smart Body

Autores
Daniele Maximo
Elisa Nilson Parada
Agatha Christie de Souza EugÊni

Orientador(a)
Camila Alessandra Braga

Etec de Monte Mor
Monte Mor - SP

Ao longo da vida acadêmica os alunos tendem a ter dificuldades 
em algumas matérias. Após analisar tais dificuldades 
elaboramos um jogo com objetivo de tornar o ensino da 
disciplina de Biologia mais atrativo e, consequentemente, 

proporcionar maior rendimento e melhores resultados nos exames de 
vestibulares.

PALAVRAS-CHAVES: 
Vestibular. Exames. Jogo. Biologia. Vida Acadêmica.
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Solo e sustentabilidade: 
uso de resíduos orgânicos 

Autores
Rafaela de Lima
Gabriela Patricia de Oliveira
NatÁlia Inacio de Almeida e Silva

Orientador(a)
Wânia Maria Betacini Dei Santi

Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo
Presidente Prudente - SP

Opresente trabalho refere-se à pesquisa sobre a aplicabilidade de 
diferentes tipos de adubos orgânicos no desenvolvimento das 
plantas cultivadas, contribuindo para um mundo mais sustentável 
e de consciência ambiental coletiva. Com o descuido do solo 

das áreas verdes, o mesmo vai perdendo suas propriedades necessárias 
para o cultivo de plantas e alimentos. Este trabalho propõe a construção 
de composteiras, utilizando diferentes resíduos orgânicos, provenientes 
do refeitório da escola, com o objetivo de minimizar o descarte destes e 
de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da preservação 
do meio ambiente. Durante esta pesquisa menciona-se o processo de 
construção das composteiras e o cultivo de feijão e milho, para observação 
do crescimento dos mesmos, com o uso dos diferentes compostos gerados 
nas composteiras. O sistema de nutrição vegetal explicita a importância 
dos principais nutrientes para produção de plantas com qualidade. No 
desenvolvimento do trabalho, apresentam-se gráficos para a verificação 
do crescimento das plantas em interação com cada composto. Todos os 
resultados do experimento e as informações da pesquisa indicam que solos 
abandonados ou utilizados sem a preocupação de tratamento tornam-se 
nutricionalmente esgotados. Espera-se que esse problema seja sanado ou 
minimizado através de pequenas ações, como por exemplo, este trabalho 
que apresenta uma alternativa de recuperação do solo, reaproveitamento 
de resíduos e educação ambiental.

PALAVRAS-CHAVES: 
Solo. Comp. Orgânico . Sustentabilidade. Reaproveitamento. Compostagem.
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Tartaluzes

Autores
Genivaldo Carlos da Silva Júnior
Matheus Henrique Rodrigues
Laiane de Paula Palhares 

Orientador(a)
Teresa Cristina de Toledo Francisco

Etec Sylvio de Mattos Carvalho 
Matão - SP

Os quelônios se reproduzem no mar, porém por serem 
ovíparos fazem a desova na areia das praias. Cada vez mais, 
estão sofrendo com a interferência humana no seu ciclo de 
vida, além da poluição já conhecida, outra muito conhecida 

é a fotopoluição, que se trata da invasão de cidades no espaço litorâneo. 
O objetivo principal da nossa pesquisa é diminuir o índice de morte das 
tartarugas por atropelamento, através da criação de um equipamento 
que se localizará no mar, a certa distância da praia, que emitirá luz com 
foco principal na areia, assim atraindo-as para o mar. Será realizado com 
materiais recicláveis para não agredir o meio ambiente, o que também 
se tornou foco do nosso trabalho, afinal a nossa poluição tem grande 
interferência na vida marinha. Esperamos que o equipamento consiga 
emitir luz o suficiente para atrair as pequeninas ao mar, que seja de 
baixo custo de manutenção e produção. Chegamos assim à conclusão 
de que há grande interferência humana, mas quase nenhuma solução 
para o problema. A única ONG voltada para a proteção da vida marinha 
é o Projeto Tamar, que foi uma grande base para o desenvolvimento 
do nosso trabalho. Designamos então que o nosso projeto seria 
uma solução simples para o problema, mesmo encontrando alguns 
empecilhos, continuaremos nossos estudos para ter uma saída menos 
prejudicial à vida marinha.

PALAVRAS-CHAVES: 
Estudo . Tartaruga. Preservação . Vida Marinha. Material Reciclável .
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EIXO TECNOLÓGICO 4
Informática e 
Ciências da Computação

Projetos sobre ferramentas da comunicação, 
sistemas computacionais, sistemas 
operacionais, linguagem de programação, 

computação gráfica, comunicação e redes, 
entre outros.
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AutGames jogos

Autores
Dalila Abrantes Dais
Elifábia da Silva Nogueira
João Victor da Cunha Sousa 

Orientador(a)
Fabiana Cota Pontes

Etec Philadelpho Gouvea Netto
São José do Rio Preto - SP

O AutGames é um software com a finalidade de proporcionar 
entretenimento e auxílio no desenvolvimento escolar de 
crianças que possuem transtorno neurológico do espetro 
autista. Devido ao número, cada vez mais crescente de 

crianças com essa síndrome e que precisam de fundamentos básicos 
educacionais, que com esses fins procuram a unidade escolar para educar 
seus filhos. Ao chegar a esses ambientes encontram-se professores não 
preparados, nem uma infraestrutura adequada para que esses alunos 
possam ser integrados no meio escolar. Além de que a quantidade de 
software que abranja essa área educacional é mínima e um software 
facilitará o dia-a-dia não só da criança, mas também quem interage 
com ela. O objetivo desse software é usar o jogo como ditado, contar 
para ajudar o aluno a correlacionar imagens com letras, oferecer uma 
base para que a criança possa contar com mais facilidade, auxiliar no 
desenvolvimento da escrita, entre outros. Esse programa também é uma 
alternativa para professores que buscam ferramentas que viabilizem a 
interação entre os autistas e os demais alunos, devido ao fato de que 
a síndrome atinge principalmente a socialização dos mesmos com o 
restante da sociedade, pois o jogo é um meio dinâmico que conta com 
o uso de cores fortes. Desta maneira a atenção do autista se volta para 
as atividades propostas, fazendo com que a dificuldade de socializar do 
autista possa ser trabalhada de outra maneira.

PALAVRAS-CHAVES: 
Autismo. Interação. Tecnologia. Jogos. Educação.
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Auto Rain System (ARS)

Autores
Murilo Godoy de Oliveira
Aramis de Oliveira dos Santos
Juliana Nascimento Silva

Orientador(a)
Alessandro Aparecido Antônio

Etec Antonio Devisate
Marília - SP

OAuto Rain System (Sistema de Chuva Automática) baseia-
se no fato de o usuário ter sua pequena horta, ou plantas 
irrigadas automaticamente, com a finalidade em se obter o 
melhor resultado em relação ao desenvolvimento no cultivo 

de suas plantas por serem irrigadas corretamente, sem excesso ou falta de 
irrigação, de maneira mais prática e eficaz através de um sistema intuitivo 
para automatizar a irrigação de suas pequenas plantações. O projeto foi 
desenvolvido no curso Técnico em Informática, com a utilização do 
Arduíno em linguagem de programação C++, e é composto por módulos 
e componentes eletrônicos como relé, bomba dágua, Liquid Crystal Display 
(LCD), Real Time Clock (RTC), sensor de umidade e sensor de nível de 
água. O sistema leva em conta a temperatura e umidade relativa da terra 
para calcular o volume a ser irrigado, além de realizar o controle do nível 
do reservatório de forma automática. Outro benefício é o monitoramento 
da umidade do solo, com a opção de cultivar adequadamente cada tipo de 
planta, de acordo com as exigências de cada uma. Como resultados, além da 
automatização utilizada e a melhora na produtividade e qualidade do produto 
cultivado, ocorre ainda a economia de água e de energia pela circunstância 
do sistema só ser executado se realmente existir a necessidade de irrigação 
no local implantado.

PALAVRAS-CHAVES: 
Irrigação. Arduino. Automatização. Rega de Plantas. Linguagem C++.
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Automatização de aquário

Autores
Evandro Aparecido dos Santos
João Pedro Prandi
Heytor Berceli Mariano dos Santos

Orientador(a)
Elton Henrique Bonfim Monteiro

Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho
Jales - SP

A sociedade moderna adota novas tecnologias, novos meios de 
produções e reinventa a maneira de lidar com os objetos e 
informações. As pessoas buscam estar sempre conectadas, 
através de diversos tipos de dispositivos, e estes por sua vez 

foram criados para proporcionar maior bem estar e comodidade. A 
relação do ser humano com seus animais não pode ficar de fora dessa era 
tecnológica, pois com a vida moderna muito corrida, as pessoas não têm 
o devido tempo para se dedicar a seus animais de estimação e isso pode 
prejudicá-los. Nessa situação de falta de tempo os peixes são ótimos 
aliados, por requererem poucos cuidados, porém alguns esquecem de 
cuidar desses animais. A proposta do projeto é um alimentador de peixes 
automático, utilizando o arduino mega para programar o alimentador, 
protoboard, que é responsável por interligar os componentes, display 
LCD, mostrar data/hora, sensor LDR que, quando o ambiente externo 
estiver com baixa luminosidade, ativará os LEDS internos do aquário, 
para que estes sejam alimentados sem a intervenção humana e ele 
contará com duas opções para o usuário, na primeira opção, o usuário 
poderá programar a hora que o alimento deverá ser despejado, já na 
segunda opção, o usuário poderá pressionar um botão pré-programado 
para liberar determinada quantidade de alimento para os peixes.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tecnologias. Arduino. Aquario. Peixes. Alimentador.
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Capacete inteligente com 
detecção de impacto

Autores
Niel Antonio da Silva
Guilherme Augusto Gaspar
Fábio André Rosa Junior

Orientador(a)
Fabio Ruy 

Etec Professor Jadyr Salles
Porto Ferreira - SP

Ocenário atual de trânsito aponta que, a cada dia, o número de 
mortes envolvendo motocicletas vem crescendo cada vez mais. 
Com intuito em colaborar para que esses números espantosos 
de fatalidades viessem a diminuir, a solução encontrada pelo 

grupo foi o desenvolvimento de uma tecnologia que pudesse reconhecer a 
queda do motociclista e, automaticamente, acionar o socorro. Provendo ao 
acidentado um rápido atendimento médico, sem que seja necessário que o 
mesmo, ou terceiros, efetue ligações para hospitais e pronto atendimento. 
O aparelho possui um sensor de impacto que, ao detectar a queda do 
motociclista reconhece o impacto exercido sobre o capacete e faz uma 
sincronização com o aplicativo, que automaticamente dispara mensagem SMS 
para um número previamente cadastrado. Essa mensagem SMS informa que 
ocorreu um acidente enviando a localização de GPS do acidentado. Assim, 
o tempo de espera no local do acidente será menor, consequentemente 
aumentando a chance de sobrevivência do acidentado. Dependendo do 
acidente as chances de ocorrer uma fatalidade diminui pela metade quando 
o socorro é acionado imediatamente. Considerando que o projeto possui 
grande impacto na causa salvar vidas, vemos a viabilidade de se implementar 
a solução e apresentà-lo à sociedade, bem como ao mercado. Desta forma, 
o projeto visa unir as tecnologias abordadas no curso e aplicá-las à pratica, 
em uma causa tão justa e nobre que é o salvamento de vidas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Capacete. Inteligente . Impacto. Socorro . Segurança.
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Catalogação de arvores - TreeGO

Autores
Marcelo Hamilton Pereira dos Santos
Maria Eduarda de Oliveira
Fernando José Vintecinco Ramalho

Orientador(a)
Daiani Mariano de Brito

Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida
Novo Horizonte - SP

Aarborização urbana é um tema de extrema importância, 
pois proporciona à cidade inúmeros benefícios como, por 
exemplo, melhorias no ar, trazendo saúde à população, uma 
vida mais saudável, além de diminuir a poluição sonora e 

deixar o ambiente mais bonito e agradável. No entanto, é importante 
haver um planejamento quanto à quantidade e espécie das árvores, 
evitando futuros prejuízos e riscos. A cidade de Novo Horizonte, 
interior de São Paulo, referência como município verde e azul no estado, 
teve a necessidade de melhorar seu planejamento quanto à questão 
da arborização urbana, melhorando a quantidade e distribuição das 
árvores e evitando problemas causados pela falta de controle arbóreo, 
envolvendo a rede elétrica, danos nas calçadas e prevenção de riscos de 
acidentes vitais e materiais, devido à queda de árvores que estejam com 
sua integridade comprometida. Para isso foi desenvolvido o aplicativo 
mobile para sistema operacional Android. Os dados importantes para 
catalogação das árvores como, espécie, gênero, localização, características, 
avaliação da qualidade e recomendações foram identificados, através de 
pesquisa descritiva e explicativa. É possível catalogar árvores de maneira 
clara, moderna e rápida, no modo online ou offline. Os dados coletados 
são migrados para um servidor na prefeitura municipal, norteando ações 
quanto às questões de arborização da cidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Arborização. Catalogação. Android. Aplicativo. Mobile.
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Chocadeira programada com Arduíno

Autores
Kelvin Aleck Silva Lopes
William José Santos
Robson dos Santos Júnior

Orientador(a)
Maria de Lourdes Tonobohn

Etec de Campo Limpo Paulista
Campo Limpo Paulista - SP

P or meio de estudos teóricos e práticos, observando o cotidiano dos 
criadores avícolas com produção em pequena escala, constatou-
se a importância do processo de incubação e eclosão de ovos no 
resultado final de produção e rentabilidade dos pequenos produtores. 

Percebeu-se que o uso da tecnologia em incubadoras artificiais facilitaria o 
controle de etapa de incubação, dando acesso a esse suporte por parte de 
pequenos produtores de aves, aumentando sua renda nessa atividade. Sendo 
assim, com objetivo de viabilizar tecnologia de auxílio a pequenos e médios 
criadores de aves, aumentando o índice de eclosão de ovos, desenvolveu-se, 
a partir dos conhecimentos obtidos no curso Técnico de Informática para 
Internet do Centro paula Souza, uma chocadeira inteligente, programada 
em arduíno, que proporciona a eclosão de ovos, por meio de um sistema 
de controle, precisão e automação, dando condições mais específicas para o 
processo. Através de um sistema alimentado em eletricidade, de forma mais 
econômica que as outras chocadeiras existentes no mercado, o processo 
pode resultar em uma maior produtividade de pequenos criadores de aves, 
gerando um excedente de lucro para investimento em seu plantel, ou em 
tecnologias mais avançadas para receber os pintainhos de um dia de vida. 
Um sistema prático, simples e de baixo investimento, facilitando a vida do 
pequeno produtor.

PALAVRAS-CHAVES: 
Chocadeira. Arduíno. Umidade. Incubação. Eclosão.
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Fetapps: aplicativo mobile para a Feteps

Autores
Ana Júlia Ribeiro Diniz
Rubia Aparecida de Almeida Fonseca
Vitória Leite Coelho

Orientador(a)
Anderson Sene Goncalves

Etec Professor Jose Sant Ana de Castro 
Cruzeiro - SP

Na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), as 
inúmeras pessoas que visitam os trabalhos expostos 
carecem de algum recurso manual para fazer anotações e/
ou trocar informações com os alunos e/ou orientadores. 

Neste sentido, este projeto tem por objetivo o desenvolvimento 
de um aplicativo móvel denominado FetApps, a fim de facilitar para 
os visitantes no momento de conhecer os projetos e expositores. 
Em virtude disso, para o desenvolvimento do aplicativo fez-se uso 
do framework Ionic para a criação do aplicativo multiplataforma 
(compatível com Android, IOs e Windows Phone) e do SQLite, que 
funciona como um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, embora 
seja uma biblioteca de software que implementa mecanismos de 
banco de dados relacionais. Assim, este trabalho visa prover aos 
visitantes a opção de fazer uso de um aplicativo móvel para anotar 
informações acerca dos projetos, alunos e/ou expositores. Dessa 
maneira, com a implantação desse projeto, espera-se oferecer aos 
visitantes e expositores maior facilidade na difusão de informação e, 
principalmente, para a ampliação de network e até mesmo possíveis 
investidores. Em suma, o bom desempenho e feedback positivo 
do aplicativo pode tornar possível a implantação do aplicativo em 
edições futuras da feira, a fim de propiciar maior praticidade no 
processo de visitação dos trabalhos desenvolvidos e apresentados 
por alunos das ETECs e Fatecs.

PALAVRAS-CHAVES: 
Fetapps. Ionic. Sqlite. App. Banco de Dados.
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GEUBS 
Sistema para gerenciamento de UBS

Autores
Rodrigo Pereira de Almeida
Jose Diego Campos Monteiro
Walter Tavares da Silva Neto

Orientador(a)
Maristela Gamba

Etec Aristóteles Ferreira 
Santos- SP

A tualmente, o país enfrenta uma grande crise política e 
econômica, por essa razão, buscar soluções que possam 
ajudar a reverter esse quadro é de extrema importância. 
Nesse sentido, um ponto a ser levado em consideração é 

o desperdício, pois evitar o desperdício é sempre um grande passo 
para a melhoria global. Pensando nisso, foi realizado um estudo sobre 
a distribuição de medicamentos em algumas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) na região da Baixada Santista. A pesquisa foi realizada com 
profissionais da saúde que atuam nessas unidades e os dados levantados 
nessa pesquisa indicaram que esses profissionais enfrentam diversos 
problemas em sua rotina de trabalho. Entre os mais relevantes, estão a 
falta de medicamentos ou o vencimento de alguns produtos e isso se 
dá, principalmente, porque ainda existem unidades que não possuem 
um sistema informatizado, que facilite o controle e a distribuição 
de medicamentos para a população. Esse projeto tem por objetivo 
desenvolver um sistema, por meio do qual cada UBS possa controlar 
o seu estoque e que as unidades estejam interligadas, entre elas e com 
o administrador, para que os pedidos possam ser realizados de forma 
mais ágil. E que medicamentos em excesso possam ser enviados para as 
unidades que deles necessitem, ou seja, criar uma forma de comunicação 
entre as unidades e com isso, ter acesso às informações de todas elas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Unidade Saúde. Farmácia. Distribuição. Medicamentos. Estoque.
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Helpinger - plataforma de estudos

Autores
Vinicius Alves da Silva
Jefferson Roberto da Silva
Leonardo Fabricio de Souza

Orientador(a)
Priscila Batista Martins

Etec de Hortolândia 
Hortolândia - SP

Éuma pena que, ainda hoje, vemos algumas discordâncias 
ao discutirmos sobre educação praticada em meio virtual. 
Notamos o quão grande era o número de alunos de nossa 
rede educacional que tinham dificuldades nas áreas técnicas 

que incorporam o curso Técnico em Informática. Queremos, com 
esse trabalho, compartilhar o nosso conhecimento com os outros 
alunos do nosso meio educacional. Os conceitos que buscamos 
utilizar abordam temas como Educação Virtual e Metodologias 
de Ensino. Identificamos todas as principais informações sobre 
os nossos supostos usuários, tudo isso para adequarmos o 
nosso projeto e torná-lo mais claro e compreensível, permitindo 
assim o utilizador chegar ao entendimento com facilidade. A 
forma que escolhemos para a resolução do problema foi de fácil 
desenvolvimento. Pesquisamos fundamentos que deram ordem ao 
nosso projeto e assim conseguimos corresponder aos anseios e 
necessidades dos alunos, favorecendo o conforto e segurança na 
navegação. Por ser um sistema web, projetamos interfaces com 
um modo em que todas as pessoas que usam a internet consigam 
acessar e interagir com o site. Garantimos que ele fosse acessível 
em diferentes dispositivos, isso foi possível pela diagramação, que 
distribuiu os elementos gráficos no espaço limitado da página. 
O sistema tem como principal objetivo exibir aos alunos todo o 
conteúdo didático da área técnica, não ocupando a função dos 
professores, e sim, agregando conhecimento aos usuários. Vimos 
a finalidade do projeto e saciamos com satisfação o trabalho que 
fizemos e temos noção da gratificação pelo mesmo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Educação Virtual. Metodologias. Dispositivos. Sistema Web. Acessível 
.
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Intranet informativa

Autores
Matheus Henrique de Lima Pires
Victor Goulart
Jaqueline do Carmo Pereira

Orientador(a)
Alexandre Peres

Etec de Cotia 
Cotia - SP

O presente trabalho destaca a relevância de se encontrar 
alternativas que ampliem a comunicação interna da escola, 
tanto para os alunos quanto para a equipe de gestão. O 
objetivo geral é tornar o ambiente escolar mais atrativo, 

dinâmico, melhorando a comunicação entre alunos e equipe gestora, 
utilizando o conceito de Intranet na escola, porém com um propósito 
interativo. Este canal de comunicação interno da unidade disponibilizaria 
avisos, informações, apoio pedagógico e teria como diferencial a 
configuração de uma rádio, que durante os intervalos tocaria as 
músicas selecionadas pelos alunos por votação durante a semana e, 
devidamente, pré-analisadas pela equipe pedagógica. O projeto tem 
como base a criação de uma rede local de computadores. Desta forma, 
somente quem está dentro desta rede conseguirá acessar este canal de 
comunicação. Para que o acesso seja feito de uma forma eficiente pode-
se utilizar um Hotspot contendo métodos de autenticações (login, 
senha e voucher) dos usuários com tempo de vida pré-estipulado. 
Acredita-se que esta Intranet Interativa possibilitará melhorar a 
comunicação e envolvimento dos alunos, tornando o ambiente mais 
acolhedor e utilizando tecnologias baseadas em redes de computadores 
que nos dias atuais é uma alternativa viável e que faz parte do mundo 
globalizado e altamente tecnológico em que vivemos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Intranet. Interação. Comunicação. Escola. Tecnologias.
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IPV6: A necessidade de mais endereços lógicos

Autores
Julio Cesar Nascimento de Aguiar
Gabriel Ricci Mazuqueli

Orientador(a)
Sérgio Eduardo Brugnolo de Souza

Etec Professor Adolpho Arruda Mello 
Presidente Prudente - SP

Nos últimos anos, o acesso à Internet tem aumentado muito 
e milhões de dispositivos são conectados através de um 
endereço lógico IP (protocolo de Internet). No entanto, 
em um futuro próximo a quantidade de dispositivos que 

acessarão a Internet superará a quantidade de IPs disponíveis para 
essa conexão. O IP utilizado no momento é chamado de IPv4, que é 
composto de quatro octetos de bits (dígito binário, 0 e 1), o que já 
não é mais suficiente para o uso atual, sendo que a população mundial 
tem cerca de 7,4 bilhões de pessoas e cada pessoa pode ter mais de 
um dispositivo conectado à Internet. Portanto, com o objetivo de 
suprir a demanda crescente de conexões, foi desenvolvida a versão 
6 do IP: IPV6. Este novo protocolo de Internet já era estudado desde 
o fim da década de 1990, quando já se pensava no esgotamento 
do IPv4. Dentre as características do IPV6, está a maior capacidade 
de endereçamento, maior quantidade de bits e melhorias em 
algumas funções. Logo, o presente trabalho consiste em mostrar a 
necessidade da implantação do IPv6, abordando suas características 
e inovações que oferece. O objetivo geral é elaborar uma análise do 
protocolo IPV6, focando na necessidade do crescente aumento de 
conexões à Internet. São ainda objetivos específicos: Fundamentar 
conceitos relativos ao IPv6; Demonstrar a crescente necessidade 
de implantação do IPv6 devido ao enorme aumento de conexões 
à Internet.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ipv6. Ipv4. Internet. Conexão. Endereço Lógico.
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Projeto ECOTEC

Autores
Sofia Arias Mendes
Mateus Roberto Dyonisio
Gabriela Rizzo Santangelo

Orientador(a)
Kênia Cristine Carlos da Silva 

Etec de São Roque 
São Roque - SP

O projeto ECOTEC objetiva arrecadar componentes 
eletrônicos vindos de computadores descartados e realizar 
conscientização do correto descarte destes materiais. Todo 
o processo corresponde a três etapas distintas: A primeira 

seria a de doações, na qual os equipamentos que são arrecadados 
e funcionam são doados para pessoas carentes de tecnologia, os 
favorecidos têm o suporte necessário para garantir a inclusão 
tecnológica dos mesmos; A segunda etapa corresponde a workshops, 
os quais acontecem em escolas do ensino fundamental que possuem 
aulas de informática, nas quais explica-se de maneira didática as funções 
exercidas pelos componentes internos de um gabinete comparando-os 
a partes do corpo humano; A terceira etapa é composta de palestra, 
visando levar informações importantes sobre o descarte correto do lixo 
eletrônico, que pode impactar o meio ambiente irreversivelmente. Os 
materiais não utilizados ao longo do projeto são reciclados de maneira 
correta, garantindo a preservação do meio ambiente. Os componentes 
arrecados foram dividos em 3 etapas: montagem, workshop e doações. 
A primeira etapa se baseia na montagem de novos computadores que 
serão doados para pessoas carentes de tecnologia. A segunda etapa são 
os workshops sobre hardware que acontecerão em escolas da região 
juntamente com as palestras de conscientização. E a última etapa será 
inclusão tecnologia dos beneficiários pelo projeto, com a doação de 
computadores montados na etapa de montagem.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ecologia. Tecnologia. Reciclagem. Lixo. Ecotec.
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Quest+ - sistema para sondagem escolar

Autores
Beatriz Fernandes Santos
Ana Julia Terra Alves
Isaac Brito Silva

Orientador(a)
Cintia Maria de Araujo Pinho

Etec de Ribeirão Pires 
Ribeirão Pires - SP

Os alunos do ensino médio costumam entrar nas escolas 
com uma grande defasagem, devido ao baixo nível 
escolar recebido anteriormente, já que de acordo com 
levantamento do Movimento Todos pela Educação 

(2011), 34 a cada 100 alunos sofrem uma defasagem ao longo de sua 
vida escolar, que causa um atraso nas aulas do professor, implicando 
na falta de continuidade da grade curricular, visto que os alunos não 
sabem o básico, ou seja, a estrutura/base da matéria para começar 
a aprender um ciclo novo e mais avançado da disciplina. O Quest+ 
apresenta uma solução prática para essa grande defasagem que 
acompanha os alunos todos os anos. Com um sistema ágil, prático e 
eficaz, o docente tem em suas mãos provas de sondagem, que serão 
aplicadas para uma turma toda, conseguindo assim, um panorama 
de desempenho geral e individual, com as maiores dificuldades 
de aprendizagem daquela turma. Um dos objetivos deste projeto 
é trazer questionários com qualidade para que seja possível 
diagnosticar a dificuldade de cada aluno rapidamente, estimulando 
mais a interação do professor, pois este terá uma facilidade a 
mais neste processo que, muitas vezes, demora meses, os alunos 
também ganham nesta automatização já que poderão ter suas 
dúvidas sanadas antes mesmo de aprender novos conteúdos. Assim, 
espera-se ótimos resultados, tanto em sala de aula como resultados 
financeiros satisfatórios para os sócios do Quest+.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sondagem. Aprendizado. Dificuldade. Defazagem. Professores.
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Senior’s safe house

Autores
Lucas dos Santos Almeida
Luca Schelgshorn Errico
Vinicius Oliveira Souza

Orientador(a)
Rita Aparecida Nunes de Souza Da Luz

Etec Albert Einstein 
São Paulo - SP

T endo como justificativa o envelhecimento da população 
brasileira e a procura, cada vez maior, por Instituições de Longa 
Permanência para Idosos, este projeto se propõe a desenvolver 
um sistema provido de um prontuário eletrônico para a 

realização dos registros diários dos internos dessas instituições e um 
Web site pelo qual seus responsáveis poderão ter acesso a informações 
sobre seu estado. O sistema conta com um software local que possui 
funcionalidades que permitem anotações da equipe de enfermagem, 
obtenção de históricos médicos, bem como a realização de consultas 
aos dados dos envolvidos nesses processos. O Web site, responsivo, que 
se adapta a qualquer tamanho de tela, foi desenvolvido como meio da 
instituição dar acesso às informações de um interno ao seu responsável 
ou familiar, como uma das formas para garantir transparência dos 
serviços prestados. A pesquisa, de natureza qualitativa, indutiva, utilizou-
se de um estudo de caso, da instituição Residencial Flores e Manhãs, 
onde foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelos internos, a 
fim de se levantar os requisitos necessários para o desenvolvimento das 
funcionalidades do sistema. Após esta etapa, identificou-se que além do 
desenvolvimento de um prontuário eletrônico, deveria estar conectado 
a este, o Web site. Finalizado em junho de 2017, espera-se que o sistema 
se torne uma ferramenta facilitadora do trabalho diário de registros 
e acompanhamentos dos internos na instituição, seja pela agilidade na 
manipulação de seus prontuários, bem como pelo fornecimento de 
informações aos seus responsáveis.

PALAVRAS-CHAVES: 
Idosos. Informações. Internos. Permanência. Prontuário.
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Sistema de votação de eventos: WeVote

Autores
Gustavo Fritola da Silva
Angelo Alves dos Reis
Fernando Morais da Silva

Orientador(a)
Neide Silva Nascimento

Etec de Heliópolis 
São Paulo  - SP

Este trabalho tem como objetivo automatizar o processo de 
votação de trabalhos acadêmicos, apresentados em exposições 
ou feiras de ciências nas escolas de ensino médio, a fim de 
realizar um ranking e/ou uma classificação geral dos projetos, 

de acordo com a opinião dos participantes. O projeto propõe um 
aplicativo móvel para smartphones denominado WeVote que possui 
uma interação de nível fácil com o usuário. O aplicativo permite que 
o usuário escolha as estrelas que fará o computo da nota. Através de 
uma entrevista com um professor orientador de projetos de TCC 
do Colégio Anchieta, situado na cidade de São Bernardo do Campo-
SP, foi averiguada a necessidade da construção de um aplicativo para 
pontuar os trabalhos apresentados e gerar um ranking classificatório 
em tempo real, a fim de reduzir os custos para a feira tecnológica. 
Para aprimorar o embasamento teórico, a pesquisa bibliográfica 
realizada apontou quais os tópicos analisados pelos avaliadores, 
o qual tem como método a votação através de formulários pré-
estabelecidos para o evento. O aplicativo WeVote proporciona uma 
performance mais eficaz nos resultados das avaliações dos projetos 
apresentados nas feiras. O aplicativo WeVote foi desenvolvido na 
linguagem Java para Android com armazenamento de dados em 
SQLite. A infraestrutura utilizada no projeto foi um servidor de 
aplicação, Raspeberry PI com recursos de placas eletrônicas em 
Arduíno. Aplicativo resultou em 100% funcional, seguro e livre de 
manipulações dos usuários por intermédio de seminários realizados 
em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVES: 
Votação. Evento. Aplicativo. Android. Exposições.
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SOUL CHEF: aplicativo culinária diversificada

Autores
Bruno Correa da Silva
Jean Markis Costa Pereto

Orientador(a)
Valdemar Augusto Nogueira Santos

Etec Professor Aprígio Gonzaga 
São Paulo - SP

O perando com informações que possam atender aos 
objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU (ONU 
BRASIL, 2017), nas ODS 2 - Fome zero e agricultura 
sustentável e ODS 12 - Consumo e produção responsáveis, 

priorizando os alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo 
o ano, e visando eliminar as perdas de alimentos ao longo das cadeias 
de produção, este projeto tem por objetivo apresentar um aplicativo 
específico para atender a área gastronômica e usuários de baixo poder 
aquisitivo, oferecendo um ambiente de colaboração na construção de 
receitas, com os ingredientes disponíveis na sua residência, visando à 
sustentabilidade. Os dados alarmantes, principalmente no que tange 
ao desperdício de alimentos, fortaleceram a base teórica do projeto, 
criando um arranjo de novas funcionalidades. O aplicativo Sou Chefe 
oferece ao usuário um sistema que auxilia na elaboração de sua 
alimentação, recebendo os ingredientes disponíveis e estocados em sua 
residência, resultando na sugestão de receitas, estas advindas de um 
relacionamento no formato de rede social, para o compartilhamento 
de receitas, divulgação de dicas e informações, tanto para atender aos 
aspectos da culinária, quanto para conceitos de saúde e bem-estar. 
Elaborou-se um protótipo de aplicativo gastronômico, com enfoque 
na culinária diversificada, resultando em um produto viável, relevante 
e pertinente, de fácil utilização e com recursos de algoritmos em que 
os usuários colaboram. Conclui-se que o aplicativo inicial atende à 
demanda, de acordo com os testes realizados e entrevistas, tendo o 
protótipo boa aceitação, necessitando da continuação dos estudos e 
do aprimoramento da programação para que o sistema possa englobar 
outras funcionalidades e recursos, bem como, atender aos aspectos 
sociais e de sustentabilidade propostos em sua base conceitual.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aplicativo. Programação. Alimentação. Gastronomia. Desperdício.
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Todos por E.L .A.

Autores
Guilherme Trindade Tomaz
Marcio Massami Augusto dos Santos 
Vinicius dos Anjos Goncalves

Orientador(a)
Rosa Mitiko Shimizu

Etec Lauro Gomes 
São Bernardo do Campo  - SP

Oprojeto Todos por E.L.A foi desenvolvido com o intuito 
de ajudar pacientes de baixa renda, portadores da 
esclerose lateral amiotrófica, uma doença que gera 
fraqueza muscular secundária por comprometimento 

dos neurônios motores, assim debilitando movimentos e a 
comunicação dos portadores. O programa conta com um 
mecanismo de reconhecimento facial, por meio da utilização de 
uma webcam, captando o piscar dos olhos. Para reconhecer se o 
olho está aberto ou fechado, o programa possui uma base de dados 
e com uma configuração inicial para que erros sejam evitados. No 
projeto, há um teclado virtual que funciona com uma engenharia 
de coordenadas, no qual o mesmo apresenta alternância entre as 
colunas e as linhas, possibilitando a seleção das letras pelo usuário, 
fazendo a integração com o mecanismo de reconhecimento facial. 
Baseado numa biblioteca “Open Source” e gratuita, o custo de 
projeto será substancialmente mais baixo. Não obstante, as letras 
selecionadas e palavras formadas serão repetidas por uma voz 
eletrônica, melhorando a qualidade de vida do portador de E.L.A. 
Desse modo, o projeto consegue pluralizar o acesso desse tipo 
de equipamento a pessoas que não têm condições financeiras, 
satisfazendo a um grande anseio do grupo que é tornar acessível 
esse tipo de tecnologia, a todos os que necessitam.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acessibilidade. E.l.a . Open Source. Movimento dos Olhos. Binários.
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Transporte público para deficientes físicos

Autores
Henrique Mitsuo Imanobu de Brito
Guilherme Mota Andrade Messias
Moises Duarte Junior

Orientador(a)
Ramon Alves Trigo

Etec de Registro 
Registro - SP

O projeto Transporte público para deficientes físicos foi 
desenvolvido com intuito de facilitar o uso do ônibus na 
região da cidade de Registro, tanto para usuário comum 
quanto para o portador de deficiência física. O foco 

principal do projeto é apresentar a acessibilidade e facilidade de uso. 
Para a empresa fornecedora de serviços, é disponibilizado um software 
de gerenciamento para a manutenção de dados rodoviários (como 
usuários, rotas, etc), os quais serão compartilhados com o aplicativo 
mobile. Para o usuário, o aplicativo mostrará uma prévia de chegada 
do ônibus em um ponto, bilhete único on line com o uso de QRCODE 
para pagamento de passagem e controle remoto do elevador de 
acessibilidade para o usuário, criando uma autonomia no embarque 
e desembarque, com a automatização do elevador de acessibilidade e 
acompanhamento em tempo real do posicionamento do ônibus, bem 
como sua chegada previamente definida na criação de suas rotas. A 
automatização do elevador é totalmente independente, necessário ao 
usuário apenas um aplicativo mobile para autenticação, verificação da 
necessidade do usuário, para que se tenha o controle do elevador de 
acessibilidade não sendo necessário o auxílio de outros para embarque 
e desembarque. O cadeirante terá agilidade e comodidade no acesso 
ao elevador, sem necessitar de ajuda de terceiros, com simples celular, 
aciona o aplicativo e libera o elevador facilmente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mobilidade. Acessibilidade. Mobile. Automatização. Público.
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Uma residência conectada

Autores
Gabriel Afonso Carnaiba Silva
Jose Nicolas Tanaka Matos Santos
Matheus Henrique Ferreira Bariani

Orientador(a)
Graziani Vasconcelos Zanfolin

Etec Professor Milton Gazzetti 
Presidente Venceslau - SP

Com os avanços dos anos no século XXI, muitos sonhavam com robôs, 
sistemas inteligentes, controles portáteis. Em 2005, esses “sistemas 
robotizados” surgiram, quando em Ivrea, na Itália, um projeto que tinha 
como objetivo uma interação maior com projetos escolares, com 

um custo menor dos que tinham os outros sistemas existentes, denominado 
Arduino. Com placa única e um software próprio para programação, esse 
microcontrolador pode enviar e receber dados de qualquer outro sistema 
eletrônico. Inicialmente, foi desenvolvida uma maquete que representaria uma 
casa em escala menor, para tornar prático o desenvolvimento do protótipo, 
a locomoção e os custos. Foi utilizado uma estrutura de papelão, Arduinos, 
receptores de raios infravermelho, chamas, temperatura, entre outros. Ao utilizar-
se de uma maquete para simular uma residência, esperava-se que a mesma fosse 
capaz de representar os principais aspectos de uma casa. Procurado na internet, 
o significado de “conectado”, geralmente se mostra como algo que se conectou, 
ligado, ou interligado. Com base nisso, a casa será conectada por meio de cabos, 
que farão a comunicação entre os componentes elétricos e o microprocessador. 
E o usuário pode ter o controle de sua casa por meio de um celular, realizando a 
conexão entre a casa e o usuário. Uma grande quantidade de testes e simulações 
foi realizada, observadas as falhas que poderiam ocorrer e refinando o processo, 
demonstrando a capacidade do sistema em controlar uma residência inteira, 
sem problemas, apenas com uma programação adequada, assim, foi-se capaz de 
calibrar os sensores de modo que atendessem às necessidades dos usuários. 
Contudo este projeto foi indispensável para a formação dos envolvidos, dando 
uma ampla visão das coisas, obteve-se o empenho de todos os integrantes, 
mantendo-os entusiasmados, como projeto final, após a finalização do projeto, a 
casa foi reconstruída utilizando um casa de madeira simbolizando os cômodos 
de uma residência conectada.

PALAVRAS-CHAVES: 
Casa. Conectada. Arduino. Celular. Sensores.
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ZooTec centro de controle de zoonoses de Americana

Autores
Estevam Nogueira Rodrigues da Silva
Vinícius Vaz Molina
Victor Franco

Orientador(a)
Ester de Souza Menezes

Etec Polivalente de Americana 
Americana - SP

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em Americana/
SP, é encarregado de impedir a reprodução de cães e gatos 
abandonados, através da castração, além da vacinação, evitando-
se a proliferação de doenças que prejudiquem a saúde humana. 

O intuito do Sistema Zootec é possibilitar um melhor controle no cadastro 
de animais no Centro de Controle de Zoonoses-Americana/SP. O Sistema 
Zootec propõe uma maior interatividade entre o CCZ e o cidadão 
americanense, ao expor calendários de vacinas, plataformas que comuniquem 
o desaparecimento de animais e os que poderão ser adotados, como também, 
um recurso para usuários que queiram relatar maus-tratos anonimamente e 
contribuir com doações para a instituição. A versão WEB, por sua vez, tem a 
função de auxiliar a divulgação de animais para adoção, desaparecidos e em 
situação de risco; calendário de vacinação e castração; formas de contribuir 
com doações de alimentos, remédios ou dinheiro. Com entrevistas e pesquisas 
de âmbito acadêmico, além de visitas técnicas, o resultado será um melhor 
atendimento à população de Americana pelo CCZ, bem como um melhor 
acompanhamento dos animais que ali chegam, prestando um serviço com 
rapidez e eficiência. Ao implementar o Programa ZooTec no local, permitir-
se-á que os funcionários façam as alterações de divulgação, sendo elas: animais 
desaparecidos, atualizações do calendário de vacinação e castração, doações, e 
novos cadastros de animais internos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sistema. Zoonose. Americana. Divulgação. Web.
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EIXO TECNOLÓGICO 5
Tecnologia Industrial Mecânica 

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
Automação Industrial; Automação e 

Manufatura Digital; Aeronáuticas e Soldagem; 
Fabricação Mecânica Materiais (Poliméricos, 
Cerâmicos ou Metálicos); Instrumentação; 
Mecânica (todas as modalidades); Estruturas; 
Processos Metalúrgicos; Produção Industrial; 
Projetos de Calçados; Manufatura 
Aeronáutica; Manutenção Automotiva; 
Manutenção de Aeronaves; Mecânica 
de Precisão; Mecatrônica; Mecanização 
Agrícola; Projetos Mecânicos;  Metalurgia 
(Siderurgia, e Produção de Peças Metálicas);  
Manutenção Industrial;  Mecanização em 
Agricultura de Precisão e Vestuário.
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Bastão guia automatizado para deficientes visuais

Autores
Richard Evander Marques
Estevan Barbosa Lopes

Orientador(a)
Reinaldo Haddad 

Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz 
Araraquara - SP

C om a preocupação em oferecer maior segurança e conforto 
ao deficiente visual, este projeto visa à automatização de um 
bastão guia para cegos, acionado por sinais de ultrassom, 
dispensando o contato do mesmo com os obstáculos. O 

principal objetivo é facilitar a locomoção do usuário, possibilitando que 
este perceba obstáculos à sua frente, através da vibração do bastão, e 
tenha noção da distância dos mesmos por meio da intensidade de sinais 
sonoros. Foi utilizada a metodologia da problematização, que consiste 
nos cinco itens descritos a seguir: Observação da realidade (acidentes, 
segurança e conforto), palavras chave, teorização (Arduíno, emissão de 
ultrassom, sensores), hipóteses de solução (automatizar o bastão guia 
para que os obstáculos possam ser identificados sem a necessidade do 
contato) e intervenção a realidade (criação do bastão guia automatizado 
para cegos). A funcionalidade do projeto pode ser visualizada, por meio 
do protótipo desenvolvido, e o resultado esperado foi confirmado 
com a satisfação dos deficientes visuais que se ofereceram para testá-
lo. Espera-se com este projeto melhorar a qualidade de vida dos 
usuários, oferecendo-lhes maior segurança, agilidade e conforto, já que 
poderão detectar obstáculos ao seu redor antes mesmo do contato, 
possibilitando agilidade no deslocamento e evitando possíveis acidentes. 
Em paralelo com a eficiência do projeto, esperamos obter um produto 
de qualidade e baixo custo, para que se torne viável, com chances reais 
de ser produzido em escala industrial e que venha a ser acessível a 
todos que dele necessitem.

PALAVRAS-CHAVES: 
Bastão Guia. Locomoção. Segurança. Agilidade. Baixo Custo.
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Braço amigo

Autores
Julio Cesar Martins
Matheus de Jesus Vicente
Renan Munhoz da Silva

Orientador(a)
Leonardo Antonio Januario da Silva

Etec Professor Milton Gazzetti 
Rosa Perrone Scavone  - SP

Acidade de Itatiba está localizada a, aproximadamente, 80 
km de São Paulo. Possui cerca de 320 km² de área, sendo, 
aproximadamente, 296 km² de zona rural, ou seja, apenas 26 
km² de área urbana e, portanto, não é possível especificar 

exatamente o número de poços de captação de água e fossas sépticas 
para coleta de esgoto presente em todas as propriedades rurais da cidade, 
pois cada um desses espaços confinados oferece um risco potencial de 
quedas para pessoas adultas ou crianças e, também, para animais. A partir 
dessa premissa, a equipe resolveu desenvolver um equipamento que 
atendesse às normas mais rígidas de segurança e apto a enfrentar todos 
os desafios que possam surgir, como terrenos inclinados, presença de 
árvores junto aos poços, solos instáveis, animais de grande porte e peso. 
Portanto, ao equipamento ou sistema desenvolvido, deu-se o nome de 
“Braço Amigo”, pois é um auxílio excelente num momento de extrema 
dificuldade, que é a retirada de pessoas ou animais de grande porte de 
buracos fundos, estreitos e de difícil acesso, com todas as chances de 
sucesso e rapidez. O Braço amigo é um conjunto de peças formado 
por: estrutura metálica para içamentos, iluminação, e visualização, a fim 
de auxiliar bombeiros e resgatistas no salvamento de pessoas e animais 
vítimas de quedas em poços, fossas, espaços confinados e ambientes 
de difíceis acessos. Este projeto atende a um pedido realizado pelo 
Corpo de Bombeiros de Itatiba e cidades vizinhas, que não possuem os 
recursos contidos no Braço Amigo, uma vez que o projeto em questão 
está dividido em três partes sendo: Quadripé para resgate de humanos 
e animais, iluminação autônoma e câmera para endoscopia de espaços 
confinados.

PALAVRAS-CHAVES: 
Quadripé. Corpo de Bombeiros. Poços. Buracos. Confinados.
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Climatizados evaporativo residencial

Autores
Ricardo Marucio da Silva
Wiliam Dyjonatas Godoy

Orientador(a)
Vagner Ubirajara Aprigio de Paulo

Etec Elias Nechar 
Catanduva - SP

O projeto busca apresentar um aparelho que atenda às 
necessidades de usuários de ambientes pequenos como 
quartos, salas para pequenos ambientes, além de atender 
a pequenos estabelecimentos comerciais. Utilizando a 

tecnologia de Climatização evaporativa, consiste em obter a redução 
da temperatura do ar através de sua troca térmica com gotas de água. 
Para essas, é utilizado um sistema de bombeamento da água para 
distribui-la sobre uma superfície porosa, chamada colmeia. Esta resfria 
o ar conduzido pela mesma através de ventilação forçada executada 
por um exaustor, esse também responsável por distribuir o ar agora 
já resfriado no ambiente. Sabe-se que com o tempo a recirculação da 
água pelo sistema aumenta sua temperatura, reduzindo assim a sua 
capacidade de trocar temperatura com o ar, por isso utilizamos um 
sistema de arrefecimento da água durante o processo de retorno ao 
reservatório garantindo a baixa temperatura da água que ao retornar 
ao ciclo tem condições de trocar calor com o ar novamente de forma 
eficiente. Este experimento busca a redução de aproximados 7 graus 
Celsius do ambiente testado e o aumento da umidade relativa do ar. 
Para isso será necessária uma metodologia para os testes de ambiente, 
para comprovar a eficiência do aparelho e do sistema de arrefecimento 
proposto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Arrefecimento . Ambiente. Climatizador. Evaporativo. Ventilação.
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Forno artesanal de fundição

Autores
Ricardo Boldrin
Antonio Isael Soares da Silva
Fabio Ubirajara Ferreira

Orientador(a)
Zaina Maria Garbelini

Etec Antonio de Pádua Cardoso 
Batatais - SP

OCurso Técnico em Mecânica, da Etec Antônio de Pádua 
Cardoso, em Batatais, não possui um forno de fundição para 
a demonstração prática do processo produtivo. Como este 
processo necessita de um forno industrial e também, devido 

à complexidade envolvida, além do alto custo para a sua aquisição, foi 
proposta a construção de um forno artesanal para a fundição de metais 
leves. Através de um projeto de TCC, concluído no 2º semestre de 
2016, um grupo de alunos desenvolveu e concluiu o protótipo, que está 
hoje alocado no Laboratório de Máquinas da Etec, possibilitando uma 
aproximação entre a teoria e a prática, contribuindo com a formação de 
alunos melhor preparados para o mercado de trabalho. Outros objetivos 
traçados neste projeto são desenvolver um protótipo (forno) seguro, de 
baixo custo e de fácil operação; utilizar matéria-prima reciclável (alumínio), 
contribuindo com o tema sustentabilidade e demonstrar que o forno 
pode ser utilizado nas aulas de Tecnologia Mecânica. A metodologia 
utilizada partiu de uma revisão da metodologia anterior, de uma pesquisa 
bibliográfica que abordou o processo de fundição e as matérias-primas 
que poderiam ser utilizadas na construção do protótipo, o qual foi 
construído, testado e verificado, na prática, ser seguro e economicamente 
viável. O projeto foi inteiramente desenvolvido na Etec e o protótipo 
funcional foi doado à escola. Diante dos dados e dos resultados obtidos, 
pode-se concluir que o forno proposto é uma boa alternativa para realizar 
processos de fundição em metais não ferrosos, demandando poucos 
recursos financeiros para sua execução e montagem. O projeto pode 
ser melhorado através de outros TCC do curso, como por exemplo, o 
desenvolvimento de moldes de fundição, novos sistemas de exaustão dos 
gases gerados pela fundição do alumínio, dentre outros.

PALAVRAS-CHAVES: 
Forno. Fundição. Protótipo. Seguro. Operação.
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Gabinete de jateamento

Autores
Alexandre Junior de Paula
Diego Campos Silva
Eloy Ribeiro Vasques

Orientador(a)
Cláudio Ferreira dos Santos

Etec Presidente Vargas  
Mogi das Cruzes - SP

E ste projeto discute tecnicamente as aplicações e características 
construtivas do equipamento de jateamento e limpeza de peças 
denominado gabinete de jateamento, que apresenta detalhes 
construtivos para o desenvolvimento de um protótipo utilizando 

a estrutura da Escola Técnica Presidente Vargas. Trata-se de um 
produto similar no mercado e deverá ser desenvolvido aplicando-se 
o conhecimento adquirido no curso Técnico em Mecânica. A equipe 
acredita que o protótipo deverá servir às pequenas oficinas, empresas 
de pequeno porte e empresas de manutenção. O jateamento é utilizado 
para os seguintes processos: Reformas em aço no geral (em aço, ou 
outros metais, ou não metais), remoção de ferrugem, tintas velhas, 
carepa de laminação, criar rugosidades em granitos, mármores ou 
outras pedras, limpeza em geral (concreto, fachadas, etc.), decoração em 
vidros, madeiras, pedras, tecidos e uso técnico em preparação mecânica 
de superfície.O jateamento é um tratamento de superfície, ou seja, 
preparação de aço e outros metais para a aplicação de revestimento 
ou tinta. Devido à ação que o jateamento evidencia sobre uma 
superfície metálica, a limpeza isenta a área de contaminantes e o perfil 
de rugosidade que é a aspereza ou aparente porosidade que abre na 
superfície ideal para a adesão ou ancoragem da tinta ou revestimento.
Em uma aplicação de revestimento ou pintura, a literatura especializada 
defende o fato que esta ação só é adequada se existir qualidade em três 
itens fundamentais:qualidade na tinta a ser usada, qualidade na mão de 
obra de aplicação e qualidade na preparação de superfície.

PALAVRAS-CHAVES: 
Superfície. Revestimento. Qualidade. Mecânica. Jateamento.
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Gerador magnético substituindo alternador

Autores
Matheus Paes Petroli

Orientador(a)
Jayme de Campos Júnior

Etec Salles Gomes 
Tatuí - SP

Àpartir da análise e observação do método de recarga da 
bateria automotiva o qual apresenta uma predisposição à 
ineficiência deste sistema de abastecimento de carga da 
bateria dos veículos, no qual o aumento das tecnologias faz 

com que se amplie também a existência de elevados componentes 
eletrônicos nos automóveis, isto faz com que por consequência ocorra 
uma defasagem deste sistema cada vez maior com o passar dos anos. 
Uma possível solução para esta falha, seria alcançar uma fonte de energia 
que gerasse a mesma por mais tempo suprindo toda a necessidade do 
carro em movimento e até uma duração extensa com o carro sem 
estar funcionando. Com isto este trabalho vem apresentar justamente 
esta solução, ou seja, a da substituição de um ultrapassado alternador 
por um gerador magnético, no qual pode ser construído reutilizando 
equipamentos que forneçam os componentes necessários. O projeto 
mostra que por meio da interação de super imãs contrapostos com 
mesma polaridade faz com que seja possível a transformação de energia 
magnética para energia cinética. Com a obtenção de movimentação 
de imãs a variação magnética se torna aparente no meio podendo ser 
absorvida por bobinas externas que iram transformar mais uma vez a 
variação magnética em corrente elétrica.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gerador. Magnético. Alternador. Energia. Bobinas.
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Inclusão social: piso tátil

Autores
Maria Rita RomÃo Benedicto
Gustavo Braga Pereira Arnaud
Lizandra de Oliveira Franchim

Orientador(a)
Daniel Marcos Vieira

Etec Professor Jose Sant Ana de Castro 
Cruzeiro - SP

A  escolha do tema foi justamente pensando que na nossa 
escola não existe quase nenhuma adaptação para o deficiente 
visual. Existe apenas adaptação para o deficiente físico. 
Pensando nisso surgiu a ideia de adaptar a escola para o 

aluno portador de necessidades especiais. Nosso projeto tem como 
base a inclusão social dos deficientes visuais. O principal objetivo é 
que o aluno deficiente consiga se movimentar sozinho pelo prédio da 
escola sem a ajuda constante de uma pessoa. Que ele consiga andar 
pela escola, obviamente com um acompanhante, mas que não precise 
guiá-lo sempre. A princípio parece um projeto simples, sem muitas 
complicações, mas com custo alto. No início, pensamos em arrecadar 
dinheiro com venda de pizzas, mas como o custo é alto não iríamos 
conseguir juntar a quantia necessária. Pensamos em outro método, 
cada integrante do grupo e os professores orientadores dariam uma 
certa quantia para, pelo menos, darmos início ao projeto, mas também 
não obtivemos sucesso. Finalmente, tivemos uma luz no fim do túnel, 
a escola inseriu piso tátil na reforma que está prevista visto que a 
direção verificou a grande importância do projeto. Os materiais que 
serão usados no projeto serão os pisos direcionais para direcionar os 
deficientes visuais e o de alerta, que tem a função de alertar sobre 
algum obstáculo, tais como: desnível, escadas etc, no caminho a frente. 
Pensamos que as pessoas com qualquer tipo de deficiência precisam ser 
incluídas na sociedade como pessoas normais. E a inclusão social não se 
aplica só aos deficientes e sim a qualquer pessoa que tenha algum tipo 
de dificuldade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Inclusão Social. Adaptação . Piso Tátil. Deficiência. Reforma.
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Practic ALL - É tudo fácil, rápido e prático

Autores
Bruno Silva de Oliveira
Camila Aparecida Santana Congio
Helio Cesar Santana da Silva

Orientador(a)
Dhiego da Silva Saraiva

Etec Professor Adolpho Arruda Mello 
Presidente Prudente - SP

Practic-All, gôndolas de abastecimento interno, foram desenvolvidas 
com a intenção de solucionar problemas no setor supermercados. 
Após análise, identificamos três problemas nos supermercados que 
podem ser solucionados através do projeto Practic-All: a reposição 

dos produtos sem que impeça a circulação dos consumidores, redução da 
perda de produtos por validades e a atualização na precificação, reduzindo 
assim o desconforto do consumidor, que ao chegar no caixa, descobre 
que o valor do produto não se refere ao que estava na gôndola. As 
gôndolas Practic-All permitirão que o abastecimento seja feito do fundo 
da prateleira para frente. Desse modo, o abastecimento será realizado de 
forma rápida, segura e sem interrupções, além de reduzir o risco de os 
produtos perderem a validade. Isso será possível devido a uma abertura 
interna de um metro por onde os funcionários do mercado irão fazer a 
reposição correta. Pensando na agilidade e na veracidade da precificação, 
as gôndolas terão visores led, voltadas para a atualização do preço dos 
produtos. Para produtos em oferta, os visores serão destacados na cor 
vermelha, facilitando a identificação pelos consumidores. Ou seja, dessa 
forma os produtos sempre estarão com os preços atualizados. Nossa 
Gondola poderá proporcionar ao setor supermercadista mais agilidade, 
facilidade e praticidade na hora do abastecimento de seus produtos. 
Conforme já diz nosso slogan: É tudo fácil, rápido e prático. É Practic-All.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gondolas. Identificação. Supermercado. Agilidade. Reposição.
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R2A - Rampa para cadeira de rodas

Autores
Guilherme Santos Silva Guidio Teodoro
Eduardo Corey Belleza
Luiz Eduardo Silva Vieira

Orientador(a)
Renan Augusto

Etec Waldyr Duron Junior 
Piraju - SP

A  inclusão social e a acessibilidade de pessoas com deficiência, 
no Brasil, ainda é um assunto polêmico. Nos dias atuais, 
algumas iniciativas governamentais contemplam os direitos 
dessas pessoas, porém, mesmo contando com pequenos 

avanços é sabido que ainda são enormes os desafios e que são precárias e 
incipientes as soluções perante tamanha demanda. Aceitar a diversidade 
humana e entender que cada pessoa pode, independentemente das suas 
condições físicas, contribuir é sem dúvida o primeiro passo para que 
o processo inclusivo aconteça em plenitude. É preciso compreender 
que o direito de manter uma vida social com a mesma qualidade e 
vivacidade é direito de qualquer ser humano. Sendo assim, o objetivo 
desde projeto é desenvolver uma rampa portátil e leve, acoplada numa 
cadeira de rodas, por meio da qual o usuário não necessite do auxílio 
de outras pessoas para se locomover em obstáculos. Dessa maneira, 
o projeto pretende contribuir com a independência dos cadeirantes 
e desenvolver a inclusão na sociedade dos usuários de cadeira de 
rodas. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre o 
tema acessibilidade e inclusão social para posteriormente desenvolver 
a cadeira de rodas que venha de encontro com as necessidades do 
usuário. Para que o projeto atendesse às expectativas, o grupo fez 
entrevista com cadeirantes para saber quais realmente eram suas reais e 
principais dificuldades de locomoção. Após testes finais, a R2A - Rampa 
para Cadeira de Rodas ficou pronta e, de acordo com a solicitação dos 
usuários, leve e de fácil utilização.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acessibilidade. Independência. Inclusão. Cadeira Rodas. Rampa.
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Router CNC de baixo custo para prototipagem

Autores
Leonardo Caldeira Goncalves
Marcio Larsen Junior
Matheus Passos da Rocha

Orientador(a)
Edison Hernandes Belon

Etec Philadelpho Gouvea Netto 
São José do Rio Preto - SP

O projeto do Router CNC, de baixo custo para prototipagem, 
propôs a construção de uma máquina para corte de 
materiais de diferentes densidades, com baixo custo, para 
auxiliar na fabricação de peças personalizadas atendendo às 

necessidades dos alunos do curso técnico em mecatrônica integrado ao 
ensino médio no espaço makers da escola para melhorar as aulas de 
aprendizagens por projetos, desenvolvendo nos alunos, as habilidades 
e competências previstas no curso. Sua construção deu-se a partir dos 
conhecimentos práticos e teóricos adquiridos pelos alunos durante o 
curso, além de pesquisas bibliográficas, vídeos tutorais e demais fontes 
de pesquisa. A ideia inicial era a de conseguir, desta forma, eliminar a 
dependência da terceirização e, consequentemente, possíveis atrasos 
e erros decorrentes de comunicação inadequada cliente/empresa. Sua 
construção ocorreu em dois meses e o seu processo de aperfeiçoamento 
da qualidade de controle de movimento de curso e precisão ocorreram 
em um período de um mês em que os envolvidos buscaram soluções 
econômicas e inovadoras para a viabilidade do projeto. Com isso, a 
construção da máquina resultou na confirmação de que é possível fazer 
uma CNC, com baixo custo, com alta precisão e qualidade de movimento 
para corte, utilizando assim materiais simples para a construção de sua 
estrutura e parte de comando e controle para as aulas práticas do curso 
em questão.

PALAVRAS-CHAVES: 
Router Cnc. Prototipagem. Espaço Makers. Corte Materiais. Baixo 
Custo.
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Skate elétrico

Autores
Caio Chanes Lessa

Orientador(a)
Ariovaldo Sano

Etec Sylvio de Mattos Carvalho 
Matão - SP

T  em-se buscado muito, nos dias de hoje, novos meios de 
transporte e locomoção eficientes e de baixo custo que 
suprem a necessidade da população em grandes e pequenas 
cidades. Com o objetivo de avançar tecnologicamente 

em questões como esta, melhorando em um primeiro momento a 
mobilidade a curtas distâncias, desenvolveu-se o projeto de um skate 
que, equipado com um motor elétrico e bateria, facilitasse a locomoção, 
primeiramente, de um aluno que normalmente percorreria um trajeto 
de 3 a 4 quilômetros a pé, por um período de 35 a 40 minutos, ou que 
com o uso do ônibus demoraria em media 25 a 35 minutos, reduzindo 
este tempo quase que pela metade por levar apenas cerca de 20 a 
25 minutos com o uso do skate elétrico. Tempo que parece pequeno, 
mas estes 5 a 10 minutos a mais dormindo tem uma grande diferença 
no final do dia. Com a conclusão do projeto, conseguimos boa parte 
dos resultados esperados, o maior problema encontrado foi a duração 
da carga da bateria que durou apenas para uma viagem, ou a ida ou 
a volta, tendo assim que se fazer uma recarga durante este período, 
mas acreditamos que a substituição destas baterias possa resolver este 
problema e tornar o projeto mais eficiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Skate. Eletrico. Motorizado. Barato. Mobilidade.
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Suporte estabilizador para portador de Parkinson

Autores
Alefe Samuel Perim da Silva
Milla Afonso de Souza

Orientador(a)
Bruno Martins de Souza Venturoso

Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho 
Ituverava - SP

Desenvolvimento de um protótipo de suporte para copo 
estabilizador, cuja função é minimizar os efeitos de tremores 
nas mãos que os portadores da Doença de Parkinson 
possuem, quando tentam segurar objetos, como por exemplo, 

levar um copo de água até a boca. O objetivo do projeto é criar um 
protótipo de suporte que minimize o máximo possível os efeitos dos 
tremores que afetam principalmente as mãos do portador da doença em 
tarefas cotidianas, como por exemplo, levar um copo de água até a boca, 
visando assim melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que possuem 
a doença de Partkinson. Usando como ponto central o princípio de 
giroscópios e também baseando-se em modelos de estabilizadores 
manuais para câmeras, o projeto foi desenvolvido, com o uso de peças de 
fácil acesso, como canos de pvc de tamanhos variados, parafusos e porcas 
e também rolamentos descartados, foi possível implementar o princípio 
de giroscópios que é essencial para a estabilização dos tremores. Como 
resultado do projeto, conseguiu-se criar um protótipo que consegue 
minimizar, ainda que de forma discreta, os tremores que acometem um 
portador de Parkinson. Concluímos que, apesar de exigir uma grande 
quantidade de variáveis que ainda precisam ser implementadas no projeto, 
usando o princípio de giroscópios é possível criar uma ferramenta que 
pode ajudar a reduzir de forma significativa os tremores nas mãos de 
pessoas com Parkinson.

PALAVRAS-CHAVES: 
Parkinson. Tremor. Establizador. Suporte. Giroscópio.
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EIXO TECNOLÓGICO 6
Tecnologia Industrial Elétrica

Temas relacionados ao Ensino 
Médio e aos cursos técnicos e 
tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 

Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes 
Eletrônicos; Telecomunicação e Têxtil.
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AutoCAR Eletric

Autores
Daniel Luzetti
Daniel Henrique Cavazzani de Souza
Pedro de Moraes Rosa

Orientador(a)
Márcio Alessandro Castiglioni

Etec Euro Albino de Souza
Mogi Guaçu - SP

Está sendo realizado o projeto AutoCAR Eletric, que consiste 
em apresentar um carro funcional elétrico, com o objetivo 
de demonstrar formas de minimizar a poluição causada pelos 
automóveis atualmente. O protótipo do carro consiste em três 

etapas principais, mecânica, elétrica e design. Sua estrutura é totalmente 
feita de MDF e revestida de massa plástica com chapas de fixação da barra 
de direção em conjunto a uma placa de madeira compensada na parte 
inferior do carro. A parte mecânica teve como princípio a construção 
da estrutura física do carro, confecção de um sistema de direção com 
materiais reciclável e a montagem do volante. O procedimento da parte 
elétrica é dividido em outras duas etapas, programação e eletrônica. A 
eletrônica abrange todos os acionamentos do carro desde a sua partida, 
faróis, setas e buzina, sendo abastecidos por uma bateria de 12 volts 
e direcionados, através de uma placa eletrônica de desenvolvimento 
de sistema microcontrolada que contém o coração do projeto, o 
PIC16f877A, cuja a programação em linguagem C norteará e comandará 
todas as características de controle de velocidade, relações com baterias 
para os dois motores e sua tração, chaveamento de relés entre outros 
comandos que serão recebidos pela parte eletrônica. A concretização 
do projeto fica por conta do design, dimensionando detalhes, corrigindo 
defeitos e colocando elementos únicos que vão caracterizar o AutoCAR 
Eletric.

PALAVRAS-CHAVES: 
Carro . Microcontrolado. Sustentável. Reciclável. Elétrico.
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Automação de um parapodium - sentar e levantar

Autores
Matheus Augusto Guedes Brito
Vitor Hugo de Almeida Passerini
Vitor Cerdan Perez

Orientador(a)
Sergio Tadao Cosequi

Etec Philadelpho Gouvea Netto 
São José do Rio Preto - SP

O  projeto Parapodium automatizado tem como função 
realizar movimentos automaticamente por meio de 
motores e circuitos de comando, que reclina conforme 
o desejo do usuário, para se sentir mais acomodado, na 

posição sentado, em pé, semideitado ou deitado. A finalidade é auxiliar 
nas atividades diárias de crianças que tem pouca função motora. Assim, 
a criança poderá exercer suas atividades independentemente de outras 
pessoas, locomovendo-se para onde quiser e ficando na posição mais 
agradável. Ou seja, será devolvida boa parte das funções para que a 
criança se sinta mais feliz e satisfeita exercendo atividades com mais 
conforto, independência e segurança. O Parapodium Automatizado tem 
como diferencial a capacidade de locomoção, por meio de motores e 
comandos elétricos, e se destaca, principalmente, por poder ser como 
um segundo corpo, dando alguns movimentos que o usuário não seria 
capaz de exercer se o aparelho não o ajudasse. Portanto, se diferencia 
e se destaca por proporcionar variadas funções, às quais a maior parte 
das crianças que necessitam disto não podem ter acesso ou justamente 
por não existir algo igual no mercado. Para gerar maior estabilidade, 
será utilizado o peso das baterias elétricas na base do equipamento. 
Cada parte a ser movimentada: o encosto, o assento e a parte inferior 
que sustenta as pernas serão providas de um eixo e um motor que farão 
movimentos coordenados para se ajustar numa das quatro posições. 
Haverá também um motor de tração para deslocar para frente ou para 
trás. Por questão de segurança deverá ser provido de um sensor de 
queda (acelerômetro).

PALAVRAS-CHAVES: 
Parapodium. Função Motora. Automatização. Acelerômetro. Tração Motor.
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Carregador de celular sustentável para Bicicleta 

Autores
Cleiton Alves
David Rodrigues
Janio Gomes

Orientador(a)
Carlos Domingues Rodrigues Granja

Etec de Araçatuba
Araçatuba - SP

Guararapes é um município, onde os habitantes utilizam muito, 
como meio de transporte, as bicicletas. Sendo assim um 
dispositivo capaz de recarregar o celular enquanto se pedala 
ajuda o ciclista. A proposta é construir um dispositivo de 

baixo custo, utilizando componentes do conhecido lixo eletrônico. É 
necessário conhecimento básico em eletrônica e saber manusear um 
multímetro para medir e testar correntes elétricas. Vê-se necessário um 
gerador dínamo, um regulador de tensão, dois capacitores eletrolíticos, 
uma porta USB, um LED e um resistor, todos retirados de material de 
lixo eletrônico. Após conectar e testar o funcionamento do dispositivo 
com uma placa de ensaio, foi confeccionada a placa de circuito impresso 
alocando os mesmos componentes. Para a função de gerador, utilizamos 
um motor de impressora que foi acoplado ao quadro da bicicleta, para 
receber a energia mecânica em contato com a roda e transformar 
em energia elétrica, a qual através de cabos envia para a placa com 
os componentes, retirados de uma placa mãe e fonte de alimentação. 
Na placa, os capacitores recebem a energia elétrica, o regulador de 
tensão protege a placa contra sobrecarga e elevação de temperatura, 
também regula a saída de energia para obter 5v, que é enviada para a 
porta USB onde conectamos o cabo do celular para efetuar a recarga da 
bateria. Com o projeto realizado e testado, conseguimos os resultados 
esperados, de maneira a reutilizar as matérias retiradas do lixo eletrônico. 
Evidencia-se que esse equipamento pode ser feito sem custos. A intenção 
não é produzir ou comercializar o dispositivo, mas mostrar que qualquer 
pessoa pode nutrir postura cidadã e produzir seu próprio carregador de 
celular conectado a uma bicicleta.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sustentavel. Dispositivo. Celular. Carregador. Bicicleta.
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Casa eficiente

Autores
Luiz Henrique Buckton Cabral
Julia de Oliveira Athayde
Victor Hugo Rodrigues de Oliveira

Orientador(a)
Luiz Fernando Da Costa Badinhan

Etec Bento Quirino
Campinas - SP

T  endo em vista a problemática do consumo de energia elétrica 
em âmbito geral e os altos índices de consumo residenciais, 
foi desenvolvido um projeto de automação visando eficiência 
energética. Partindo do princípio de que há uma necessidade 

de economia, tanto em âmbito residencial, como nas indústrias e 
distribuidoras, foram desenvolvidas algumas soluções para o desperdício 
de energia, tais como: acopladores de tomadas que reduziriam o 
consumo em standby dos equipamentos, circuitos ldr que regulariam a 
luminosidade do ambiente em relação à luminosidade natural e formas 
de abastecimento elétrico alternativos. Pretende-se através deste 
desenvolver um protótipo representativo e um estudo de campo sobre 
o tema do desperdício da energia e da eficiência e economia proposta 
pelo projeto. Todos os dados técnicos de consumo e economia serão 
feitos no estudo de campo, por meio do qual pretende-se chegar a 
um resultado satisfatório de redução de gastos, utilizando-se de várias 
automatizações buscando otimizar cada vez mais, de maneira eficiente, 
o consumo de energia em âmbito primordialmente residencial, porém 
com possibilidade adaptativa para empresas, fábricas e indústrias. Já a 
representatividade se encontrará no protótipo físico de uma maquete 
residencial, na qual será demonstrado na prática o funcionamento do 
projeto de uma forma reduzida e meramente representativa, porém 
o estudo de campo conterá todos os custos tanto do protótipo, bem 
como do projeto caso fosse executado de forma macro, isto é, de fato 
aplicado em uma residência.

PALAVRAS-CHAVES: 
Economia. Energia Elétrica. AutomatizaÇÃo. Meio Ambiente. Uso Eficiente.
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EcoTec - reaproveitamento de água de chuva 

Autores
José Alberto Alves Palmeira
Felipe Medalla
David Kobata dos Santos

Orientador(a)
Nathalia Albanezi Napolitano

Etec Waldyr Duron Junior
Piraju - SP

Ocrescimento populacional associado ao consumo 
imposto pela oferta de novos produtos, resultantes do 
desenvolvimento tecnológico, vem acarretando num 
aumento da utilização da água e da pressão sobre as fontes 

existentes. Durante muitos anos, os esforços mantiveram-se na direção 
de realizar a gestão da oferta, aumentando-se a extensão de redes de 
abastecimento. No território brasileiro, apesar da grande quantidade 
de água existente, a concentração de água doce disponível para o 
consumo pouco coincide com a concentração populacional e, a cada 
dia, está mais difícil encontrá-la em qualidade e quantidade satisfatória. 
Quando potável, é encontrada atualmente em menores quantidades e 
em elevadas altitudes. Diversos programas com o objetivo de redução 
de consumo foram desenvolvidos sobre o uso racional da água, através 
de ações tecnológicas, econômicas ou sociais. Diante disso, justifica-se 
a discussão da viabilidade do uso da água da chuva para usos básicos 
em uma residência domiciliar. Essa alternativa, certamente, resultará na 
diminuição do uso de água fornecida pelas companhias de saneamento 
e na demanda dos custos com o uso de água potável. Diante disso, 
esse trabalho objetiva demonstrar a quantidade de água de chuva que 
podemos aproveitar no consumo total de uma residência, chamando a 
atenção para esse problema que só no momento não constitui escassez 
eminente, mas a curto prazo poderá se tornar, dado o crescimento 
acelerado de seu uso. A proposta é substituir com vantagens até 50% da 
água oriunda dos sistemas públicos de abastecimento, sendo um sistema 
totalmente automatizado.

PALAVRAS-CHAVES: 
Reuso. água. Escassez. Automação. Eletrotécnica.
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Energy Bike

Autores
Tiago Tachinardi Emke
JosuÉ Guari Giati

Orientador(a)
Camila Alessandra Braga

Etec de Monte Mor
Monte Mor - SP

A  tecnologia, ao mesmo tempo que melhora a vida humana, 
também conduz as pessoas ao sedentarismo. Sendo assim, tal 
projeto tem como objetivo incentivar a prática de atividade 
física, como a pedalada e ainda deixar as pessoas em contato 

com aquilo de que gostam, através da energia para o carregamento 
de celulares e painéis de bicicletas. Sendo assim, este projeto levou 
em consideração o custo de uma bicicleta elétrica para o consumidor 
final e o alto valor da conta de energia das academias e modificou 
uma bicicleta convencional acoplando um motor simples de 6 a 9 volts 
(energia mínima necessária para carregar um celular)e um cabo USB 
modificado e barato que, através do movimento mecânico de pedalar, 
gera energia elétrica capaz de carregar desde uma simples lâmpada até 
a bateria de um celular. Nesse sentido, Energy Bike não é apenas uma 
bicicleta elétrica tradicional, mas sim um sistema acessível às classes 
sociais menos privilegiadas, que pode ser inserido em qualquer bicicleta 
tradicional, gerando energia e barateando seu custo ao consumidor 
final, além do importante papel em incentivar a prática da atividade 
física utilizando a tecnologia como aliada da saúde física do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Energia ElÉtric. Energia Mecânica. Tecnologia . Sedentarismo . Bicicleta.
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Esteira para separação automática de materiais  

Autores
Ana Elisa Bianchini Firmo
Nivaldo de Carvalho

Orientador(a)
Wellington Fernandes Barbosa

Etec Rosa Perrone Scavone
Itatiba - SP

Anecessidade de reciclar vem aumentando e já é de grande 
importância a separação dos materiais recicláveis, a fim de 
diminuir a mão de obra, devido vários acidentes na hora da 
separação, e automatizar a linha de produção. Com o aumento 

do lixo industrial e residencial em até seis vezes a mais em relação ao o 
aumento populacional no últimos anos, a cada dia se vê a necessidade 
de separar os materiais corretamente e a sua reutilização em processos 
industriais. Pensando nisso, houve o desenvolvimento deste projeto de 
um equipamento em que a separação dos materiais é automática para 
vidro, plástico e metal. A ideia desse projeto é a de diminuir a quantidade 
de pessoas envolvidas no processo de separação, processo em que 
temos grandes possibilidades de acidentes, doenças ao se manusear esses 
materiais de forma inadequada. Com a utilização do Arduíno, reciclar se 
torna uma necessidade devido ao grande acúmulo de lixo e consiste em 
reaproveitar esses materiais que são considerados lixos para reutilização 
e fabricação de novos produtos contribuindo tanto na quantidade de 
lixo lançado no meio ambiente como utilização de nova matéria prima. 
A construindo deste equipamento faz com que fique muito mais fácil e 
ágil a separação desses materiais, sem que se utilizem humanos evitando 
problemas ergonômicos e acidentes com os funcionários e as pessoas 
envolvidas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Automação. Arduino. Recicláveis. Capacitivo. Indutivo
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Impressora para placa de circuito impresso

Autores
Davi de Almeida Marques
Vinicius Guedes Inoue

Orientador(a)
Edson Possani

Etec Albert Einstein
São Paulo - SP

C  om o objetivo de auxiliar estudantes dos cursos de Eletrônica, 
Automação e hobbysta em Eletrônica, que se utilizam 
de montagens ou prototipagens de circuitos eletrônicos 
para aprimoramento dos seus estudos, adaptou-se uma 

impressora de uso comum, para a produção de placas de circuito 
impresso (PCI), sendo a impressão feita diretamente na placa de cobre 
sem a necessidade de transferência de adesivos térmicos ou uso de telas 
Silkscreen. O Objetivo do trabalho foi de utilizar todo conhecimento 
adquirido durante o curso e o que foi pesquisado para elaboração do 
projeto, a fim de tornar o processo de confecção de placas de circuito 
impresso (PCI ou PCB) mais simples, rápida e de boa qualidade para 
auxiliar alunos dos cursos de eletrônica ou até entusiastas que montam 
seus pequenos projetos e circuitos eletrônicos, proporcionando o 
aperfeiçoamento ou aprofundamento dos seus estudos e funcionamento 
dos dispositivos montados. O projeto consiste em uma adaptação de 
uma impressora disponível no mercado de uso comum de impressão 
em papel tamanho A4, tornando possível a impressão diretamente na 
placa de circuito impresso (cobre) para posterior corrosão. Utilizou-
se uma impressora Epson-Stylus T25, que possui um baixo custo no 
mercado de impressoras usadas para executar todas as adaptações 
necessárias para seu funcionamento.

PALAVRAS-CHAVES: 
Impressora Pcb. Impressora Pci. Circuito Pcb. Circ. Impresso. Circuito Pci.
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Luva térmica micro controlada para motociclistas 

Autores
Daniel da Silva Souza
Leonardo Souza JordÃo
Paulo Baltazar de Sousa

Orientador(a)
Eduardo Guilherme 

Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão
São Paulo - SP

AWarm Glove é uma luva térmica que regula a temperatura nas 
mãos. Fruto de uma pesquisa interdisciplinar, desenvolveu-se o 
projeto com intuito de auxiliar os motociclistas que sofrem 
com as baixas temperaturas nas regiões das mãos. O usuário 

determina a temperatura ideal de uso, através de um painel de operações, 
localizado ao lado do painel de instrumentos da motocicleta. O painel de 
operações é adaptável a qualquer tipo de motocicleta. Tendo em vista o 
alto crescimento do uso de motocicletas em algumas regiões do Brasil e 
do mundo, este produto atende às necessidade de quem enfrenta o frio 
intenso durante o ano. Através de pesquisas clínicas do site HealthLine, 
demonstram-se os problemas causados pela baixa temperatura, como 
por exemplo frosbite - uma doença causada pela exposição intensa 
da pele ao frio causando o congelamento do tecidos. Logo, as baixas 
temperaturas podem causar queimaduras, gangrenas e até amputações. 
Um protótipo, depois de finalizada a pesquisa, foi testado em um dos 
principais pontos de comércio de produtos de duas rodas, a rua General 
Osório, no centro de São Paulo. O produto destacou-se, obtendo alta 
aceitação e interesse. Basicamente a luva é aquecida por uma resistência 
de 6 Ohm de 400 mm, uma corrente máxima de 2A e uma potência 
de 24W. Todo sistema utiliza a bateria da moto como fonte de tensão 
elétrica. Portanto este projeto pretende contribuir na diminuição de 
acidentes e melhoria na qualidade de vida do usuário.

PALAVRAS-CHAVES: 
Inovação. Saúde. Segurança. Tecnologia. Temperatura.
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Máquina de distribuição automática de merenda 

Autores
Mauro Hadans da Silva Dias
Ronaldo César da Silva
Marcos Henrique Rodrigues Gomes

Orientador(a)
Jean Mendes Nascimento

Etec Jaraguá
São Paulo - SP

C  om os avanços tecnológicos e a globalização, as máquinas 
de vendas direta se fazem presentes por toda parte. As 
tecnologias aplicadas às máquinas de distribuição, assim como 
em todos os projetos na área de automação, têm como 

finalidade trazer facilidades para os usuários, assim como otimizar 
processos e eliminar custos. Sendo assim, o intuito do projeto aqui 
apresentado é proporcionar melhorias na distribuição de merenda 
que é realizada por colaboradores de forma manual nos intervalos 
das Escolas Técnicas no estado de São Paulo, assegurando assim, de 
uma forma automática, uma distribuição eficiente e igualitária. De 
acordo com pesquisas realizadas, o sistema idealizado é inexistente no 
mercado, porém, pode-se encontrar máquinas automatizadas voltadas 
para vendas de alimentos, produtos, etc., que serviram como referência 
para elaboração desse projeto. O protótipo elaborado, por meio de 
madeiras do tipo MDF, é controlado através de um Controlador Lógico 
Programável (CLP), que tem por função a liberação, ou não, da merenda 
para o aluno, por meio do acionamento de um cilindro pneumático que 
vai distribuindo os lanches que se apresentam por meio de gravidade 
assim que o aluno digita seu RM em um teclado de acesso. A máquina 
conta também com a implementação de algumas rotinas de segurança 
para o sistema, como para evitar falta de abastecimento de merenda e, 
principalmente, voltadas para a segurança dos usuários. O projeto na 
forma de protótipo foi implementado e testado em intervalos da Escola 
Técnica Jaraguá e apresentou êxito em suas funções existentes, sendo 
assim, mostrando-se capaz de ser eficientemente um novo método para 
realizar a entrega das merendas, tanto na ETEC testada, como também 
em outras.

PALAVRAS-CHAVES: 
Automação . Distribuição . Merenda . Etecs. Praticidade .
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Repositor automático de mercadorias

Autores
Claudio do Nascimento Lima
Josevaldo Rosa de Miranda
Jonathan da Gama E Silva

Orientador(a)
Nathalia Barros Mesquita Montagner

Etec Takashi Morita
São Paulo - SP

Oprojeto consiste em um equipamento eletropneumático, 
que por sua vez é acionado por sensores(RFID)que serão 
responsáveis por identificar qual o produto que está na 
esteira para que possa realizar a reposição de mercadorias 

especificas nas prateleiras e gôndulas de mercados atacadistas e 
varejistas, visando a melhor exposição e organização de produtos.Com 
isso aumentando o benefício ao consumidor e a empresa fabricante. O 
protótipo irá trabalhar com produtos em embalagens plasticas e caixas 
devido a algumas particularidades do sistema. Produtos que possuem 
embalagens plasticas embaladas a vácuo não poderão neste momento 
serem atendidos pelo protótipo devido à fragilidade e dificuldade de 
exposição do mesmo. A ideia do projeto veio, pois conforme pudemos 
observar em alguns mercados de médio e grande porte são expostos 
apenas por promotores que nem sempre estão presentes no local , 
ocorrendo uma frequente desordem de mercadorias. Este protótipo 
teria condições de automatizar este processo otimizando a logística de 
reposição. O promotor ou até mesmo o funcionário do local poderá ele 
mesmo abastecer através de uma linha( esteira) que estará localizada 
na parte traseira da prateleira . Sempre que a mesma estiver com baixa 
quantidade de produtos , será possível identificar na área onde é feita a 
própria reposição, não sendo necessário o cliente procurar o funcionário 
do local, ou até mesmo o mesmo ter que ir ate a parte frontal da prateleira 
para verificar sua ausência. O projeto foi constituído basicamente com 
esteiras, pistões pneumáticos , eletroválvulas e sensores de acionamento 
para que o mesmo pudesse ser automatizado.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mercadoria. Reposição . Consumidor. Sensores. Esteira.
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Reuso de caça-níquel para estação de programação

Autores
Henrique Sander Lourenço
Allan Ferraz Silva
Jonathan Willian Dias Santos

Orientador(a)
Rodrigo Soares Moraes

Etec de São José dos Campos
São José dos Campos - SP

O  projeto consiste na reutilização de máquinas caça-níqueis em uma 
estação de programação compacta para sistemas microcontrolados, 
que podem ser facilmente transportadas, facilitando os trabalhos nas 
disciplinas que envolvem microcontroladores, além de contribuir 

com praticidade e agilidade no desenvolvimento de trabalhos de conclusão de 
curso do corpo discente. Dentre os objetivos alcançados pode ser destacada 
a aplicação do processo de reciclagem de materiais eletrônicos nas atividades 
práticas do curso técnico em Automação Industrial e contribuição para o 
aprimoramento da formação social e profissional do aluno através do destaque 
de valores atitudinais complementares à formação técnica. Primeiramente, foi 
realizada a montagem da estrutura do gabinete dos caça-níqueis e foi necessária 
a desmontagem das peças, haja vista que sua estrutura veio comprometida. Assim 
foram selecionadas as peças que estivessem em boa qualidade e remontadas 
com parafusos novos e arrebites de qualidade, visando o transporte constante 
do equipamento e a possibilidade do gabinete sofrer impactos durante o uso. 
Em seguida, foram feitas a recuperação da placa mãe, a busca por periféricos 
de informática e cabo para comunicação entre computador e microcontrolador. 
Concluída esta etapa, foram realizadas as instalações de softwares e drivers 
necessários para o correto funcionamento do sistema. Por fim foram feitos os 
testes em laboratórios nas aulas práticas e nos trabalhos de conclusão de curso. 
Importante ressaltar que todos os materiais empregados no projeto foram 
reaproveitados da própria máquina caça-níquel e de outros materiais doados à 
escola. Os testes em aula prática demostraram a aplicabilidade do projeto, em que 
os alunos puderam carregar seus programas nos microcontroladores de maneira 
ágil e prática. Além disso o uso da estação de programação nos trabalhos de 
conclusão de curso permitiu uma maneira mais eficiente de gravar os programas 
nos sistemas microcontrolados, facilitando nas fases de integração e detecção de 
falhas dos projetos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Caça-níquel. Programação. Reuso. Microcontrolado. Integração.
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LRobô EtecZinho

Autores
Matheus Pereira de Souza 
Airton Pires Júnior 
Eric Fernando de Oliveira Pio 

Orientador(a)
Alessandro Aparecido Sandrini

Etec Elias Nechar
Catanduva - SP

Aconstrução de um robô é resultado do envolvimento e prática 
de diferentes áreas do conhecimento, construindo uma boa 
plataforma de aprendizagem e introdução para o mundo 
da robótica e suas possibilidades. A robótica acaba sendo 

uma ótima maneira de introdução ao universo de conhecimentos de 
uma maneira prática e didática. Agregando assim grande valor técnico 
e científico, obtido com o desenvolvimento dessa plataforma robótica. 
Sua construção é algo simples, porém que requer uma metodologia 
interligada aos alunos, promovendo ações empreendedoras, sendo assim, 
a proposta esteve voltada à realização de um projeto e, posteriormente, 
à apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, em que todos os 
envolvidos deveriam promover ações tecnológicas que diversificassem 
a ação humana. Para isso fora utilizado o celular e a criação de um robô 
como atuante em um carrinho de corrida, sendo que o controle remoto 
seria o teclado do celular, para isso o usuário utilizará um Smartphone 
ou Tablet para acessar o aplicativo que controla o robô via conexão 
bluetooth, assumindo total controle sobre o mesmo. Com isso, pode-se 
controlá-lo indo para frete ou para trás e também podendo virar para 
esquerda ou para direita. Quando for para frente, caso encontre algum 
obstáculo, deverá desviar-se, voltando de ré ou indo para os um dos lados.

PALAVRAS-CHAVES: 
Robozinho Etec. Tecnologia. Automação. Informática. Interdisciplinar.
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Sistema eletrônico para edifícios

Autores
Eliane Cristina de Carvalho
Vanessa Cristina Novaes Saroa

Orientador(a)
Bruno Miguel Santos Camilo

Etec Monsenhor António Magliano
Garça - SP

O  avanço da tecnologia nos faz pensar em várias novas 
aplicações que precisem ser criadas para os mais diferentes 
fins. Uma destas aplicações é o uso do controle remoto, 
seja ele residencial ou para uso industrial. Hoje existe 

um elevado interesse da população, quando o assunto é economia de 
energia e ambiente sustentável. Esses são alguns dos fatores que nos 
motivaram a realizar este trabalho. Segundo a Agência Ambiente Energia, 
A associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de 
Energia (ABESCO) indicou que, no Brasil, foi desperdiçado R$ 12 bilhões, 
apenas com energia elétrica nos últimos cinco anos, cerca de 10% de 
toda energia produzida. O projeto proposto, visa reduzir o desperdício 
de energia elétrica, gerado por casuais esquecimentos de lâmpadas 
acesas e/ou ventiladores ligados, quando não houver mais presença no 
ambiente. O desenvolvimento deste projeto é a implementação de um 
transmissor e receptor de Radiofrequência que possa fazer diversos 
trabalhos sem a presença física do homem no ambiente, por exemplo: 
ligar e desligar lâmpadas e ventiladores. O projeto contará ainda com 
uma central, que poderá ser instalada no escritório ou no campo de 
maior visão da empresa e/ou da casa, ele indicará se existem lâmpadas 
ou ventiladores ligados em qualquer horário do dia, podendo assim, 
permitir que o responsável desligue tudo sem ter a necessidade de se 
deslocar até o local.

PALAVRAS-CHAVES: 
Economia. Radiofrequência. Transmissor Ook. Receptor Ook. Iluminação.
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SMART Vision

Autores
Nattiely da Silva Rocha
Cheikh Gningue
Lucas Augusto de Sousa Silva 

Orientador(a)
Sara Cristina Alves

Etec Caieiras
Caieiras - SP

OProjeto Smart Vision tem o objetivo de desenvolver e 
disponibilizar um dispositivo focado em oferecer a segurança 
na locomoção do deficiente visual, a qual não é provida com 
uso da bengala. O óculos Smart Vision emite alertas quando 

houverem obstáculos à frente, que não são alcançados pela bengala. 
Consta na lei 10.098/2000, a obrigatoriedade de inclusão e acessibilidade 
aos deficientes, em geral em locais públicos e privados, ambiente interno 
e externo, provendo de total segurança aos seus usuários, entretanto, 
nem todas as instalações são planejadas conforme a lei. O Smart Vision 
dispõe de dois sensores de proximidade (um de cada lado) e um motor 
de vibração, conectados por placas de circuitos eletrônicos, ligados a 
uma bateria selada recarregável, possibilitando ao usuário ser alertado 
sobre objetos ou obstáculos em seu caminho, por meio de um aviso 
transmitido através de um aparelho de vibração, localizado próximo 
ao sensor, facilitando consideravelmente a locomoção do mesmo. 
Este projeto utiliza conhecimentos e recursos tecnológicos existentes 
em nossa sociedade para auxiliar na dificuldade de locomoção de um 
deficiente visual em ambientes internos e externos, apresenta, portanto, 
uma solução eficiente e alternativa, além da bengala. Com uso do óculos 
Smart Vision, há uma grande redução de ocorrência de colisões e 
acidentes domésticos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Deficiente . Visual. Cego. Locomoção. Baixa Visão.
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EIXO TECNOLÓGICO 7
Saúde e Segurança

Projetos sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, drogas e álcool, educação 
física, epidemiologia, microbiologia, 

nutrição (educação nutricional), enfermagem, 
ergonomia, farmácia, farmacologia, fisiologia e 
fisiopatologia, saúde bucal e prótese dentária, 
saúde coletiva e individual, saúde no trabalho, 
prevenção e segurança no trabalho, entre 
outros.
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Agente extintor do pó da casca do ovo

Autores
Amanda Correa de Moraes
Phillipp de Souza da Silva 
Milena Martins Roque

Orientador(a)
André Fabiano de Castro Vicente

Etec de Cubatão
Cubatão - SP

Este projeto tem por finalidade determinar a potencialidade 
da eficácia do uso da casca do ovo de galinha, como agente 
extintor, através da técnica de abafamento em pequenos focos 
de incêndios e propor como opcional de mercado, garantindo o 

reaproveitamento e contribuindo para não emissão de resíduos sólidos 
em aterros sanitários. A primeira evidência do uso de um agente utilizado 
para combater o fogo em proporção considerável, foi por volta de 200 
a.C. quando em Alexandria o matemático e engenheiro grego Ctisíbio 
desenvolveu uma bomba de pressão conectada por mangueira que 
utilizava água através de uma fonte para combater o fogo sendo esta 
técnica empregada depois pelos bombeiros romanos. Dentre diversos 
materiais, a casca do ovo de galinha se mostrou interessante por possuir 
propriedades químicas que permitem explorar sua capacidade. Concluiu-
se que o produto tem potencial similar, com tamanho da partícula de 
0,5 a 2 mícrons, que permite ser empregado em técnica por abafamento 
em pequenos focos de incêndio, sendo que na classe B e C, com 
aproveitamento parcial na classe A, mostrando-se eficaz ao extinguir o 
comburente (oxigênio), o mesmo ocorre com a classe C pela vantagem 
de não conduzir corrente elétrica. Do ponto de vista econômico, 
os benefícios do uso casca de ovo em meio de produção se tornam 
consideráveis, pelo baixo custo operacional.

PALAVRAS-CHAVES: 
Extintor. Agente. Ovo. Casca. Abafamento.
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Amamentação: dificuldades 
enfrentadas pelas mães

Autores
Luciana Aparecida Maciel
Beatriz Aparecida Ferreira
Larissa Rodrigues Caputi Fermino

Orientador(a)
Morgana Maravalhas de Carvalho Barros

Etec Monsenhor António Magliano
Garça - SP

E  ste trabalho visa identificar se as puérperas pesquisadas 
conseguem realizar o A.M.E até o sexto mês de vida do bebê 
e levantar as possíveis dificuldades. Durante nossos estágios em 
Saúde coletiva, Educação para a saúde da mulher e da criança 

e até em Vigilância Epidemiológica, observamos que a maioria das 
mães não amamentam exclusivamente seu bebê até os seis primeiros 
meses de vida como preconiza a O.M.S, desta forma identificamos 
uma situação problema, com a qual nos identificamos. Realizamos uma 
pesquisa com quarenta (40) mães, de três (3) municípios diferentes e 
vizinhos; Alvinlândia, Gália e Garça, onde aplicamos um questionário 
contendo 10 questões de múltipla escolha. A faixa etária das mesmas 
variaram entre 17 e 41 anos, as orientações sobre a utilização do leite 
materno como fonte de alimento nos seis primeiros meses e tem 
sido incentivado no Brasil, sendo que na esfera municipal as ações que 
contemplam este incentivo devem ser realizadas por profissionais que 
compõem as equipes da Estratégias Saúde da Família (ESF). Durante 
a pesquisa, observamos que as 3 cidades não realizam os grupos de 
gestante não havendo, portanto, informação e conscientização para 
estas futuras nutrizes, além disso as principais dificuldades enfrentadas 
apresentadas foram o cansaço e as fissuras nas mamas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Amamentação. Desmame. Dificuldades. Aleitamento. Informação.
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Aplicativo para educação nutricional

Autores
Lorena Mourão Borges
Oswaldo Evangelista Moreira
Danilo dos Santos Carreiro

Orientador(a)
Márcia Regina Garcia

Etec Professor Fausto Mazzola
Avaré - SP

Oaumento do número de adolescentes com excesso de peso 
no Brasil tornou-se problema de saúde pública. O uso de 
tecnologias que facilitem o acesso e a compreensão de 
conceitos de alimentação saudável é aliado no combate à 

obesidade entre os adolescentes. O objeto deste trabalho foi incentivar 
os estudantes a refletirem sobre a utilização de tecnologias de forma 
saudável e lúdica através do uso de aplicativo móvel. Com o aplicativo 
denominado Nutri Go, os alunos poderão interagir com os alimentos 
e descobrir as informações nutricionais, podendo capturar ou não, a 
fim de contribuir na formação de escolhas alimentares mais saudáveis. 
Observou-se grande interesse dos alunos, durante as etapas de testes 
e viabilidade do aplicativo, conscientizando-se da importância de 
conhecerem melhor os alimentos que consomem. O aplicativo poderá 
ser instalado em qualquer Smartphone, sendo o download através de 
acesso remoto ou através das plataformas on-line de disponibilização 
de aplicativos. O usuário ao realizar a instalação, além do equipamento 
necessário, deverá criar uma conta de usuário com os dados necessários, 
a fim de manter um banco de dados ativo do aplicativo Nutri Go para 
pesquisas de satisfação, bem como a mensuração das características 
dos usuários para o desenvolvimento e criação de futuras versões e o 
direcionamento do público alvo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aplicativo. Alimentação. Saúde. Nutrição. Obesidade.
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Aquafaba - uma simples água do grão de bico

Autores
Cristiane Caitano Medeiros 
Victor Pedroza Rodrigues 

Orientador(a)
Marcia Cirino dos Santos

Etec Dona Escolástica Rosa
Santos - SP

A  quafaba é a água da cocção do grão de bico ou de outras 
leguminosas, descoberta alguns anos atrás por um tenor 
francês chamado Joël Roessel, no final de 2014, para 
ser utilizada como substituição da clara em neve para a 

produção e contribuição de diversas receitas. Justificativa: Grande 
parte dos alimentos da confeitaria contém ovos, ingrediente de suma 
importância para a receita a ser produzida. A decisão por este tema 
deu-se porque se julga importante apresentar a Aquafaba que é pouco 
conhecida e muito versátil para a população de modo geral, veganos 
e vegetarianos. Objetivo: Conhecer a Aquafaba e testar receitas que a 
utilizam para a substituição da clara de ovo. Metodologia: realizada com 
base em pesquisas webgráficas e bibliográficas, tratou-se também de 
uma pesquisa experimental, desenvolvida no laboratório de nutrição 
e dietética, com testes incluindo a aquafaba, merengue, suspiro e 
mousse de chocolate. Em seguida foi feita pesquisa de levantamento 
para saber o conhecimento dos participantes sobre a Aquafaba e a 
aceitabilidade das preparações. Resultados: Constatou-se que a maioria 
dos participantes não tinha nenhum conhecimento sobre o significado 
da palavra, ou seja, 96%, apenas 4% já haviam ouvido falar. Após a 
degustação das preparações, constatou-se que a maioria dos alunos que 
degustaram aprovaram a preparação, ou seja, 70%. Considerações finais: 
Este trabalho obteve sucesso na substituição das claras em neve ou 
merengue nas preparações realizadas. Esta simples água com poder de 
aeração, que antes era desprezada, pode ajudar pessoas que não querem 
consumir produtos de origem animal ou que têm intolerância ao ovo e 
além disso pode oferecer infinitas possibilidades de receitas culinárias, 
aumentando as opções para aqueles que necessitam substituir o ovo 
nas preparações.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aquafaba. Grao de Bico. Clara de Ovo. Veganos. Vegetarianos.
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Clique SOS

Autores
Henrique Guimaraes Souza
Gilberto Resende Branco
Carolina Cortez de Faria Andrade

Orientador(a)
Carlos Eduardo Mattos

Etec Abdias do Nascimento
São Paulo - SP

Acidentes e incidentes acontecem todos os dias principalmente 
nas grandes capitais, o maior desafio é fazer com que as equipes 
de atendimento emergencial móvel cheguem aos locais do 
incidente com informações mais apropriadas. Atualmente, o 

solicitante tem que efetuar uma ligação para cada número específico 
informando a ocorrência, gerando atrasos e transtornos. A partir desse 
cenário, desenvolvemos o projeto Clique SOS que visa oferecer um 
serviço básico e eficaz que permita a chamada simultânea de atendimentos 
emergenciais móveis como: Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência, Corpo de Bombeiros e Companhia de Engenharia de Tráfego. 
O Clique SOS foi desenvolvido com o objetivo de agilizar e inovar a 
tecnologia na área da saúde e segurança, oferecendo uma solução viável e 
prática para os transtornos já comentados. Muitas vezes, em um caso de 
emergência, a pessoa se encontra nervosa ou abalada emocionalmente e 
não é capaz de se comunicar de forma clara para relatar o ocorrido e o 
local. Pelo Clique SOS é possível completar a ocorrência com uma breve 
descrição, para que se tenha um direcionamento e encaminhamento da 
unidade de atendimento mais adequada. O aplicativo mobile disponibiliza 
para sociedade uma determinada comunicação com as unidades de 
pronto atendimento móvel básico, gerando eficiência na solicitação de 
serviços emergenciais, consequentemente, tornando o atendimento mais 
rápido e possibilitando a solicitação simultânea de mais de um serviço.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acidentes. Emergência. Atendimento. Ocorrências. Comunicação.
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Dispositivo de segurança 
para cadeirinha de bebê

Autores
Héllen Karina Duarte de Almeida
Aline Monteiro Marton

Orientador(a)
Marcos Antonio Dias Ferrarezi

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga
Votuporanga - SP

A  tualmente o índice de mortalidade infantil vem aumentando 
por conta do esquecimento dos pais em relação as crianças 
deixadas dentro dos carros. Alguns fatores que contribuem 
para esse fato é o transporte de bebês em cadeirinhas, de 

costas para o movimento. A regra que é imprescindível para a segurança 
dos pequenos, favorece a falta de interação com as crianças no caminho. 
Sem fazer barulho, as crianças simplesmente são apagadas da mente já 
atribulada dos pais. Outro fator é a rotina. Muitos pais se acostumam 
com o trajeto casa-trabalho e. quando mudam esse hábito, por exemplo, 
não conseguem internalizar a informação, seguem no piloto automático 
e acabam “esquecendo” o bebê. O objetivo é desenvolver um 
dispositivo de segurança que no momento em que a criança é colocada 
na cadeirinha são acionados sensores que identificarão a presença da 
mesma e acionarão outros dispositivos que estarão interligados com a 
parte eletrônica do carro. Quando o carro for desligado, haverá uma 
interrupção na corrente elétrica impossibilitando que o condutor do 
veículo trave as portas e feche os vidros sem antes retirar a criança 
da cadeirinha e também avisando com um sinal sonoro. Pretendemos 
desenvolver um dispositivo de segurança que, além de alcançar o 
resultado proposto e compartilhar o projeto na Internet para toda 
a comunidade, que este equipamento possa ser uma ferramenta de 
segurança para crianças, diminuindo a mortalidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mortlidade. Segurança. Criança. Dispositivo. Carro.
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Empreendendo segurança

Autores
Caroline Marinho Sant’ana

Orientador(a)
Marcio de Paula Evangelista

Etec Professor Aprígio Gonzaga
São Paulo - SP

Odescumprimento e a falta de conhecimento das Normas 
Regulamentadoras, promulgadas pela Portaria nº3.214, de 
08 de junho de 1978, colocam o Brasil como o 4º país no 
ranking mundial de mortes por acidentes no trabalho (OIT, 

2014). O projeto empreendendo segurança tem por objetivo ampliar 
as oportunidades de capacitação profissional continuada, por meio de 
workshops gratuitos de segurança do trabalho, de forma presencial e on-
line para estudantes e profissionais Técnicos em Segurança do Trabalho 
e nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs), com o apoio de cada unidade 
escolar que disponibilize o curso técnico em Segurança do Trabalho 
contribuindo, diretamente, para crescimento profissional e pessoal dos 
participantes impactados pelo projeto. Com base na revisão de literatura, 
estudos de casos, pesquisa de campo, observação do cotidiano escolar e 
experimentação pessoal, elaborou-se ao longo do projeto proposta de 
serviço diferenciado dos disponíveis no mercado que apoie a construção 
do pensamento crítico pela posse do conhecimento e contribui para 
o crescimento profissional e pessoal dos beneficiados. A metodologia 
estruturada proporciona uma visão sistêmica, em que se constatou em 
pesquisa de campo realizada, que a prestação de serviço possui grande 
capacidade de aplicação, ampliação e viabilidade mercadológica. Deve-se 
dar continuidade aos estudos e novos levantamentos. O projeto prevê 
a realização de treinamentos e cursos de capacitação profissional, de 
acordo com estudos sobre as demandas do público alvo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Capacitação. Segurança. Empreender. Workshop. Trabalho.
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Ergonomia no trabalho doméstico

Autores
Aline Barbosa de Lima

Orientador(a)
Mariana Oliveira Afarelli

Etec Gino Rezaghi
Cajamar - SP

A   ergonomia se encontra nos assuntos de menos importância 
do nosso dia a dia, nas empresas e em nossas residências. 
Nota-se que a ergonomia doméstica é praticamente escassa 
e devido à falta de informação, as consequências se tornam 

totalmente prejudiciais àqueles que desenvolvem a atividade doméstica. 
Este trabalho tem por objetivo levantar dados sobre os problemas 
ergonômicos causadas pela atividade doméstica. Demonstrar que ao 
adotar medidas ergonômicas em suas tarefas diárias o trabalhador 
doméstico sentirá mais conforto nas execução das suas atividades e 
ainda elaborar uma cartilha de orientação específica para esta classe 
trabalhadora. Foi realizada pesquisa exploratória e qualitativa, a partir 
de levantamento bibliográfico de revistas, livros, publicações e artigos 
científicos. Além de visitas técnicas e aplicação de questionários 
ao público alvo específico, realizando o conhecimento do público 
estudado. Entre os principais resultados obtidos, percebe-se que as 
medidas dos mobiliários onde são realizadas atividades domésticas 
dentro das residências não existem muitas variações nas medidas que 
fujam do padrão, contudo a dona de casa ou o trabalhadora doméstica 
pode estar sofrendo graves lesões por conta dessas diferenças. No 
levantamento realizado no CEREST, Centro de Referência Segurança do 
Trabalhador, foram analisados dados de 222 fichas e 100 prontuários e 
apenas 4 destes trabalhadores exerciam função de doméstica. Durante 
a aplicação dos questionários dos trabalhadores entrevistados, 75% 
sentem ou já sentiram algum desconforto na realização da sua atividade, 
deste apenas 27% procuram orientação médica para saber a causa deste 
desconforto. Observa-se que quando realizado um diagnóstico médico 
em função do desconforto, 100% podem estar relacionado à falta de 
ergonomia na execução das atividades. Os estudos mostram que a falta 
de informação sobre a ergonomia vem causando um grande impacto 
sobre a classe das empregadas domésticas, diaristas e dona de casas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ergnomia . Trabalho. Domestico . Cartilha . Educativa.
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Lancheira saudável

Autores
Cristina de Araujo Torres Mariani
Joyce Caroline de Oliveira Feliciano da Silva
Rosemeire Gallan Ventura

Orientador(a)
Erika da Silva Bronzi

Etec José Martimiano da Silva 
Ribeirão Preto - SP

Aobesidade infantil tem sido um desafio à saúde pública. 
Segundo dados do IBGE, 33,5 % das crianças de 5 a 9 anos 
apresentam-se com excesso de peso ou obesas. A gravidade 
principal é a variedade de doenças associadas. O hábito 

alimentar tem grande influência na prevalência da obesidade infantil. 
Estudos mostram que a ingestão calórica média de lanches de crianças 
em idade escolar aumentou de 450 para 600 calorias, demonstrando que 
os inadequados podem estar contribuindo para o aumento da obesidade 
na infância. O presente estudo tem como objetivo elaborar opções de 
lanches escolares saudáveis para compor lancheiras de crianças de 7 a 10 
anos. Na metodologia foram elaboradas receitas de lancheiras saudáveis 
compostas por alimentos in natura e minimamente processados no 
Laboratório de Técnica Dietética, da ETEC José Martimiano da Silva, e 
posteriormente foi realizado teste de aceitabilidade. Como resultado 
obteve-se a lancheira saudável composta por fruta, suco natural e um 
sanduíche, a base de pão caseiro enriquecido com cenoura, beterraba ou 
espinafre recheado por hambúrguer caseiro de carne ou de frango, alface, 
tomate e cenoura. Em relação aos resultados do teste de aceitabilidade 
entre 26 estudantes obteve-se que 65% afirmaram que comprariam o 
produto, apenas 3% não compraria e 31% talvez compraria. Em relação à 
análise sensorial, 100% gostaram do sabor e da textura do produto, 88,5% 
gostaram do aroma e 11,5% não gostaram. Já em relação à aparência, 
92% gostaram da aparência e apenas 8% não gostaram. Conclui-se que a 
lancheira saudável é uma ótima opção para os estudantes, pois fornece 
nutrientes essenciais e incentiva hábitos alimentares saudáveis, o produto 
criado demonstrou boa aceitação entre os estudantes.

PALAVRAS-CHAVES: 
Alimentação. Obesidade . Estudantes. Lancheira. Lanche.
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MediEasy - compra rápida de medicamentos

Autores
Vitória Lima Ferreira
Angelina Vitória Leite Souza
Giovanna Barcelos Souza

Orientador(a)
Celso Ricardo do Nascimento

Etec Professor Doutor José Dagnoni
Santa Barbara dOeste - SP

A   Compra rápida e eficaz de medicamentos com o aplicação 
do MediEasy. Sair do pronto socorro na madrugada e não 
haver farmácias abertas ou próximas de onde o usuário se 
encontra, qual seria a solução? O projeto tem por finalidade 

a criação de um aplicativo tendo o nome de MediEasy, que poderá 
ser feito por meio do download no celular que possuir o sistema 
operacional IOS ou Android. O Sistema irá fazer comparativo de 
preço, facilitando a compra de medicamento, através de consulta on 
line nas principais farmácias que serão cadastradas no sistema com os 
valores e promoções. Com o aplicativo, podemos fazer comparativo de 
preço e localidade da farmácia e, também, mostrar o prazo de entrega 
médio. O serviço delivery será entregue de porta a porta por 24 horas, 
365 dias por ano, sendo cobrado o valor no ato da entrega, sem a 
necessidade de deslocamento do paciente até a loja. Com o aplicativo, 
podemos ter acesso a dados estatísticos de entregas por região, valor 
médio e produtos com o maior giro de estoque, possibilitando um 
melhor controle de nossas compras e também para o fornecedor. O 
aplicativo possui uma plataforma simples, com menu de fácil acesso para 
possibilitar uma melhor comodidade de seus usuários.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aplicativo. Agilidade. Compra. Medicamentos. Sistema.
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Norma regulamentadora nº 11 
aplicada na logística

Autores
Willian Dias de Oliveira
Robson dos Santos Cardoso
Erick dos Santos Oliveira

Orientador(a)
Alexandre Martins

Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera
Santana de Parnaíba - SP

Este trabalho tem o intuito de informar sobre movimentação, 
armazenagem, transporte e manuseio de materiais no setor 
logístico. A finalidade é estabelecer requisitos de segurança a 
serem observados nos locais de trabalho, com o intuito de 

prevenir infortúnios laborais. Nesse sentido, esse trabalho buscou 
explicar de forma clara o objetivo da NR 11, por meio de pesquisas 
bibliográficas, entrevistas e visitas técnicas, em que se verificou que há 
necessidade de uma postura mais participativa. A NR 11 estabelece os 
requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, em 
relação ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio 
de materiais para evitar acidentes no local de trabalho. Este trabalho se 
justifica pela importância de informar e orientar colaboradores e patrões 
sobre a importância da norma NR11 no ramo logístico. Com temas e 
soluções viáveis no meio logístico, setor que cresce fora dos padrões 
nacionais, percebemos a importância de informação e treinamento para 
uma parcela de colaboradores que cresce cada vez mais. A oferta de 
condomínios industriais e galpões logísticos quase dobrou nos últimos 
três anos e, apesar da crise que assola o Brasil, a expectativa é de trajetória 
ascendente e com isso os riscos aumentam na mesma proporção, assim a 
grande necessidade do técnico bem formado com conhecimento amplo 
no setor em questão.

PALAVRAS-CHAVES: 
LogÍstica. Segurança. Prevenção. Nr 11. Manuais.
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Pedestal modificado para 
procedimento de curativo

Autores
Júlio Cesar Cossolino Fabiano
Viviane da Silva Oliveira
Aryel Dias Gonçalves 

Orientador(a)
Rosa Maria Vitto

Etec Francisco Garcia
Mococa - SP

O  s profissionais de enfermagem ficam expostos a riscos 
ergonômicos, durante realização de suas atividades diárias, 
sendo estas geradas pelo mobiliário inadequado, falta de 
materiais e jornada de trabalho extensa. A realização de 

curativos em membros inferiores é um exemplo dessa dificuldade que os 
profissionais de enfermagem encontram no dia a dia. Essa dificuldade se 
dá através do mobiliário inadequado que, na maioria das vezes, gera uma 
má postura do profissional ocasionando um grande risco de saúde ao 
profissional e um grande desconforto ao cliente/paciente. O profissional 
de enfermagem, ao trabalhar de forma incorreta, pode comprometer 
sua saúde o que resulta em uma má prestação do serviço ao atender 
o cliente/paciente. A má postura pode gerar dor nas costas, lesões na 
coluna vertebral gerando afastamentos, o que acarreta assim custos para 
a instituição de saúde. Esses afastamentos/custos poderiam ser evitados, 
através de algumas medidas, como equipamentos e mobiliários apropriados 
que facilitem na realização de curativos dos membros inferiores 
proporcionando melhor postura ao profissional de enfermagem. Segundo 
GEOVANINI (2007), a preocupação com o cuidado de feridas vem desde 
a antiguidade, quando a sociedade viu-se acometida por feridas das mais 
diversas ordens. A realização de curativos em membros inferiores exige 
um maior esforço ergonômico do profissional de enfermagem, pois este 
se coloca em uma má postura para realizar a troca de curativo. O paciente 
fica desconfortável no ato da realização/troca do curativo, pois não tem 
um mobiliário/equipamento específico para a realização dessas técnicas. 
A ideia de criar o equipamento se deu ao longo do estágio obrigatório da 
Etec Francisco Garcia prestado nas unidades básicas de saúde.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ergonomia . Risco . Feridas . Curativos . Prototipo.
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Pele de tilápia na recuperação da epiderme

Autores
Ketlen Lorraine Calente
Leticia Belline Moia

Orientador(a)
 Ester de Souza Menezes

Etec Polivalente de Americana
Americana - SP

Devido à dificuldade da pele humana para se recompor 
após queimaduras graves ocorre perda do tecido epitelial, 
provocando lesões profundas, dificultando se recompor 
naturalmente. Um novo método de tratamento mais acessível 

vem sendo desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, ainda em fase 
de teste clínico para ser registrado pela Anvisa, acelerando o processo 
de cicatrização. Esse método envolve a pele da Tilápia, semelhante a dos 
humanos, ajudando sua regeneração, pois contém colágeno do tipo um 
e três em grande quantidade. Fixado temporariamente no local da lesão, 
torna-se uma alternativa menos dolorosa por não necessitar a troca 
diária do curativo, evita infecção, perda líquida, além de ter menor custo. 
Com o objetivo de tornar conhecido o estudo da pele da Tilápia como 
curativo biológico para lesões de queimaduras, realizou-se a criação de 
um site para expandir sua divulgação alcançando uma maior quantidade 
de público, que busca esse tipo de tratamento, esta deverá ser uma opção 
mais indicada e acessível para a população, principalmente para a de baixa 
renda, assim que for autorizado pela Anvisa. Realizado por meio de 
pesquisas em textos selecionados e artigos nacionais, retirados das bases 
de dados SciELO e Google Acadêmico, entrevistas com o coordenador 
da pesquisa da pele da Tilápia, o Dr. Edmar Maciel e visita ao Centro de 
Tratamento de Queimaduras de Campinas e aos hospitais municipais e 
particulares da cidade de Americana e análise microscópica da estrutura 
da pele da Tilápia no laboratório da escola laboratório da faculdade 
Anhanguera. Através dessa descoberta, se tornou mais acessível e menos 
doloroso do que as outras formas de tratamento, entretanto para que 
ocorra sua devida eficiência é necessário antes da aplicação, processos de 
preparação incluindo a esterilização. Portanto, por meio do site criado já 
foi possível alcançar um determinado público para divulgação.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tilápia. Curativo. Biológico. Queimaduras. Site.
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Revista digital com elaboração 
de produtos veganos

Autores
Patrícia Cassimiro Alcântara
Ana Paula Floriano Félix
Analice Seixas Ferro

Orientador(a)
Denise Garcia Muniz

Etec Coronel Raphael Brandão
Barretos - SP

A   tualmente, existe uma grande procura por produtos 
alimentícios que não contenham ingredientes de origem animal, 
tanto pelos adeptos do veganismo ou vegetarianismo quanto 
pelas pessoas alérgicas à proteína do leite e intolerantes à 

lactose. O crescimento do veganismo obteve um aumento considerável 
nos últimos anos, esse movimento busca defender os direitos dos animais 
em todos os aspectos, sendo assim, eles têm uma vida isenta da origem 
animal, desde a alimentação até lugares que frequentam. Devido à grande 
falta de produtos no mercado, foi elaborada uma revista voltada para 
a alimentação vegana, pois existe um grande interesse por parte do 
público vegano, vegetariano e até mesmo curiosos. Dentre as receitas 
encontradas na revista, foi feita a escolha de duas: smoothie de chá 
de hibisco com banana e barrinha de banana e aveia, para a avaliação 
sensorial realizada com adeptos e não adeptos do veganismo. Por meio 
da utilização da ficha de análise sensorial, foram avaliados os seguintes 
atributos: sabor, aroma, textura e aparência para as duas preparações 
avaliadas. Os produtos analisados obtiveram uma ótima aceitação em 
todos os atributos avaliados em que obteve-se mais de 80% da aceitação 
em todos os quesitos, demonstrando ser um produto que pode ser 
incluído facilmente no cotidiano da população.

PALAVRAS-CHAVES: 
Elaboração. Smoothie. Barra De Cereal. Vegano. Veganismo.
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Sabonete esfoliante a base de manjericão

Autores
Victor Irineu dos Santos

Orientador(a)
Daniel Artur Freitas de Oliveira

Etec Professor Adhemar Batista Heméritas
São Paulo - SP

Apele é um importante órgão do organismo humano e um 
dos principais, do ponto de vista estético, porém ela pode 
ser afetada por doenças como as acnes, que prejudicam sua 
fisiologia e também podem afetar o estado sociopsicológico 

da pessoa, devido às marcas aparentes, principalmente na região do 
rosto. A acne está associada a diversas patogenias, as mais comuns são 
as hormonais, nutricional, estresse e proliferação de micro-organismos 
como a Propionibacterium acnes, sendo esta última uma das mais 
relevantes. Esta bactéria é uma espécie encontrada na flora da pele das 
pessoas e que se alimenta das secreções das glândulas sebáceas, na qual 
provoca a inflamação do folículo piloso, causando a lesão, inflamação e 
acne. Recentes estudos demonstraram que o manjericão (Ocimum 
basilicum), de origem indiana, além de ser uma erva de condimento, 
tem propriedades bioativas que lhe conferem ação anti-inflamatória e 
antibacteriana, podendo desempenhar um papel importante na prevenção 
e tratamento da acne. Sua ação, é mais eficiente no uso tópico no que 
via oral, portanto, seu uso em cremes, pomadas e sabonetes apresenta 
uma maior eficácia do que em comprimidos e cápsulas. A metodologia 
utilizada foi a revisão da literatura para a comprovação das propriedades 
bioativas do manjericão e também foi realizada a produção de um 
sabonete em barra, de base glicerinada, incorporado com óleo essencial 
de manjericão e com sementes de morango, que lhe garante uma ação 
esfoliante. O produto obteve uma concentração de óleo essencial de 
manjericão e de sementes de morango satisfatória, suas características 
físico-químicas (pH, odor, cor...) tiveram resultados dentro do esperado 
para um sabonete. Conclui-se que o manjericão possui propriedades 
ativas que lhe garantem ação preventiva e terapêutica frente as acnes, e 
que é possível incorporar o óleo essencial de manjericão e as sementes 
de morango produzir um sabonete de uso diário.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acnes. Manjericão. Inflamação. O. Basilicum. Esfoliação.
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SBO - Salgante a base do pó da casca de ovo

Autores
Pietra Stucchi
Larissa Arcanjo da Silva

Orientador(a)
José Maurício Lima da Silva

Etec de Monte Mor
Monte Mor - SP

O   projeto foi desenvolvido com base em consumo excessivo de 
sódio desencadeado pelos humanos causando doenças por 
exemplo, hipertensão e as DCV (Doenças Cardiovasculares). 
Ao serem analisadas diversas pesquisas e artigos sobre esta 

dificuldade atual o objetivo estabelecido foi a criação de um produto 
de baixo custo e com alta eficácia para este déficit presente no público 
atual. A criação de um Salgante (Sal com baixo teor de sódio) à base 
de pó da casca do ovo, o produto foi criado para diminuir o consumo 
elevado de sódio, acrescentando o componente do Cálcio, trazendo 
uma qualidade na alimentação sem afetar o aspecto e o gosto do sal 
comum. A metodologia é baseada em levantamento da base teórica por 
busca de dados relacionados em livros, sites e arquivos acadêmicos, na 
produção do pó da casca de ovo, análises do produto incluindo a análise 
de pH (escala para medida do potencial hidrogeniônico), textura, sabor, 
uma apresentação do produto a uma nutricionista para levantar uma 
análise de qualidade e comportamento do produto no organismo. Todas 
as pesquisas serão supervisionadas por um orientador e os resultados 
serão analisados por um profissional da área de química ou alimentícia 
para obter-se a eficácia do produto. A partir do objetivo principal ser 
atingido, o produto ter sido criado com êxito dentro de todos os 
aspectos estipulados, o próximo passo é a apresentação do produto 
em uma proposta à Prefeitura Municipal, junto à nutricionista, com a 
possibilidade da criação de uma campanha com base nos problemas do 
consumo do sódio e a apresentação do produto e da receita ao público 
e moradores da cidade. Podendo assim concluir que o Salgante à base do 
pó de casca de ovo traz diversos benefícios e pode ser acrescentado na 
alimentação da população como um novo alimento saudável.

PALAVRAS-CHAVES: 
Cálcio. Sal. Salgante. Saúde. Sódio.
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Sinalização de segurança nas Etec´s

Autores
André José da Silva
Noélia Laise Barros Duarte
Márcio Nunes Vieira

Orientador(a)
Luiz Antonio Gallão

Etec Doutora Maria Augusta Saraiva 
São Paulo - SP

Asinalização de segurança deve acompanhar a evolução das empresas 
e instituições. A falta de sinalizações é um fator grave, pois sua 
inexistência ou deficiência pode trazer graves consequências, ou 
até mesmo causar morte por meio de acidentes. Este trabalho 

objetiva apresentar um estudo de caso realizado na ETEC Dra. Maria Augusta 
Saraiva, para identificar a sinalização de segurança dessa instituição, trazendo 
subsídios para implementar ou melhorar essa questão. O método utilizado 
foi pesquisa observacional, de caráter descritivo e qualitativo. O material 
coletado foi analisado à luz da legislação vigente, sobre saúde e segurança do 
trabalho, utilizando-se como base as normas regulamentadoras. No estudo de 
caso realizado, foram mapeadas as sinalizações existentes e confrontadas com 
a legislação vigente. Os resultados são: 1- a instituição não possui um ponto 
de encontro externo definido; 2- a tubulação usada no subsolo, as diferentes 
cores em uso possibilitam o reconhecimento da função de cada tubulação, 
o que aponta conformidade com a NBR 6493; 3- em relação ao sistema de 
combate a incêndio, devem ser instaladas sinalizações para identificar bomba 
de incêndio, alarme de incêndio e abrigo de mangueira e hidrante a 1,80 
m de altura, de acordo com a legislação pertinente; 4- em referência aos 
equipamentos de extintores, sugere-se instalar a sinalização de localização de 
equipamentos extintores portáteis de incêndio e desobstruir a passagem do 
mesmo para melhor visualização, conforme orienta a legislação pertinente; 5- 
todos os corrimãos possuem cor verde e não estão em conformidade com 
as leis vigentes; 6- os abrigos de mangueira e hidrante possuem instalações 
padronizadas localizadas ao lado da rota de fuga interna e não possuem 
nenhum tipo de sinalização, o que precisa ser providenciado. Para concluir, há 
divergências na sinalização de segurança em relação às exigências estabelecidas 
pelas NRs pertinentes, o que requer melhorias.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sinalização. Segurança. Trabalho. Etec. Nr´s.
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Sistema de segurança veicular para crianças 

Autores
João Vitor de Campos Costa Lima
Alisson Patrick Daniel
Vitor Queiroz de Abreu

Orientador(a)
Luiz Fernando da Costa Badinhan

Etec Bento Quirino
Campinas - SP

N   os dias atuais, existe uma grande preocupação dos pais em 
relação à segurança de seus filhos(as), pois a segurança é 
importante em qualquer lugar. Muitas crianças, geralmente de 
0 a 3 anos, já morreram por conta de seus pais as esquecerem 

dentro do veículo, isso acontece devido à quebra de rotina. Visando a uma 
solução para se evitarem esses acidentes, foi desenvolvido um dispositivo, 
o qual avisa os pais caso eles esqueçam os filhos(as) dentro do veículo. 
O dispositivo é acoplado à cadeirinha junto a alguns componentes que 
vão se comunicar com um aplicativo que será instalado no celular dos 
pais. Para o desenvolvimento desse projeto, iniciaremos com pesquisas 
exploratórias e de campo, assim sabendo quem será de fato o nosso 
cliente final. Após isso, dividiremos em três etapas o desenvolvimento 
do protótipo, primeiro será o protótipo de guardanapo, por meio do 
qual o grupo verá se o cliente gosta da nossa solução e vendo possíveis 
melhorias; depois o grupo fará o protótipo de baixa fidelidade para testar 
o conforto, praticidade e outras hipóteses que o grupo levantou; e por fim 
os alunos farão um protótipo de função crítica que se aproxima mais com 
o produto final, com todos os equipamentos eletrônicos e mecânicos. Os 
resultados obtidos foram que os clientes do grupo, que são as empresas 
de cadeirinhas, gostaram da solução desenvolvida. Por fim espera-se que, 
com o desenvolvimento do projeto, as pessoas entendam desse tipo de 
perigo e a sua funcionalidade social.

PALAVRAS-CHAVES: 
Crianças . Pais. Cadeirinhas. Veiculo. Segurança.
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Time Fama - Projeto

Autores
Laura Sales Brito
Kassia Antônia Gimenez de Queiroz
William de Abreu Antonio

Orientador(a)
Marina Sawan Martins do Valle

Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho 
Ituperava - SP

Observando-se as dificuldades relatadas por muitos pacientes 
e analisando os erros quanto ao uso de vários medicamentos, 
horários incorretos, doses errôneas e etc. foi desenvolvido o 
aplicativo Time-Farma. OBJETIVO: Foi gerado, através de aplicativo 

de celular, alerta para uso de medicamentos com orientação para horário, 
dose, medicamento, paciente e via de administração. METODOLOGIA: Para 
inserção das informações técnicas, relacionadas aos medicamentos, utilizamos 
livros na área de Farmacologia e Toxicologia e Programação. Foi desenvolvido 
um banco de dados relacionado aos medicamentos a serem cadastrados pelo 
próprio paciente, farmacêutico ou profissional habilitados da área de saúde. 
RESULTADO: O principal resultado obtido visualizado foi a organização 
para pacientes que fazem uso de vários tipos de medicamentos em horários 
diversos. A medicação foi administrada nos horários corretos, através das 
vias de administração orientadas pelo médico. Os avisos emitidos pelo 
aplicativo auxiliaram na organização de horários, dose, via de administração 
e paciente. CONCLUSÃO: Conclui-se que os pacientes, através deste 
aplicativo, auxiliaram na organização de horários, dose, via de administração 
e paciente, com isso tiveram uma melhora no quadro clínico e na qualidade 
de vida. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brunton, L.L., Lazo, J.S., Parker, K.L. 
Goodman & Gilman As Bases Farmacológicas da Terapêutica. McGraw-Hill, 
11ª Edição,2007. MILANI, ANDRÉ. Construindo Aplicações Web com PHP e 
MYSQL. 1º Edição. São Paulo. Editora Novatec, 2016. 210p.

PALAVRAS-CHAVES: 
Medicamento. Horário. Aplicativo . Paciente . Orientação.
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EIXO TECNOLÓGICO 8
Tecnologia Química, de 
Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Projetos sobre o desenvolvimento de 
novos produtos e processos nessas áreas, 
bioquímica geral, química dos alimentos, 

química orgânica, química inorgânica, química 
analítica, química geral, físico-química, 
energias renováveis, desenvolvimento de 
produtos, controle de qualidade de alimentos 
entre outros.
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Análise de metais pesados em brinquedos por MP-AES

Autores
Beatriz de Souza dos Santos
Rebeca Oliveira Nogueira

Orientador(a)
Aline Fioratto Barcellos

Etec Dr. Celso Giglio
Osasco - SP

Milhares de brinquedos chegam ao Brasil por meio de contrabando, 
outros milhares são fabricados em território nacional, mas não 
sabemos se foram fabricados de forma correta ou se passaram 
pelas devidas análises obrigatórias do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO. Sendo assim, eles podem 
conter quantidades excessivas de certos compostos, como por exemplo, os 
metais pesados, que causam inúmeros problemas de saúde, ainda mais quando 
se trata de crianças, que estão em fase de formação. Dessa forma, o presente 
projeto tem por objetivo quantificar a migração dos elementos Antimônio, 
Arsênio, Bário, Cádmio, Cromo, Chumbo, Mercúrio e Selênio em materiais de 
brinquedos e em parte deles. A Norma NM nº 300/2002 fixa as condições 
exigíveis à segurança do brinquedo fabricado e comercializado no País e 
refere-se a possíveis riscos que não podem ser prontamente identificados 
pelo público, mas que podem surgir durante o uso normal desses brinquedos, 
ou em consequência de abuso razoavelmente previsível, por isso, são 
realizados os principais ensaios: Químicos, Mecânicos, Físicos e Elétricos. No 
entanto, neste trabalho, serão abordados somente os ensaios químicos, nos 
quais a metodologia simula o sistema digestório de uma criança, de acordo 
com a Norma de Segurança de Brinquedos ABNT NBR NM 300-3:2011- 
Migração de certos elementos, a qual também determina a migração máxima 
aceitável para cada metal a ser analisado. Os resultados serão obtidos através 
do Espectrômetro de Emissão Atômica com Plasma a Micro-ondas (MP-AES).

PALAVRAS-CHAVES: 
Mp-aes. Brinquedos. Metais Pesados. Norma Nm N°300. Inmetro .
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Biofibra: telha ecológica de fibra de coco 

Autores
Eduardo de Jesus Correia
Danielli Silva Moreira dos Santos
Keylla Maria Oliveira da Silva

Orientador(a)
Roberta de Oliveira Cabrera

Etec de Heliópolis
São Paulo - SP

O   trabalho apresenta um plano de negócio da empresa BIOFIBRA 
que terá como produto principal uma telha ecologicamente 
correta, construída por meio de materiais descartados 
incorretamente no meio ambiente. O produto final será 

obtido por meio de papel, embalagem tetra pak, alumínio e fibra de coco. 
O objetivo geral do trabalho é elaborar um plano de negócios com a 
temática da sustentabilidade e conservação ambiental, por meio do uso 
de telha ecológica com base em material reutilizado e fibra de coco. Os 
objetivos específicos são: definir o conceito de sustentabilidade, desenvolver 
uma empresa com responsabilidade socioambiental, elaborar pesquisa de 
campo e desenvolvimento do produto, avaliar a aceitação da proposta do 
produto pelo mercado e conscientizar as pessoas sobre a importância de 
amenizar a degradação ambiental. A metodologia do trabalho tem como 
base referencial teórico voltado à área de gestão, marketing, negócios e 
logística utilizando as seguintes fontes: Kotler, SEBRAE, Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, entre outras. Além disso, o grupo utilizou pesquisas 
primárias (com 70 pessoas), com abordagem quantitativa, para entender 
as necessidades e desejos do público-alvo. Por meio dos dados coletados 
pelos alunos, com 70 pessoas, observou-se que a maior parte se preocupa 
com o meio ambiente e a aquisição de produtos sustentáveis. As pessoas 
entrevistadas revelaram que não conhecem o produto, mas que gostariam 
de adquiri-lo para experimentar sua eficácia quanto à resistência, as 
intempéries e durabilidade, para verificar a qualidade dos produtos. Quanto 
ao custo, as pessoas disseram que a telha ecológica somente seria adquirida 
se tivesse preço menor ou igual à telha convencional. Diante do cenário e 
após os cálculos de matéria prima, percebeu-se que o plano de negócios é 
viável, podendo ser uma alternativa ecológica, sustentável e competitiva no 
mercado de construção civil.

PALAVRAS-CHAVES: 
Telha Ecológica. Sustentável. Reciclagem. Economia Verde. Reutilização.
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Clarificação de caldo de cana com tanino de Acácia

Autores
Gabriel Aparecido Cordeiro
Rebecca Barrense da Silva
Guilherme Mafra da Costa

Orientador(a)
Inácio Ramos Leite

Etec Coronel Raphael Brandão
Barretos - SP

Aclarificação do caldo de cana é uma das etapas mais importantes 
do processo de fabricação de açúcar, com efeitos sobre a 
qualidade e rendimento do produto final, em geral, conduzida 
com auxílio de agentes químicos de clarificação. Atualmente, na 

indústria brasileira, está consolidada a utilização de ácido fosfórico e do 
dióxido de enxofre. Este último, contudo, sempre foi muito questionado 
por causar reações adversas à saúde em pessoas sensíveis aos sulfitos. 
Por essas razões, novos agentes clarificantes vêm sendo estudados como 
possíveis opções. Neste contexto, foram investigados os fenômenos 
físico-químicos que regem a clarificação de caldo de cana-de-açúcar 
e o desempenho do extrato de tanino de Acácia Negra, um polímero 
orgânico natural de baixo peso molecular, nas dosagens de 100 a 500 
ppm, como auxiliar no processo de fabricação de açúcar. Para fins de 
comparação, o mesmo caldo foi tratado com tratamento convencional 
usando hidróxido de cálcio, ácido fosfórico e um polímero sintético de 
acrilamida. Os resultados obtidos mostraram que dosagens de tanino 
inferiores a 400 ppm no processo de clarificação do caldo permitem a 
remoção de 98% da turbidez e de 50% da cor, significativamente melhores 
do que o tratamento concenvional, para produção de açúcar de qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tanino. Acácia Negra. Clarificação. Açúcar. Cana.
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Coalhada de Kefir para produção de antepasto

Autores
Emily Regina Lopes de Carvalho
Evaristo Geraldelli Junior
Nathalia Main Amaral

Orientador(a)
Aniéli Camila Artilha Leite

Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho
Jales - SP

O   s grãos de kefir são um aglomerado de mais de 30 
microrganismos probióticos, ou seja, são benéficos ao 
serem consumidos, que vivem em simbiose em uma base 
de polissacarídeos que se multiplicam na presença de 

carboidratos e demais nutrientes do leite. Muitos confundem iogurte 
com Kefir. A diferença básica é que no iogurte os micro-organismos 
fermentadores não passam de 3-4 espécies em número, ao passo que, 
no Kefir, o número de microrganismos gira em torno de 32 espécies 
em média. Apesar do aspecto semelhante entre eles, o valor nutricional 
e terapêutico do Kefir é muito superior. Por meio deste trabalho, foi 
avaliada a aceitabilidade do antepasto condimentado com mostarda e 
alho produzido com coalhada de kefir, através de análise sensorial com 
escala hedônica de 1 a 7 para sabor e aparência, e de 1 a 5 para intenção 
de compra. O público pesquisado foi constituído por 40 indivíduos, 
dentre eles, 23 femininos e 17 masculinos. De acordo com as análises das 
respostas das fichas de análises sensoriais, pode-se afirmar que o produto 
seria uma opção a entrar em comércio, pois atingiu aceitabilidade acima 
de 90% para as 3 categorias pesquisadas (95% para sabor e aparência e 
92,5% para intenção de compra). Em suma, o antepasto condimentado 
de mostarda e alho usando como base a coalhada de kefir, além de ser 
um acompanhamento mais saudável e com propriedades nutracêuticas 
comparando-se aos produtos do mesmo tipo, também é um produto de 
boa palatabilidade e aceitabilidade pelas pessoas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Kefir. Coalhada. Probióticos. Antepasto. Saudável.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

  8
Te

c.
 Q

uí
m

ica
, d

e 
Al

im
en

to
s, 

da
 A

gr
oi

nd
ús

tri
a 

e 
da

 B
io

en
er

gi
a



140

Elaboração de esmalte 
com pigmento de beterraba 

Autores
Gabriel Rodrigues de Godoy
Francieli Aparecida Tunis
Murilo Roberto Paes de Oliveira

Orientador(a)
Walace Fraga Rizo

Etec  Ângelo Cavalheiro 
Serrana - SP

O manejo inadequado de materiais orgânicos pode 
prejudicar o ambiente em que vivemos. A importância 
da reutilização do lixo orgânico e dos resíduos que 
são lançados a céu aberto podem comprometer os 

animais e causar sérios efeitos ambientais. Alguns estudos apontam 
o reaproveitamento de frações de alimentos que seriam despejados 
no lixo e que podem servir como alternativa para pesquisa de 
novos produtos da área de cosméticos. A partir desse princípio, a 
questão central do nosso trabalho é utilizar os resíduos produzidos 
pelo bagaço da beterraba que foram descartados, como possível 
lixo orgânico e extrair, através de solvente, pigmentos que possam 
ser aplicados em uma base antialérgica de esmalte para unhas. A 
alternativa poderá diminuir diversos efeitos tóxicos causados pelos 
esmaltes químicos, uma vez que graves relatos sobre a alergia de 
produtos sintéticos em ambientes de salão de beleza têm sido 
frequentes, além de trazer perspectiva de estudos voltados para a 
preocupação com a preservação do meio ambiente. A metodologia 
aplicada foi a extração por solvente acetona. A base que foi 
incorporada pela solução produzida aderiu a coloração e observou-
se que a mesma apresentou uma coloração vermelha intensa. Novos 
ensaios serão realizados para comprovar a possível toxicidade do 
esmalte na unha e na pele, bem como a identificação dos compostos 
químicos presentes no filtrado.

PALAVRAS-CHAVES: 
Beterraba. Esmalte. Hipoalegênico. Acetona. Pigmentos.
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Estação meteorológica

Autores
Danilo Cavalcante da Silva
Alexandre Arruda Leite

Orientador(a)
Rubens Fernando Serafim

Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso
Piracicaba - SP

O   objetivo do projeto é a construção de um protótipo de 
estação meteorológica de baixo custo, com a capacidade de 
captar informações para análise climática. As informações 
climáticas possuem grande importância para a sociedade em 

diversas áreas, principalmente, para o setor agrícola. Como a principal 
forma de saber as condições climáticas é através de jornais, das rádios, 
da televisão ou da internet, mas a previsão pode se tornar errônea para 
alguns pontos de uma cidade, como bairros afastados e comunidades do 
interior, uma vez que a abrangência desta previsão é regional, torna-se 
importante o desenvolvimento de equipamentos que façam medições 
locais, com custos acessíveis para o usuário, levando a uma previsão do 
tempo mais precisa. Assim, as decisões dos pequenos produtores agrícolas 
serão auxiliadas em relação ao plantio, à colheita ou outras atividades 
relacionadas. O método adotado para o desenvolvimento do projeto é 
o método de engenharia com a construção de um protótipo para uma 
estação com os seguintes equipamentos para monitoramento com sinais 
digitais, analógicos ou visuais: termômetro para medir a temperatura, 
barômetro para medir a pressão atmosférica, higrômetro para medir a 
umidade relativa do ar, anemômetro para medir a velocidade do vento, 
biruta ou manga de vento para indicar a orientação aproximada do vento, 
pluviômetro para medir a precipitação pluviométrica ou medida em 
milímetros da quantidade de água da chuva para aquele local. Os dados 
coletados apresentaram uma boa performance durante a experimentação. 
A coleta dos dados climáticos será ampliada com o sistema de aquisição 
de dados que gerará relatórios e gráficos importantes para a análise 
futura e respectiva tomada de decisão.

PALAVRAS-CHAVES: 
Meteorológica. Estação. Climáticas. Aquisição. Dados.
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Fitoterápico cicatrizante de uso veterinário 

Autores
Suelen Correa Leite
José Teixeira Rosa 
Jorge Luiz de Oliveira 

Orientador(a)
Regina Célia Modesto Raszl

Etec Rubens de Faria e Souza
Sorocaba - SP

E m busca da diminuição de efeitos colaterais provocados 
pela alopatia e no anseio de técnicas mais personalizadas, 
este projeto objetiva o desenvolvimento de um fitoterápico 
cicatrizante de uso veterinário à base de arnica, babosa, 

calêndula e seiva de bananeira, incorporadas em um fórmula. Optou-
se por trabalhar com essas plantas, por elas apresentarem diversas 
características medicinais como cicatrizantes, anti-inflamatórias, 
antissépticas, entre outras. Obtiveram-se os extratos de arnica e 
calêndula pelo método de percolação, a babosa por trituração e a seiva 
de bananeira por prensagem. As amostras obtidas e as formulações 
testes foram avaliadas por análises microbiológicas, cromatográficas, 
análise de citotoxicidade e teste de proliferação celular in vitro. 
Com o antibiograma realizado foi possível comprovar a eficiência do 
fitoterápico para a ação bactericida. Comprovou-se a presença dos 
flavonoides quercitina e rutina através da cromatografia de camada 
delgada. No ensaio de citotoxicidade, o produto demonstrou-se 
seguro para aplicação em culturas celulares em concentração abaixo 
de 0,2% (p/v). Com o ensaio de proliferação celular, via método 
BrdU, comprovou que o produto promove aumento da proliferação 
celular em até 15%, no período de 48 horas após sua aplicação. A 
formulação escolhida, obteve desempenho esperado mediante as 
análises realizadas comprovando assim a ação cicatrizante da mesma.

PALAVRAS-CHAVES: 
Fitoterápico. Arnica. Babosa. Calêndula. Seiva de Bananeira.
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Hambúrguer vegano com 
farinha de Pereskia aculeata

Autores
Matheus Martins de Aguiar

Orientador(a)
Bruna Lima da Silva

Etec Paulo Guerreiro Franco
Vera Cruz - SP

A   tualmente, há uma procura excessiva por alimentação saudável, 
seja por questões de saúde, no sentido de ter alguma patologia 
(doença) e pretende não a intensificar, ou por um novo estilo de 
vida, como o vegano. Como aponta sichieri et al (2000), o hábito 

da alimentação saudável tem por base um reconhecimento na melhoria 
da saúde na vida das pessoas. Sendo assim, com este trabalho objetivou-se 
elaborar hambúrguer vegano enriquecido com farinha de ora-pro-nobis 
(pereskia aculeata); realizar análise sensorial usando o teste de aceitação 
e; mostrar a funcionalidade do uso da farinha enriquecida de ora-pro-
nobis. Optou-se por fazer um hambúrguer vegano devido ser tendência 
no mercado quando se trata de alimentação saudável e por vir surgindo 
um novo estilo de vida: o vegano, que não é por apenas não gostar de 
carne, mas também qualquer tipo de derivado. E o principal aspecto é o 
estudo da ora-parao-nobis. Na primeira etapa, foram realizadas pesquisas 
bibliográficas em sites, artigos científicos, monografias, dissertações e 
teses, a fim de compreender mais sobre a temática estudada. Enquanto 
que na segunda, foram realizadas as seguintes ações: pesquisas de receitas 
de hambúrgueres veganos; identificação da espécie da ora-pro-nobis 
da mandala, da Etec Paulo Guerreiro Franco, Vera Cruz/SP. O produto 
alimentício foi elaborado no laboratório de processamento de alimentos 
da escola já mencionada, seguindo as Boas Práticas de Fabricação dos 
alimentos. O hambúrguer enriquecido com a farinha de pereskia aculeata, 
apresentou elevada aceitação pelos julgadores e adequadas características 
sensoriais de cor, textura, aroma e sabor. A partir dos resultados pode-
se concluir que a farinha de pereskia aculeata possui alto potencial 
tecnológico, portanto é necessária a realização de mais pesquisas com 
esta matéria prima. Visando difundir seus benefícios entre a sociedade 
brasileira. Palavras-chave: pereskia aculeata; hambúrguer; vegano; farinha;

PALAVRAS-CHAVES: 
Pereskia Aculea. Hambúrguer. Vegano. Farinha. Análise.
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Impermeabilizante à base 
de PET e pneu descartado 

Autores
Gustavo Henrique Stahl
Leandro Risso Venancio
Pedro Lucas Oliveira Diniz 

Orientador(a)
Sérgio Delbianco Filho

Etec Trajano Camargo
SLimeira - SP

E stima-se que, cerca de 800 milhões de unidades de pneus 
produzidas ao ano, dos quais ainda 90% permanecem 
sem reciclagem e, também acompanhando o crescimento 
exponencial do descarte indevido de garrafas PET, a principal 

constituinte dos resíduos domésticos. Esses materiais, quando 
dispostos de maneira indevida na natureza, causam enchentes 
e entupimentos, além de prejudicarem ecossistemas e o meio 
ambiente. Procurando aplicar a logística reversa, o trabalho propõem 
a elaboração de um impermeabilizante que utilize da garrafa como 
base polimérica para então ser acrescida de 15% de pequenos 
grânulos da borracha do pneu, proporcionando uma melhor 
aderência do produto à superfície. A base polimérica foi obtida, a 
partir da quebra da cadeia carbônica da PET com soda cáustica, 
para obtenção de seus monômeros, que logo em seguida foram 
acrescidos a uma solução alcalina de carbonato de sódio, juntamente 
com os grânulos do pneu, seguindo para a realização dos ensaios de 
eficiência. A partir dos testes de absorção, pode-se constatar que o 
produto final não atingiu às exigências básicas para sua finalidade, 
não cumprindo seu papel de barrar a passagem de água e umidade 
quando comparados aos corpos de prova padrões. Estudam-se 
formas de melhorar sua eficiência, proporcionando a inserção destes 
descartes numa rota de reciclagem concreta e que apresente um 
produto final de boa qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Pneus. Garrafas Pet. Impermeabilizante. Reciclagem. Natureza.
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Melhoria de adaptação: 
equipamento de eletroforese

Autores
João Marcos Borba Rodrigues Gonçalves

Orientador(a)
Marcos Sergent

Etec de Tiquatira
São Paulo - SP

O   trabalho baseia-se na produção artesanal de um protótipo 
de uma adaptação do equipamento de eletroforese. Neste 
trabalho pretende-se realizar a melhoria de um protótipo 
de adaptação do equipamento de eletroforese, objetivando 

aumentar a confiabilidade das analises realizadas no mesmo, baratear 
o seu custo, viabilizar a montagem ou a obtenção da adaptação do 
equipamento por: microempresas, micro laboratórios e instituições 
publicas de ensino técnico da área. A construção do equipamento em si, 
será realizada de forma artesanal, tanto a unidade eletroforética (cuba) 
como a fonte de energia; feita a construção artesanal do equipamento 
pretende-se realizar as analises por eletroforese em gel de poliacrilamida, 
o qual sera polimerizado por uma metodologia alternativa, utilizando 
como catalisador a degradação da riboflavina (vitamina B2). As analises 
que se pretende realizar são: a separação da amilase salivar e a separação 
qualitativa de metais, no caso, cobre, ferro e níquel, por certas soluções 
desses metais possuírem cores distintas facilitando a sua visualização. 
como as analises apresentadas ainda não foram possíveis de serem 
realizadas, os resultados esperados são: que a adaptação tenha um bom 
desempenho nas analises, com um grau de confiabilidade e precisão 
satisfatórios no minimo para ser utilizado como um equipamento 
didático, porem espera-se que a sua precisão seja suficiente para que 
possa ser utilizado em pequenos laboratórios. Após a explanação sobre 
o trabalho pode-se concluir que o projeto é viável pois em relação ao 
custo de um equipamento do mercado se tem uma redução enorme de 
custo, tornando vantajosa a obtenção ou produção de tal adaptação pelas 
instituições antes citadas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Eletroforese. Adaptação. Melhoria. Confiabilidade. Baratear.
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O óleo do caju e do poejo na bacteria E. coli

Autores
Beatriz de Azevedo Pinto 
Beatriz Renata Alves da Silva
Maísa Saldanha Pinheiro

Orientador(a)
Jessica Laira de Araujo Esgoti Uliana

Etec de Fernandópolis
Fernandopolis - SP

A área de química está presente em múltiplos trabalhos 
realizados até os dias de hoje, como em diversas áreas 
e processos que podem ser do mais simples ao mais 
complexos (ABIQUIM, 2017). Essa, influência no campo 

da saúde, nos alimentos, entre outros exemplos que rodeiam o 
cotidiano (BASILIO, 2017). O presente trabalho justifica-se pela 
busca em testar a eficiência do óleo do poejo na lise da bactéria 
Escherichia coli e revisão bibliográfica do uso do óleo do caju. 
Em parceria com a Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF), 
foi fornecida a bactéria E.coli para a realização de teste. Para sua 
realização, aplicou-se a técnica de estria em três placas Petri, na qual 
a bactéria foi espalhada na placa com o swab, porém em apenas uma 
delas foi aplicado o óleo do poejo. Na quarta placa Petri, aplicou-se a 
técnica de Kirby Bauer, na qual a bactéria foi totalmente espalhada e 
foram adicionados semidiscos de papel filtro com gotas do óleo do 
poejo. Todas foram levadas a incubadora, por 36 horas a 37º C, para 
proliferação da bactéria. Foi constatado na pesquisa bibliográfica a 
funcionalidade do óleo do caju em bactérias e por meio do teste 
que o óleo essencial do poejo impediu a formação de bactéria no 
local, confirmando, desta forma, a efetividade de seu uso, podendo 
o mesmo ser futuramente utilizado na produção de itens para 
higienização de ambientes, como hospitais.

PALAVRAS-CHAVES: 
BactÉria. Caju. E.coli. Óleo. Poejo.
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Poliex - Polímero de Estireno X

Autores
Iévelyn Vieira da Silva

Orientador(a)
José Maurício Lima da Silva

Etec de Monte Mor
Monte Mor - SP

Opoliestireno expandido (isopor) é muito utilizado no nosso 
cotidiano para manter a temperatura de alimentos, ou para 
proteger objetos, mas mesmo sendo rotineiro o seu uso, a 
sua reciclagem é praticamente nula e o projeto vem como 

uma solução para tal problema. Este projeto foi desenvolvido visando à 
redução de poliestireno expandido (isopor) no meio ambiente, temos 
por motivação a logística reversa desse polímero para a formação de 
um novo produto, do qual denominados Poliex (polímero de estireno 
X). Utilizamos a revisão bibliográfica como levantamento de dados 
sobre o material em questão e a possibilidade de reciclagem e também 
a metodologia de engenharia. Através de experimentos, foi desenvolvida 
uma técnica que reduz o volume do poliestireno expandido com a perda 
de O²(oxigênio), assim criando um novo polímero. Conseguimos atingir 
um polímero resistente e com coloração vibrante (se for acrescentada) 
ou acrílica, podendo ser reproduzida várias vezes e sem a geração de 
resíduos devido às proporções ideais que foram estabelecidas através de 
experimentos. Esse novo polímero, Poliex, contém vantagens no sentido 
de ser extremamente leve, é reciclado e pode ter utilidade de plástico ou 
acrílico o que abre muitas vertentes de produtos para a indústria, como 
por exemplo objetos de decoração, peças de jogos, entre outros.

PALAVRAS-CHAVES: 
Poliex. Reciclagem. Poliestireno . Isopor. Novo Polímero.
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Potabilização das águas de rios

Autores
Diego Pires dos Santos
Gabriel da Silva
Welington Donizete Angelo

Orientador(a)
Luciano Tronchini

Etec Elias Nechar
Catanduva - SP

U m dos maiores problemas encontrados na atualidade é 
a falta de água potável. Há vários lugares no Brasil e no 
mundo onde ainda não se tem um tratamento de água 
por serem lugares de baixa renda. Tentando baratear o 

processo de tratamento de água foram descobertas as sementes 
da moringa oleífera também conhecida por árvore da vida por seus 
benefícios medicinais e alimentícios. Suas sementes têm propriedades 
capazes de fazer todo o processo de purificação de água barateando 
os custos. Esse tratamento a base das sementes tem como objetivo 
fazer a diminuição da turbidez, decantar sólidos suspensos na 
água, corrigir o pH e a eletrocondutividade sendo esses uns dos 
principais processos para se obter uma água potável. Assim poderá 
ser produzido e chegar com eficácia a todos os lugares do Brasil e 
do mundo graças ao seu baixo custo de produção. Com a chegada 
da água potável, diminuirão várias doenças transmissíveis pela água 
suja e poluída que são consumidas nesses lugares. Sendo assim os 
métodos utilizados foram aperfeiçoados de forma a potencializar 
os resultados já esperados por métodos antigos. Após a aplicação 
do novo método a água se conformou aos padrões estabelecidos 
por orgãos reguladores e, deste modo, o tratamento pode ser visto 
numa potencialidade comercial.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tratamento. Água Potavel. Sementes. Benefícios. Baixo Custo.
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Presença de fibras têxteis sintéticas 

Autores
Gustavo Maciel Gomes da Silva
Karina dos Santos Vieira
Allan Mikayo Rodrigues Alves

Orientador(a)
Talita Alessandra Camargo Benassi 

Etec de Mairinque
Mairinque - SP

Uma grande parcela da produção de plásticos é destinada à 
fabricação de fibras têxteis que, consequentemente, vão dar 
origem a diversos artigos têxteis, substituindo aos poucos a 
utilização de fibras naturais como o algodão e linho ou até 

mesmo sendo utilizadas em misturas com essas fibras. Os artigos têxteis 
são alguns dos produtos mais consumidos no mundo, devido ao fato de que 
cada pessoa faz uso diretamente desses produtos como roupas, calçados 
e artigos de cama mesa e banho. Relacionado a esse grande volume de 
vestuários está a necessidade em se realizarem procedimentos de limpeza 
e cuidados para conservação desses artigos, sendo principalmente 
submetidos a processos de lavagens domésticas, sejam lavagens à mão 
ou em máquinas de lavar (lavadoras), além de lavagens comerciais e 
industriais. Um possível problema, no entanto, está relacionado com a 
lavagem dos artigos têxteis, que quando submetidos a estes processos, 
faz com que os tecidos sofram desgastes em sua estrutura, devido à 
ação mecânica ou química e acabam por desprender suas fibras, as quais 
são eliminadas junto com as águas residuais e despejadas nos esgotos, 
podendo chegar aos rios e oceanos, contribuindo com o problema da 
poluição dos plásticos nos ambientes aquáticos. As fibras que desprendem 
dos tecidos durante os processos de lavagens podem ter tamanhos 
minúsculos, com comprimentos inferiores a 1 milímetro e espessuras 
menores que 10 micrômetros (mais finas que um fio de cabelo) o que 
dificulta a sua visualização nas águas residuais, sendo praticamente uma 
ameaça invisível e numa escala de toneladas desses resíduos de fibras 
despejados nos esgotos. Portanto com uma quantidade significativa de 
fibras têxteis iremos reutilizá-la para forro de blusas de frio.

PALAVRAS-CHAVES: 
Artigos Têxteis. Fibras. Lavagem. Resíduo. Plástico.
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Tabela periódica digital interativa

Autores
Lucas Ferrari da Silva
Pedro Henrique de Lima Tcheu
Silas de Melo Araujo

Orientador(a)
Marcos Vinicius Mota

Etec  Abdias do Nascimento
São Paulo - SP

O Ensino da Química e o tema Tabela Periódica, visto 
principalmente no ensino médio, está muito distante do 
que se propõe, o ensino atual privilegia muito mais os 
aspectos teóricos de forma tão complexa que se torna 

abstrato para os alunos. O Projeto Tabela Periódica Digital Interativa 
tem como principal objetivo facilitar a experiência dos estudantes, 
professores e técnicos em química, visando à interatividade, dinamismo 
e praticidade não só em ambientes escolares, mas também em um 
determinado contexto profissional. Durante o período do Ensino 
Médio, é possível notar algumas dificuldades, por parte de alguns 
professores e alunos, tanto na elaboração de atividades, quanto em 
suas resoluções práticas. Com o Mendeleev’s Table, cujo propósito 
é elevar a qualidade das aulas de Química, será possível resolver: 
distribuição eletrônica, cálculo de mols/g, estados físicos dos átomos, 
propriedades físicas e atômicas, nome, número atômico, série 
química e densidade. Os professores poderão utilizar o aplicativo 
por meio de um computador, com o foco de fomentar a investigação 
e materialização dos conceitos aprendidos no conteúdo curricular 
de química elementar. Para os alunos, os benefícios esperados 
com o uso desse aplicativo são: aulas mais práticas, dinâmicas, com 
maior protagonismo e engajamento, já para os professores, maior 
agilidade no processo de correção das atividades propostas durante 
o período de aulas. Assim, possibilitando um ambiente para tornar 
alunos e professores mais curiosos, motivados, desafiados, criativos 
e com espírito inovador.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tabela Periódica. Ensino Médio. Inovação. Química. Interatividade.
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Telha Fibroetec

Autores
Michael Krabbe Moreira dos Santos
Lucas Paulo Sala
Lucas Monteiro de Lima

Orientador(a)
Cesar Tatari

Etec de Suzano
Suzano - SP

As buscas por novas tecnologias sustentáveis vêm aumentando 
com o decorrer dos anos, de acordo com que se dá maior 
importância ao nosso bem-estar e ao ambiente no qual vivemos. 
De tal modo que temos de optar por aquilo que mais nos traz 

segurança. Portanto, este trabalho foi realizado para testar a substituição 
das fibras do amianto nos compostos de fibrocimento por fibras de 
origem vegetal, proveniente da coroa do abacaxi. E tal substituição ilustra 
entre outras coisas esses princípios mencionados acima. O amianto é 
uma fibra de origem mineral que por muitos anos vem sendo utilizado 
como principal componente no aumento da resistência e da durabilidade 
nos compostos à base de cimento. Já as fibras vegetais vêm, atualmente, 
como uma alternativa sustentável e viável na substituição de compostos 
maléficos à saúde humana, como as fibras do amianto. O abacaxi é 
conhecido por seu sabor ácido e doce e por seu aspecto curioso, devido 
ao desenvolvimento do seu tecido meristemático que confere sua coroa. 
As fibras foram extraídas a partir do processo soda do abacaxi conhecido 
como pérola e inseridos na matriz-cimentícia necessária para a fabricação 
da telha, cuja composição apresenta cimento, em maior porcentagem, 
carbonato de cálcio e sílica ativa. Este último substituído pelas cinzas da 
casca de arroz, cujo teores de sílica varia de 74 a 87%, e os processos 
que envolveram a obtenção das cinzas basicamente foi de carbonização. 
Os testes até o momento se mostraram positivos, como: no ensaio de 
impermeabilidade, se mostrando impermeável quando exposta a uma 
passagem de água forçada; no ensaio de absorção de água, no qual o 
resultado foi excelente, sendo que o fibrocimento com as fibras da coroa 
do abacaxi teve um desempenho de 9,94% contra o fibrocimento com 
amianto com uma absorção de água de 19,46%.

PALAVRAS-CHAVES: 
Casca de Arroz. Abacaxi. Amianto. Telhas. Fibrocimento.
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Utilização da casca de laranja para produção xampu

Autores
Ana Carolina Estevo Rio
Adrielly Eduarda da Silva Prates
Armando Oliveira Zocca 

Orientador(a)
Greyce Roberta de Souza

Etec Astor de Mattos Carvalho
Cabralia Paulista - SP

N a bibliografia obtém-se que o cabelo oleoso seria a produção 
excessiva de óleo e acúmulo de sujeira no cabelo, onde os 
hormônios como Andróginos e Estrogênios, hormônios 
produzidos durante a adolescência ajudam a acarretar tal 

problema no couro cabeludo, além do stress e o cisto nos ovários, 
influenciadores de oleosidade nos fios. Na bibliografia ainda diz que o 
couro cabeludo é composto por cerâmicas naturais (Ácidos graxos e 
colesterol). Hoje existem xampus para todos os tipos de cabelos que 
tornam a vida moderna mais cômoda e prática. Além do mais, altos 
níveis de sujeira no couro cabeludo podem causar feridas através de 
coceira excessiva e até seborreia, caso não seja tratado. O presente 
trabalho visa produzir um xampu, capaz de retirar a oleosidade dos fios, 
deixando-os macios e hidratados. Ao passo que o desperdício de uma 
matéria prima barata, que acaba virando rejeito após a sua utilização 
na escola, após ser extraído seu suco, sabendo que a casca possui um 
óleo (óleo essencial) rico em vitaminas e ácidos graxo, ajuda também a 
potencializar efeitos de produtos externos e, por fim, contribuindo na 
retirada da oleosidade dos cabelos. Utilizando algumas vidrarias básicas 
do laboratório, foi adicionado sob agitação o Lauril Éter Sulfato de Sódio, 
CoCoMetilBetaina, Amida, Nipagim o óleo de laranja. Ainda no que se 
diz respeito ao líquido, foi completado o volume com água, e assim, 
ajustado o Ph para 7. No frasco foram colocadas as cascas, o álcool e, 
uma vez ao dia, no período de uma semana, foi observada e agitada para 
maior absorção de óleo. Assim, foi possível obter um produto de boa 
qualidade - sendo a casca de laranja a matéria prima do óleo essencial, 
cujas propriedades auxiliaram nos resultados e obtenção, tanto visual, 
como usual do produto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Xampu. Casca. Laranja . Qualidade. Sustentável.
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Utilização do Kefir em preparações terapêuticas

Autores
Giovana Ramalheiro Dias 
Arielly Assis Araújo 

Orientador(a)
Raquel Guimarães

Etec de Hortolândia
Hortolândia - SP

Aorigem dos leites fermentados remete à antiguidade, provavelmente 
ao momento em que o homem começou a utilizar o leite dos animais 
na sua alimentação. Desse modo, desenvolveu-se uma tecnologia 
empírica e foram surgindo os diferentes tipos de leites fermentados 

que, desde então, têm sido amplamente consumidos e comercializados em todo 
o mundo. O grão de Kefir é uma estrutura complexa formada por bactérias 
ácido-láticas e leveduras em uma associação simbiótica envolvidas por uma 
matriz de polissacarídeio. Estudos têm demosntrado que o consumo regular de 
kefir traz uma série de benefícios à saúde, como estimulação do sistema imune, 
atividade antimicrobiana, equilíbrio da microbiota intestinal e ação antitumoral. 
O objetivo deste trabalho foi elaborar três preparações tendo kefir como 
componente probiótico, sendo elas, leite fermentado, queijo e iogurte, por meio 
da análise sensorial, os provadores avaliaram as preparaçõs. As preparaçoes 
foram realizadas após a ativação dos grãos de kefir, por meio de 2 fermentações 
consecutivas. Concluiu-se que, a avaliação sensorial das preparações mostrou 
variação na aceitação, em particular o iogurte. O leite fermentado apresentou 
100% de aceitação, o queijo 90,9% e o iogurte 45,4%, de maneira geral as 
preparações tiveram uma boa aceitação, levando em consideração que os 
provadores nunca haviam experimentado kefir anteriormente, aliado ao fato 
deste produto ser diferente dos demais leites fermentados, queijo e iogurte, 
disponíveis no mercado brasileiro, por conter gás carbônico e etanol. Os 
resultados apresentados permitem concluir que a produção de preparações 
utilizando kefir apresenta-se como uma possibilidade para as indústrias lácteas 
para produção de novos alimentos com melhor controle e regularidade na 
produção e, consequentemente, a introdução desse produto na alimentação 
dos brasileiros, o qual apresenta muitas vantagens, por apresentar componentes 
funcionais para a saúde, entre elas as bactérias, probióticos naturais, que conferem 
benefícios a quem se alimentar destes produtos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Kefir. Leitefermentado. Micro-organismo. Probióticos. Alim Funcionais.
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EIXO TECNOLÓGICO 9
Infraestrutura

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
agrimensura, saneamento, edificações, 

desenho de construção civil, transporte metro 
ferroviário, transporte rodoviário, construção 
civil – movimento de terra e pavimentação, 
construção de edifícios, construção naval, 
controle de obras, hidráulica e saneamento 
ambiental, sistemas de navegação e transporte 
terrestre, portos.
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Administração de materiais

Autores
Druanna Barbosa de Mesquita
Gabriela Barbosa Silva 
Felipe de Oliveira Nunes 

Orientador(a)
Maitê Almeida Bemerguy

Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera
Santana de Parnaíba - SP

E Esse trabalho tem o intuito de examinar os recursos da 
administração de materiais dos pequenos mercados que existem 
ao nosso redor. Nesse contexto, em geral, procuramos respostas 
para solucionar falhas que se encontram nos mercados. Nesse 

sentido, esse trabalho buscou explicar, por meio de entrevistas, como 
é desagradável a ausência de uma boa administração de materiais em 
uma organização. Não há um bom desempenho da empresa com a 
ausência de recursos, sejam eles financeiros, humanos ou materiais. A 
administração de materiais é estabelecida como um sistema integrado, 
no qual vários outros subsistemas se relacionam entre si, alcançando 
um dos fatores importantes que são: tempo oportuno de quantidade 
ideal. E quando há mal planejamento pode gerar diversos problemas 
para a organização, revelando a qualidade decadente na administração 
dos recursos materiais da mesma. Como a concorrência está sempre 
aumentando, as empresas buscam melhorar seu funcionamento, 
encontrando diversas maneiras de obterem vantagens competitivas 
e uma boa gestão de recursos de materiais é uma forma efetiva da 
empresa se colocar à frente no mercado. Seu foco principal é diminuir 
os custos, o tempo dos processos e aumentar a economia por meio 
da logística. Esse campo dimensiona os materiais da empresa de forma 
que sejam facilmente encontrados e utilizados, seja para contagem do 
estoque, venda e compra de fornecedores.

PALAVRAS-CHAVES: 
Administração. Materiais. Logística. Competitividade. Mercados.
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Aplicativo MEC materiais 
com especificação e custo

Autores
Keverton Matheus Luz Gamarelle
William Sussumu Hashimoto
Richard de Almeida Chrischner Figueiredo

Orientador(a)
Denise de Mello Franco Moro Da Costa

Etec Doutor Celso Charuri 
Capão Bonito - SP

Afim de solucionar um grande problema do público e 
profissionais que necessitam de serviços e materiais de 
construção, que é consumir produtos sem conhecer suas 
características, propriedades e funções, considerando apenas 

o preço, este projeto visa desenvolver um aplicativo para plataforma 
Android, inicialmente, com uma biblioteca contendo os principais materiais 
da Construção Civil e suas especificações, localização dos fornecedores 
destes materiais na região e demonstrar a possibilidade da união entre 
tecnologia e construção civil. Utiliza como recurso, o computador para 
pesquisas e programação do aplicativo, através da seleção de ferramentas 
online, pesquisas de campo em lojas de Construção Civil da região, para 
verificação de itens que compõem os produtos e seus custos, pesquisas 
na internet em sites sobre aplicativos existentes, na área e componentes 
de obra, também ajuda de profissionais da construção civil e informática, 
através de entrevistas. Este aplicativo tem nome MEC - Materiais com 
Especificações e Custo é uma ferramenta que auxiliará o cidadão, de 
forma simplificada e rápida, solucionar problemas na obra, trazendo 
informações dos materiais de construção necessários, localizando 
fornecedores e capacitando o consumidor a compreender os conceitos 
de custo. Traz benefícios importantes para o público leigo, profissionais da 
área, fornecedores e gera fomentação do mercado da construção local, 
além de integrar tecnologia à construção civil.

PALAVRAS-CHAVES: 
Construção. Materiais. Especificações. Aplicativo. Tecnologia.
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Avaliador Luxread

Autores
Rebeca de Magalhães Piva
Vitória Zaramella

Orientador(a)
Ester de Souza Menezes

Etec Polivalente de Americana
Americana - SP

P ara uma leitura de boa qualidade existem muitos fatores que 
podem influenciar a realização da mesma, dentre eles o local, que 
deve ser bem iluminado, pois um ambiente, com escassez ou com 
excesso de luz, pode gerar alguns problemas aos leitores, como: 

dores de cabeça, cansaço visual e também desconforto, atrapalhando 
a concentração e podendo até prejudicar a saúde do indivíduo. Por 
conta da limitação que a visão tem o LuxRead foi desenvolvido, tendo 
como objetivo, ter a quantidade de luz de ambientes próprios para a 
leitura e dizer se ela é emitida de forma apropriada para os propósitos 
do local. Tem por finalidade o ajuste da iluminação, para que a mesma 
esteja em um nível adequado e não haja um esforço excessivo do 
leitor, bem como a pupila possa regular sua dilatação, proporcionando 
maior conforto visual, favorecendo a leitura e a escrita, assim sendo, 
estando nos padrões da ABNT. Seu funcionamento dependerá de uma 
plataforma Arduino e componentes de eletrônica analógica que farão 
as devidas medições e transformarão os resultados obtidos em uma 
mensagem e esta será transmitida por um display LCD. O protótipo 
deve calcular e medir de maneira simples, baseada na quantidade de luz 
de determinado espaço, de acordo com as normas regulamentadoras. 
Como o projeto é barato e muito fácil de utilizar, torna-se muito versátil 
para qualquer um, podendo ser transportado com grande facilidade e 
interpretado por todos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Luxread. Iluminação . Leitura. Ambientes. Qualidade.
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Casa container com telhado e muros verdes

Autores
Fernando Augusto Ferrari
Alessandra da Silva Barioni
Janaina Rodrigues

Orientador(a)
Carlos Henrique Albano

Etec Guaracy Silveira
São Paulo - SP

Asustentabilidade, assunto atual, em evidência e bastante 
discutido, é o tema central do presente projeto. Casa 
Container com Telhado e Muros Verdes: uma proposta de 
moradia para programas habitacionais. É um projeto que terá 

abordagem ambiental, social e econômica. A habitação no Brasil sempre 
foi um assunto delicado, a herança da nossa história traz uma bagagem 
de desigualdades econômicas, a maior parte da população ainda tem 
o sonho da casa própria, e uma grande parcela dessa população ainda 
vive em condições precárias. Utilizando containers marítimos como 
matéria-prima para a construção de casas, automaticamente, reduzimos a 
produção de resíduos sólidos. A abordagem ambiental deste projeto será 
de extrema importância, pois trará aos moradores a consciência ambiental, 
a prática de sustentabilidade e um contato maior com o meio ambiente. 
A proposta da moradia sustentável está atrelada com o telhado verde 
orgânico, ou seja, os moradores poderão colher alguns de seus próprios 
alimentos (hortaliças) livres de agrotóxicos, além disso, o telhado verde 
irá auxiliar no conforto térmico da casa juntamente com alguns possíveis 
isolantes térmicos. O entorno da casa será cercado com bambus e isso 
auxiliará na melhoria da qualidade do ar e redução de CO² na atmosfera. 
A pesquisa presente foi realizada em diferentes etapas e métodos, iniciada 
com a pesquisa documental seguida da pesquisa bibliográfica. A coleta de 
dados e o acompanhamento de processos construtivos em visitas, foram 
realizados em pesquisa de campo, incluindo a aplicação da pesquisa de 
opinião para análise de conhecimento, aceitação e intenção de moradia 
deste método construtivo. A pesquisa experimental foi aplicada em 
projeção da planta do imóvel em projeto de Autocad e 3D em SketchUp.

PALAVRAS-CHAVES: 
Container. Sustentável. Telhado-verde. Muro-verde. Habitação.
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Eletrobike – a energia que te move

Autores
Davidson Nilson Mendes Negrão
JosÉ Ulisses Fernandes Junior
Vitor Augusto dos Santos

Orientador(a)
Rogério da Silva Borges

Etec de Itaquaquecetuba
Itaquaquecetuba  - SP

O projeto da EletroBike tem como intuito a modificação de 
uma bicicleta que é capaz de transformar a energia mecânica, 
gerada pelo ciclista ao pedalar, em energia elétrica, a partir 
de um motor de passos fixado próximo à roda traseira 

do motor, para que assim, com o movimento da roda traseira, uma 
pequena roda secundária presa ao eixo do motor, faça com que o eixo 
gire em conjunto com a roda traseira. O objetivo é que toda a energia 
gerada possa ser revertida para ligar luzes elétricas. A forma com a qual 
faremos isto é: a partir de um motor de passo de 24 volts, retirado de 
uma impressora industrial, faremos o reverso do motor, isto é, ao invés 
de colocarmos energia para o eixo do motor girar, giraremos o motor 
para gerar energia, um processo físico de transformação de energia. 
Os resultados obtidos com os testes são promissores: Conseguimos 
ligar com facilidade 5 lanternas automotivas de 12 volts cada, ligadas 
em série, na qual a soma de suas potências resulta em 60 volts e, a uma 
velocidade de aproximadamente 39 Km/h, uma velocidade facilmente 
alcançada por qualquer ciclista. Com isso, concluímos que é possível 
gerar uma quantidade boa de energia, de uma forma sustentável, e 
extremamente barata, tendo em vista que todos os materiais utilizados 
podem ser reciclados e/ou oferecem baixo custo no mercado e sua 
implantação não prevê grandes custos a longo prazo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Energia. Bicicleta. Iluminação. Meio Ambiente. Motor Elétrico.
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Projeto de uma mini casa de Wood Frame

Autores
Lavínia Rosa Coura
Lívia Rosa Coura
Gabriela Damascena Lopes

Orientador(a)
André Cristiano do Nascimento

Etec Professor Jose Sant Ana de Castro
Cruzeiro - SP

Anecessidade de obter-se um sistema construtivo mais ágil, com 
um diferencial na competitividade técnica e principalmente 
um comprometimento maior com o meio ambiente, vem 
ganhando cada vez mais espaço no Brasil, além de ser 

preferência de casais que optam pela simplicidade e sustentabilidade, 
ao invés do consumismo. O sistema Wood Frame para a construção 
de mini casas é o ideal, pois é leve, estruturado em perfis de madeira 
reflorestada tratada, que permite a utilização em conjunto com diversos 
materiais, além de permitir rapidez na montagem e total controle 
dos gastos já na fase de projeto por ser industrializado. Os quesitos 
desempenho térmico e acústico são apresentados de forma confiável e 
a capacidade de obter uma edificação segura em caráter estrutural são 
pontos relevantes na apresentação deste sistema construtivo. Apesar 
disso, no Brasil, o Wood Frame ainda é pouco conhecido e utilizado, 
por questão cultural, pois os brasileiros preferem a construção com 
alvenaria, seja por falta de conhecimento técnico, preconceito associado 
a má utilização da madeira como material de construção, ou ainda 
por falta de normalização. Em contrapartida, nos países como Estados 
Unidos, Canadá e na Europa, os pinus são muito utilizados, aliás, na 
Suécia e no território canadense, o Wood frame é usado praticamente 
em 100% das moradias. O presente estudo utilizou a metodologia de 
pesquisas empíricas, em busca de apresentar as principais características 
técnicas, execução e as vantagens do sistema construtivo em Wood 
Frame para as mini casas, levando em considerações o baixo custo, 
a agilidade, a sustentabilidade e as exigências dos clientes. Com isso, 
espera-se contribuir para a divulgação e implantação efetiva deste 
sistema construtivo no Brasil.

PALAVRAS-CHAVES: 
Mini Casas. Construção. Sustentável. Wood Frame. Tecnologia.
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Saneamento básico - esgoto doméstico

Autores
Hamilton de Miranda
Carlos Augusto Soares
Adilson Pinto

Orientador(a)
Vanderlei Lanças Gomes

Etec Fernando Prestes
Sorocaba - SP

A s maiorias das cidades ainda sofrem com um número elevado 
de casos de esgotos descartados irregularmente, seja por 
falta de rede coletora, por falta de condições técnicas de 
acesso, falta de conscientização das pessoas, falta de recursos 

financeiros e pelos descartes irregulares de esgoto de diversas formas, 
como a céu aberto, ligações irregulares nos sistemas de drenagem, 
em áreas verdes, nos corpos hídricos,etc. Devido a esses problemas, 
existe necessidade urgente de se coletar, tratar o esgoto e dar 
destinação adequada aos produtos resultantes destes processos. Com 
a implantação de infraestrutura em uma área regularizada, encontram-
se imóveis construídos abaixo do nível da rua, impedindo que se 
façam despejos de seus efluentes na rede coletora pública de esgoto 
por gravidade, tendo este projeto o objetivo de implantar um sistema 
de bombeamento dos efluentes em redes de esgoto para imóveis 
que estejam em cota negativa, visando ao barateamento do custo do 
processo, de modo que seja acessível para a população de baixa renda, a 
substituição da fossa séptica e sumidouros e que nenhum ser humano e 
animais tenham contato direto com o esgoto. Feita a revisão bibliográfica 
para verificação de projetos existentes no mercado, verificada qual 
a faixa econômica da população que será atendida, levantamento de 
recursos para elaboração do protótipo e resultados esperados, como 
minimizar os custos do processo e tornar acessível para a população 
de baixa renda, possa se desfrutar das redes coletoras púbicas quando 
estas existirem e por motivos técnicos não conseguirem o acesso por 
gravidade e reduzindo, de forma significativa, os descartes irregulares, 
propiciando um ambiente mais limpo e saudável.

PALAVRAS-CHAVES: 
Saneamento. Estação . Elevatória. Esgoto. Efluentes.
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Sistema coletor de resíduos de águas pluviais 

Autores
Simara Santana Costa
Gabriel Henrique Barbosa
Mariana Ferraz Marcelino

Orientador(a)
Denise Cristina Rosário Vieira

Etec José Martimiano da Silva
Ribeirão Preto - SP

Devido ao rápido crescimento das cidades brasileiras, incluindo 
Ribeirão Preto, as áreas verdes diminuíram dando lugar às 
rodovias, avenidas, ruas, casas, prédios e comércios, sem 
o tempo necessário para o devido planejamento urbano. 

Isso resultou em uma enorme área impermeabilizada impedindo o 
escoamento das águas pluviais para o solo. O crescimento da população 
resultou, também, em um grande aumento dos resíduos das cidades e 
seu descarte inadequado se tornou cada vez mais comum, provocando 
problemas sociais, ambientais e econômicos. Alguns destes problemas 
são as enchentes e inundações, causadas, na maioria das vezes, pelo 
entupimento da rede mestra de esgoto, que conduz as águas para seu 
destino final (Estação de Tratamento de Água ou rios). Pensando na 
diminuição deste entupimento, foi feita uma proposta de um Sistema 
Coletor, uma caixa, que impede que os resíduos, e também matéria 
orgânica, cheguem até a rede mestra. O sistema seria feito em um material 
sustentável chamado PETG, que consiste numa chapa feita com garrafas 
pet recicladas, que é leve e de fácil manuseio. Com sua implantação 
nas bocas de lobo da cidade, além de diminuir os entupimentos e 
consequentemente as enchentes, facilitaria o processo de tratamento da 
água, e a proliferação de doenças infecciosas seria evitada.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sistema. Coletor. Resíduos. águas. Pluviais.
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STRAC - sistema de trat. e reuso de águas cinzas

Autores
Bruna Sandrine de Sousa
Gabriela de Almeida Silva
Gabrielli Silva Soares

Orientador(a)
Adriana de Marchi Gonçalves

Etec Doutora Ruth Cardoso
São Vicente - SP

N os últimos tempos, a diminuição dos recursos hídricos é um 
fator que vem se agravando, em busca de diminuir a gravidade 
desse problema, temos como objetivo principal a implantação 
de um sistema de tratamento e reuso de água cinza, o qual, 

quando implantado em uma residência, irá tratar toda água proveniente 
do chuveiro, máquina de lavar e lavatório do banheiro, gerando uma 
economia de até 30% no valor mensal do abastecimento da água e 
uma diminuição do lançamento de líquidos não tratados no ambiente. 
O projeto foi embasado em pesquisas bibliográficas, levantamento de 
campo, visitas técnicas, planejamento e execução do protótipo. Após a 
análise de dados levantados, o sistema mais pertinente para a realização 
do projeto foi com filtro anaeróbio, que converte parte da matéria 
orgânica em gás carbônico e metano, para o tratamento de efluente, 
além disso o sistema terá a implantação da lâmpada ultravioleta para 
potencializar o processo de tratamento, visto que os raios emitidos 
são capazes de eliminar bactérias e substâncias nocivas restantes. Com 
a realização de testes, foi possível verificar que a água após ser tratada 
pelo sistema não apresenta odor, sua coloração fica mais cristalina e o 
pH é regulado, podendo assim ser utilizada para irrigação de jardins e 
lavagem de áreas comuns.

PALAVRAS-CHAVES: 
Água Cinza. Sustentável. Reuso de água. Economia. Sistema.
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Tijolo macio de gesso e pó de mármore 

Autores
Beatriz Nery
Ariane Domingues de Oliveira

Orientador(a)
Eliane Cristina Gallo Aquino

Etec João Belarmino 
Amparo - SP

Oprojeto desenvolvido nessa pesquisa científica foi a 
elaboração de um tijolo de gesso com materiais que, 
geralmente, não são reciclados. Com a reutilização desses 
dois elementos (o gesso e o pó de mármore) foi possível 

o desenvolvimento de um novo produto que pode reduzir os custos da 
construção civil. O tijolo elaborado possui a função de vedação e teve 
sua resistência de 4.33 MPa com a utilização de pó de mármore, sendo 
um material que é usualmente descartado sem nenhuma reutilização ou 
preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade. Os métodos 
adotados na pesquisa foram testes e elaboração de corpos de prova no 
laboratório da Etec João Belarmino. O traço obtido entre os materiais 
usados foi proporcional e obteve-se resultados satisfatórios nos quesitos 
de resistência e uniformidade da massa. O mármore e o gesso poderão 
gerar renda, empregos e auxiliar na obras de pequeno porte. Se houver 
a necessidade, poderá ser agregado ao produto o hidrofugante para a 
proteção do material de umidade excessiva. A alvenaria é impermeabilizada 
e assim evita-se a formação de manchas e mofo. Esse produto criado 
para a construção civil tem potencial para baratear os custos da área e 
contribuir substancialmente para a proteção do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gesso. Pó de Mármore. Economia. Sustentável. Tijolo.
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Tijolos com rejeito da indústria de papel

Autores
Sara Regina Silva Costa
Valériaoliveira
Yasmin Yumi Uehara

Orientador(a)
Cesar Tatari

Etec de Suzano
Suzano - SP

N a linha de produção de uma indústria, um dos maiores 
problemas encontrados são os resíduos gerados durante o 
processo. Isto ocorre também em uma indústria de papel e 
celulose, pois durante a lavagem do papel, grande parte da 

água utilizada sai com alto teor de celulose gerando assim uma grande 
quantidade de resíduos também conhecidos como lodo. Estima-se que, 
aproximadamente, 48 toneladas de resíduos são geradas para cada 100 
toneladas de celulose produzidas. Nosso grupo observou que é possível 
a utilização do rejeito da indústria de papel e celulose para fabricação de 
tijolos, de forma que estes se tornam mais leves, mais resistentes, tenham 
uma melhor aplicabilidade (pois apresentam um formato de encaixe que 
proporciona menos desperdício e utiliza menos matéria prima), mais 
econômicos (pois parte de sua matéria prima é um material que antes 
seria descartado) e além de tudo diminui a retirada de argila da natureza. 
A metodologia consiste em misturar a argila com o rejeito industrial, 
colocar essa mistura em uma fôrma e deixá-la para secagem de maneira 
que os tijolos são moldados. O grupo chegou a uma porcentagem ideal 
máxima de 25% de lodo na composição da mistura, sendo que os tijolos 
produzidos apresentaram cerca de 11% de absorção de umidade a menos 
em comparação a um tijolo comercial e sua massa foi, consideravelmente, 
reduzida em relação ao mesmo volume para um tijolo comercial. Tudo isso 
contribui para um menor impacto ambiental, uma vez que será evitado 
o descarte deste tipo de resíduo em aterros sanitários gerando menos 
poluição, haverá uma menor retirada de matéria prima da natureza e 
menos desperdício nas obras.

PALAVRAS-CHAVES: 
Resíduos. Indústria. Celulose. Tijolos. Econômicos.
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Transito mais 

Autores
Milena
Myhara Gabrielle Nagayassu de Aguiar
Rafaela Cruz de Sousa

Orientador(a)
Anderson Silva Vanin

Etec de Ribeirão Pires
Ribeirão Pires - SP

Oprojeto Trânsito+ tem como objetivo denunciar os problemas 
referentes à mobilidade urbana na cidade de Ribeirão Pires. A 
proposta do trabalho é criar uma plataforma para promover 
mudanças no trânsito local. Com foco nas denúncias sobre 

os acontecimentos rotineiros na mobilidade da cidade de Ribeirão Pires, a 
ideia do projeto Trânsito+ é embasada na incidência de queixas realizadas 
pela população local, na falta de suporte que possuem para expô-las e 
no número de problemas que são encontrados diariamente ao transitar, 
mesmo que por pouco tempo, pelas ruas do município. O principal 
objetivo do projeto é criar uma plataforma que funcionará como uma 
ligação ágil entre a população e, eventualmente, os órgãos responsáveis 
pelo trânsito na cidade de Ribeirão Pires. Com denúncias variadas, 
votações e interação entre os moradores, o site fornece um ambiente 
dinâmico aos visitantes, que poderão registrar os acontecimentos em 
tempo real e, consequentemente, obter solução igualmente veloz. Para 
a criação e elaboração do projeto, discutiu-se o valor e a viabilidade da 
ideia, através da aplicação de pesquisas de campo e, consequentemente, 
o engajamento do público com a proposta, sendo que o protótipo foi 
desenvolvido e a iniciativa colocada em prática. O intuito é que, com 
a comunicação mais eficaz entre os habitantes, a vida no trânsito seja 
facilitada, criando um ambiente seguro, harmônico e melhor de se viver. 
A expectativa é de que os problemas sejam solucionados de forma mais 
ágil e de que as necessidades e queixas de todos os componentes da 
mobilidade local sejam atendidas e solucionadas o quanto antes.

PALAVRAS-CHAVES: 
Trânsito. Seguro. Denúncias. Acidentes. Interação.
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Vila Bonsai: um lugar de acessibilidade

Autores
Kleferson Dias de Souza

Orientador(a)
Natalia Yumi Mizukami Camozza

Etec de Nova Odessa
Nova Odessa - SP

O trabalho discute sobre a necessidade de melhoria na 
acessibilidade de deficientes físicos e visuais. Na maioria das 
cidades, a locomoção de deficientes é quase impossível, tudo 
se torna uma dificuldade para o deslocamento deles: são 

ruas muito íngremes, calçadas esburacadas e estreitas, falta de rampas de 
acesso, falta de piso tátil, entre outros. Até nas próprias casas a locomoção 
se torna um grande desafio. Com base nesses fatos, o projeto Villa Bonsai 
tem como principal objetivo facilitar a vida do deficiente, através de um 
programa de um condomínio de casas populares capazes de oferecer 
acessibilidade e autonomia de locomoção para aqueles que dela 
necessitem. Outro objetivo do projeto é elaborar em maquete virtual um 
protótipo de casa e um condomínio que ofereça, além da acessibilidade, 
conforto e autonomia de locomoção para deficientes (visuais e motores) 
e o incentivo à prática de esportes paralímpicos. A metodologia da 
pesquisa foi escolhida dentro de uma abordagem qualitativa/quantitativa, 
em que se utilizou de anotações em diário de bordo, pesquisas de 
informações virtuais, programas de projeção tridimensional e análise. A 
partir dos dados obtidos, foi revelado que é possível um espaço, quando 
bem adaptado, fornecer ao deficiente uma grande autonomia e auxiliar 
em uma locomoção independente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acessibilidade. Autonomia. Condomínio. Residências. Deficientes.
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EIXO TECNOLÓGICO 10
Turismo, Hospitalidade e Lazer

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
agenciamento de viagem, eventos, guia de 

turismo, hospedagem, lazer, turismo receptivo, 
cozinha, serviços de restaurante e bar.
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Berbigão: valores nutricionais e gastronômicos

Autores
Amanda Alves de Sousa
Débora Rose Costa de Oliveira

Orientador(a)
Cassia Bueno Miguel Pereira

Etec de Caraguatatuba
Caraguatatuba - SP

O Tivela Mactroides, nome científico do Berbigão, também 
conhecido como vôngole em outros países, é encontrado 
em grande quantidade nas praias de Caraguatatuba e durante 
vários meses do ano. Caraguatatuba é uma das cidades do 

Litoral Norte que tem a maior quantidade de Berbigão, porém não é 
um produto tão valorizado e aproveitado de forma significativa para o 
município. O tema do Berbigão tem a intenção de inserir o molusco 
na gastronomia, pois é um fruto do mar típico da culinária caiçara que 
possui um grande poder nutricional, principalmente, para grávidas e 
idosos. Beneficiando as grávidas principalmente com o ácido fólico e os 
idosos no combate à perda de memória associado ao envelhecimento 
cronológico. Por meio de pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo 
realizada em restaurantes da região especializados em frutos do mar, bem 
como a observação direta e testes de laboratório, foi verificado que é um 
marisco que possui diversas vitaminas como a vitamina B1, B6, B9, B12, 
Niacina e Tripofano, e que vários restaurantes conhecem o molusco, mas 
não o utilizam no preparo de seus pratos. Um ponto relevante é que 
foi verificado que o município apresenta grande potencial para abrigar 
uma reserva extrativista que precisará do auxílio da rede pública local, 
bem como da Secretaria de Meio Ambiente, profissionais específicos e 
políticas públicas, com essa prática o Berbigão ficará mais conhecido, com 
fácil acesso e utilização, em consequência, seu consumo irá aumentar 
beneficiando as pessoas e sendo um gerador de receitas para a população 
e o município.

PALAVRAS-CHAVES: 
Berbigão. Gastronomia. Nutricional. Potencial. Receitas.
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Criação de um aplicativo para diário de viagens

Autores
Aline Cristiane Peleteiro

Orientador(a)
Ana Lia Silva Souza Dentillo

Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz
Araraquara - SP

E ste projeto teve por objetivo propor a criação de um aplicativo 
para celular, voltado para o turismo, em língua Portuguesa, no estilo 
de diário de bordo, com a funcionalidade de compartilhamento 
das redes sociais. Entende-se que as exigências da conectividade 

entre as pessoas na contemporaneidade, em conjunto com suas 
experiências vividas, servem de conhecimento nos mais variados campos 
do desenvolvimento humano. A partir da pesquisa realizada por um 
questionário, pode-se saber qual a utilidade da criação de tal aplicativo, 
ainda inédito, e a aceitação do mesmo por possíveis usuários, além de 
determinar quais as funções imprescindíveis para o sucesso do mesmo. 
Como resultado, percebeu-se que, além do registro da memória da 
viagem, o turista busca compartilhar esses momentos com os demais 
e também avaliar os serviços oferecidos. Muitos buscam informações e 
dicas para organizarem suas viagens, em blogs, que relatam experiências 
reais. Assim, a união dessas duas áreas possibilita a difusão de informações 
consistentes entre outros turistas e profissionais da área, facilitando o 
manuseio dos dados, maior durabilidade das informações relevantes 
e a sustentabilidade, auxiliando o desenvolvimento do turismo em 
âmbito geral. O aplicativo está idealizado através da pesquisa científica, 
aguardando parceria com a área de informática para ser desenvolvido.

PALAVRAS-CHAVES: 
Turismo. Aplicativos. Diário de Bordo. Redes Sociais. Tecnologia.
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Desperdício de alimentos 
uma forma de sustentabil

Autores
Carlos Augusto Duarte
Roberta do Carmo Souza Santos
Stéphane Kellen Pires

Orientador(a)
Sueli Villarinho Jardinetti

Etec Alberto Santos Dumont
Guarujá - SP

O Grupo de estudos escolheu, como proposta do Trabalho 
de Conclusão de Curso, a utilização das partes não 
convencionais dos alimentos que são denominados de 
maneira genérica sobras de alimentos. Estudos mostram 

que 30% da produção mundial de alimentos são desperdiçadas em 
função da falha no cultivo, na colheita, no transporte, no armazenamento 
e no comércio. No Brasil, toneladas de alimentos, que poderiam ser 
aproveitados pelas famílias carentes ou não, são desperdiçados todos os 
dias. Devemos ter em mente que toda essa produção deve ser feita de 
maneira interativa com os recursos naturais, com o ser humano e com 
o planeta, de maneira sustentável, preservando assim o meio ambiente 
para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. Com 
o objetivo de transformar o desperdício de alimentos em um fator 
agregador de valores sociais, econômicos e ecológicos, os membros do 
grupo de estudos deste Trabalho de Conclusão de Curso, buscaram a 
criação de pratos saborosos utilizando produtos que são desprezados 
na preparação dos alimentos. Por meio de levantamento estatístico 
utilizando-se de enquetes foi constatado que uma grande quantidade de 
pessoas se identificam e reconhecem o assunto desperdício. Para alcançar 
originalidade neste tema a vertente escolhida será a gourmetização das 
receitas utilizando tais sobras. Como resultado deste trabalho a intenção 
do grupo é apresentá-lo em escolas e instituições.

PALAVRAS-CHAVES: 
Alimentos. DesperdÍcios. Reaproveitamento. Sobras. Sustentabilidade.
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Jogo: pergunte às cores

Autores
Vitor Cardoso Martins 
Hygor Santos Almeida
Leandra Iriane Mattos

Orientador(a)
Daniela Brugnaro Massari Sanches

Etec Trajano Camargo
Limeira - SP

O projeto criado é um jogo de tabuleiro voltado para os alunos 
do Ensino Fundamental II, que possui todas as disciplinas 
da grade do 5° ao 9° ano e tem como finalidade auxiliar 
alunos e professores dentro da sala de aula durante os 

estudos, tornando-os mais divertidos e fáceis, para que os estudantes 
se interessem mais por aprender. O desenvolvimento se deu a partir 
de pesquisas realizadas pelo grupo na área da educação, pois foi 
percebida a grande defasagem desse tipo de material no mercado, já 
que os jogos proporcionam uma parte lúdica, principalmente, para 
alunos em desenvolvimento, adequando as perguntas à grade do Ensino 
Fundamental. O tabuleiro foi produzido de forma simples, colorida e 
com cartas de desafios, para atrair ainda mais os alunos. Ele foi feito de 
maneira sustentável, com materiais recicláveis e baseado nos jogos “Perfil 
2” e “ Banco Imobiliário”, podendo ser jogado de 2 a 4 pessoas. O projeto 
foi exposto “11° Feira de Projetos e Tecnologia- Etec Trajano Camargo” e 
superou as expectativas, pois alunos do 4°ano de uma escola pública que 
visitou o estande, conseguiram jogar e se divertiram bastante, mesmo 
com uma certa dificuldade, já que não eram do público alvo. O esperado 
é que o jogo possa alcançar um grande número de pessoas e ser utilizado 
nas escolas, como forma de auxiliar os professores e alunos, ajudando a 
amenizar a desistência e o desinteresse de boa parte dos alunos, hoje em 
dia, pelos estudos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Educação . Jogo. Lúdico. Social. Sustentável.
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Tecnologia QR code a favor
da informação e cultura

Autores
Thais Renata Aluotto Araujo
Nelson de Almeida Melão
Vera Lucia Leal Ramos

Orientador(a)
Ana Paula Martins dos Reis

Etec Aristóteles Ferreira
Santos - SP

E m tempos de comunicação de massa e indústria cultural, a 
história é cada vez mais esquecida pelos padrões mundiais. Nesse 
contexto social é inevitável que o conhecimento se adapte a novos 
modelos, para alcançar o interesse do grande público. A mídia é 

um dos componentes envolvidos neste sistema e que colabora para a 
consolidação dele, promovendo a disseminação de informações. O 
projeto visa levar conhecimento aos moradores e turistas, despertando 
o interesse pela história e cultura do local. Foi identificada a necessidade, 
após entrevistas com o público, que demonstrou deslumbre ao serem 
informados de fatos curiosos ocorridos na cidade escolhida como base 
para este estudo. Através de estudos, foram identificados os pontos 
relevantes e as personalidades que deram nomes às ruas da cidade. Com 
a globalização e informática, cada vez mais acessível, foi escolhido o QR 
Code para transmitir essas informações, de forma dinâmica, gratuita e 
moderna, sendo que para a leitura basta ter um smartphone. Para dar 
suporte a esta tecnologia também foi identificada a necessidade de se 
criar um site e um sistema computadorizado. Este projeto recebeu o 
nome fantasia de Só Curiosidades. Para apresentar a informação à 
população, idealizou-se um ponto de interrogação na cor vermelha, de 
aproximadamente dois metros de altura, onde serão fixados o QR Code, 
o slogan, logotipo, site e e-mail do Só Curiosidades e explicação de como 
baixar um aplicativo para leitura do código através do celular. Este projeto 
pode ser implantado em qualquer cidade do mundo.

PALAVRAS-CHAVES: 
História. Cultura. Curiosidade. Qr Code. Informação.
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Tendências de consumo de moda-bazar 

Autores
Alessandra Souza ThimÓteo
Emeli Euzebio de Souza
Juliana de Oliveira Jankauskas

Orientador(a)
Guilherme Antonio Bim Copiano

Etec de Cotia
Cotia - SP

Este projeto tem como objetivo estudar e compreender como os 
estilos de vida estão mudando a cultura do consumismo de moda. 
Para entender de que forma os estilos de vida atuais interferem 
no consumo de moda, é necessário ter entendimento de como 

surgiu o conceito de moda e como ela se tornou item de status social. 
Para traçar essa definição, é indispensável observar o desempenho social 
que a moda vem delineando na sociedade, desde os séculos passados até 
os dias de hoje. Pretende-se demonstrar, principalmente, como a moda 
distingue as pessoas em termos de cultura e classe social. Neste contexto, 
a crise econômica não atingiu somente grandes marcas pelo mundo, mas 
também, o comércio de moda, fazendo com que os consumidores se 
adaptassem a procurar por preços mais acessíveis. Para o desenvolvimento 
deste projeto se faz importante entender que tecnicamente o bazar 
trata-se de um evento e o brechó é um estabelecimento fixo. A principal 
diferença está na forma que o bazar é realizado, ele é feito sazonalmente 
e apresenta diversos modelos e conceitos diferentes, como por exemplo: 
bazares de trocas, bazares de desapego realizado nas próprias residências 
ou bazares entre amigos onde as pessoas pegam suas próprias roupas e 
vendem. O projeto realizou um evento de bazar troca de roupas entre os 
alunos da Etec de Cotia, valorizando o conceito dos 4R´s (reciclar, reduzir, 
reutilizar e repensar), o desafio do desapego de roupas e acessórios sem 
utilização, a conscientização sobre os exageros do consumismo e ainda 
possibilitou a sociabilização entre os participantes do evento.

PALAVRAS-CHAVES: 
Bazar. Evento. SustentÁvel. Moda. Estilo de Vida.
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Ver com as mãos: além do que 
os olhos podem ver.

Autores
Maria Katarina Medeiros Coutinho
Rosa Maria Medeiros Coutinho
Geovanna Henrique Carneiro

Orientador(a)
Andre Luiz Alves da Silva

Etec Parque Belém
São Paulo - SP

O projeto Ver com as mãos: além do que os olhos podem 
ver tem por finalidade a adaptação de eventos sociais para 
crianças portadoras de deficiência visual. Esse projeto partiu 
do questionamento de como uma criança deficiente visual 

participaria e se encantaria, em seu aniversário, com o tema escolhido, sem 
poder enxergar. Desta forma, foram realizadas pesquisas e constatado que 
não há eventos totalmente adaptados para esse público. Nosso projeto 
propõe a acessibilidade para que a criança, portadora da deficiência, 
possa integrar-se ao lazer de forma plena. A adaptação mínima feita, 
hoje em dia, é por meio de audiodescrição, sem o estímulo de todos os 
sentidos. Portanto, nosso projeto justifica-se na medida em que traz essa 
acessibilidade. Além disto, o projeto Ver com as mãos tem por objetivo 
minimizar as diferenças e maximizar as semelhanças de oportunidades 
em eventos sociais, visando a integração, participação e realização pessoal 
do deficiente visual no contexto festa de aniversário. Como metodologia, 
foram realizadas pesquisas em instituições para cegos, a exemplo da 
Fundação Dorina Nowill e Instituto Lara Mara e revisão bibliográfica 
sobre a temática. Os resultados apontam os meios para a transformação 
dos espaços dos buffes infantis, de modo a permitir a inserção da criança 
portadora de deficiência visual de forma mais significativa.

PALAVRAS-CHAVES: 
Eventos Sociais. Acessibilidade. Crianças. Deficiência Visual. Festa de 
Aniversário.
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EIXO TECNOLÓGICO 11
Ação Social e Extensão de Serviços

Os projetos de interesse social ou cultural 
para a comunidade; de prestação de 
serviços voluntários de caráter social e 

educativo; de prestação de serviços em geral ou 
de parcerias que atendam à comunidade e de 
assessoria técnica/tecnológica em diversas áreas.
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Antoine Laurent de Lavoisier: o peso da ciência

Autores
Karoline Gomes Georgette
Mariane Guidetti Andrietta
Thawana dos Santos Florêncio 

Orientador(a)
Patrícia Pascon Souto Tancredo

Etec Trajano Camargo
Limeira - SP

M uitos estudantes brasileiros acreditam que a ciência está 
presente apenas dentro das salas de aula sem aplicações 
práticas. Infelizmente, isso ocorre por falta de estímulos que 
ocasionam no desinteresse por parte dos alunos, ainda jovens, 

sobre as ciências, em especial, as exatas. Através dessa percepção, o 
objetivo do trabalho é ressaltar para a sociedade a verdadeira importância 
da ciência no nosso cotidiano, em especial a química e a inclusão social 
de crianças deficientes visuais. Para isso, fizemos estudos com base na 
vida e descobertas de Antoine Laurent de Lavoisier, considerado o pai 
da Química moderna para levar a crianças, ressaltando a importância do 
mesmo. Realizamos visitas técnicas em escolas de ensino fundamental, 
com o intuito de levar a ciência de forma lúdica, através de palestras 
e experimentos, para que os mesmos despertassem o interesse e a 
curiosidade das crianças e, ainda, mostrassem a elas como a ciência pode 
ser divertida se você olhá-la com outros olhos. Comprovada tal tese, 
desenvolveu-se uma balança-sensitiva com o intuito de integrar crianças 
entre 8 a 10 anos sem e com deficiência visual explorando, desse modo, 
outros sentidos e percepções do público alvo, no caso, o tato. Tendo em 
vista a inclusão social, aprendendo e divertindo com a ciência. Mostrar o 
prazer em aprender e buscar junto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ciência. Sociedade. Balança. Inclusão. Aprendizado.
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Crianças, sorrisos e letras

Autores
Eduarda de Oliveira Verissimo da Silva 
Vitória Araújo Borges

Orientador(a)
Vanessa Lemos de Toledo

Etec de Nova Odessa
Nova Odessa - SP

A situação problema inicial era a falta de interesse dos jovens 
pela leitura não obrigatória, o objetivo era tentar conciliar 
os livros à rotina do público juvenil, mas logo após pesquisas 
de campo, foi formulada a hipótese de que a mente de uma 

criança é volátil, portanto o foco alterou-se e ali poderia ser realizado um 
melhor desempenho, já que ainda não tem uma mente formada e o hábito 
pode ser incluso. O objetivo é aproximar o gosto da criança pela leitura, 
estimular a imaginação, a socialização, criar uma futura juventude com 
senso crítico e com concepção cultural. A escolha da metodologia fora a 
científica para o projeto, cujo a hipótese inicial era a de que o jovem não 
lê pela ausência da influência e pela avançada tecnologia, uma pesquisa de 
campo realizada revelou que os jovens de 10 a 13 anos preferem as redes 
sociais e acessam-nas, diariamente, mas que o gosto pela leitura fica em 
desaparecimento. E algumas observações abriram outras reflexões sobre 
a leitura. Dessa maneira, é substancial incluir o hábito pela leitura nos 
primeiros anos escolares, mas também em sua vida pessoal, para que ela 
possa ter ainda uma maior percepção de diferentes linguagens e árbitros 
distintos e a partir desse ponto transformar a informação transmitida 
por qualquer fonte de conhecimento. Com a parte prática, sendo ele 
o cantinho da leitura, foi notado que as crianças evoluíram em alguns 
aspectos na forma de se socializarem entre si e no diálogo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Crianças. Leitura. Juventude. Livros. Letras.
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Contabilidade para entidades do 3º Setor

Autores
Ariane Batista dos Santos
Elizangela Lopes Vicente
Vitoria Souza Batista 

Orientador(a)
Higor Costa Guedes Da Silva

Etec de Embu
Embu das Artes - SP

E ste projeto consiste-se na realização de uma ação social, por parte 
de alunas do Curso Técnico em Contabilidade, que compreende 
a arrecadação de doações para a instituição sem fins lucrativos 
Instituto de Amparo à Criança Asas Brancas, localizada em Taboão 

da Serra, estado de São Paulo, que atende a crianças carentes da região e 
a realização dos registros contábeis e financeiros dos mesmos, atuando 
como o profissional de contabilidade deste tipo de entidades, elaborando 
a sua prestação de contas para divulgar os resultados de suas ações. 
Os objetivos deste projeto são: Demonstrar na prática a atividade do 
profissional que atua neste setor e compreender as necessidades sociais 
deste ramo. O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas, 
que se iniciou com a arrecadação de bens materiais e prospecção de 
recursos financeiros e posteriormente a entrega das doações angariadas 
e realização dos registros das mesmas. Com o desenvolvimento deste 
projeto, foram arrecadadas doações de diversos tipos de materiais, 
doados por familiares, amigos e colegas de curso, além de valores em 
dinheiro angariados por meio de rifas e bingos realizados na escola. Os 
resultados foram apresentados por meio de planilhas em Excel e imagens, 
foram expostos os resultados de toda a contagem e mensuração dos 
valores das doações. Os dados foram disponibilizados à instituição para 
que possa utilizar como referência para ações futuras, pois atualmente 
a mesma não conta com o auxílio de um profissional contábil e o seu 
quadro de colaboradores da área administrativa é precária, dada a 
necessidade de que atuem como voluntários. Avaliamos que o projeto 
alcançou seu objetivo, pois além de colaborar com o desenvolvimento 
das atividades sociais da instituição, as alunas envolvidas puderam utilizar 
os conhecimentos adquiridos no curso, para apoiá-la, unindo a prática de 
sua futura profissão com o bem-estar da realização da ação social.

PALAVRAS-CHAVES: 
Contabilidade. Social. Instituição. Doações. Registros.
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Gabaritando na Etec

Autores
Anne Estephane Santos Servija
Kevin Rezende da Costa
Mirian Rezende da Costa

Orientador(a)
Vanderlei José Furlan Junior

Etec Doutor José Coury
Rio das Pedras - SP

O presente projeto surgiu durante atividades desenvolvidas 
na disciplina Técnicas Organizacionais, do 1º ano do ETIM 
Administração da Etec Dr. José Coury, além da constatação 
de que muitos alunos tem grandes dificuldades de 

concentração e foco nos estudos, o que os impossibilita de conseguir 
melhores menções. Também foi constatada uma separação entre os 
grupos de alunos da Administração e Agropecuária, por conta de falta de 
conexão entre ambos. Os alunos e professor participante se motivaram 
a organizar encontros semanais abertos aos estudantes da escola para 
apresentação e práticas de ferramentas da administração (planilhas de 
administração do tempo, 5W2H, Business Model Canvas pessoas, Ciclo 
PDCA entre outras) aplicadas ao dia a dia dos estudos e mundo do 
trabalho, reforçando conceitos de planejamento, controle e execução de 
atividades diárias. A vinda de profissionais experientes em formato de 
mesas redondas auxiliou na fixação dos conteúdos do projeto, melhorando 
o desempenho dos estudantes em sala de aula e com visão mais assertiva 
quanto à carreira a seguir. O projeto também pode contribuir com uma 
maior integração entre os estudantes, uma vez que participaram alunos 
de diversas salas de Agropecuária e Administração. Como os próximos 
passos do projeto estamos organizando convites para profissionais de 
psicologia, coaching, gestão de projetos, marketing e finanças.

PALAVRAS-CHAVES: 
Vestibular. Administração. Organização. Mesas Redondas. Canvas.
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Inclusão social: aplicativo aprendendo em libras

Autores
Isabella Regina Pereira Pedroso
Ingrid Ferreira Meira Pereira 

Orientador(a)
Gilson Leandro Polito

Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz
Araraquara - SP

A  área da educação nem sempre é cercada somente por 
sucessos e aprovações. Muitas vezes, no decorrer do ensino, 
nos deparamos com problemas diante do processo de 
ensino e aprendizagem. Quando se trata de aprendizagem a 

estrutura do ensino em sala de aula não é adequada para enfrentar as 
dificuldades encontradas. No processo de alfabetização de uma criança, 
há diversos fatores importantes para maior compreensão dos indivíduos, 
tais como: linguagem visual, corporal, auditiva, entre outras. A cada 
ano, há um aumento de pessoas que nascem com deficiência auditiva 
devido a vários fatores, tais como: desordens genéticas ou hereditárias, 
relativas a consanguinidade, ou a doenças infectocontagiosas. Quando se 
trata de crianças com deficiência auditivas, o processo de alfabetização 
torna-se mais deficiente e demorado. Como tornar a maneira de 
alfabetizar deficientes auditivos mais fácil e prazerosa? É possível tornar 
a busca pelo conhecimento mais instigante, criativa, e desafiadora? Os 
professores possuem competências técnicas para lidar com alunos com 
tal deficiência? Pensando nisso está em desenvolvimento um dicionário 
bilíngue ilustrado interativo de LIBRAS, tendo como função auxiliar no 
início da alfabetização de crianças com deficiência auditiva, promovendo 
melhor inclusão da mesma com a sociedade. Em suma este projeto é 
importante para garantir a inclusão de deficientes auditivos na sociedade 
e maiormente auxiliar crianças com tal deficiência no processo de 
alfabetização, de uma forma mais instigante, criativa, e divertida.

PALAVRAS-CHAVES: 
Alfabetização. Inclusão Social. Aplicativo. Dicionário. Crianças.
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Projeto ETECOM - Etec e comunidade

Autores
Mariana Bailão Sarri
Munique Céllis Maximiano 
Paulo Sérgio Baptista Júnior

Orientador(a)
Rodrigo Pinheiro Campos

Etec Professor Ídio Zucchi
Bebedouro - SP

A área de tecnologia é um dos setores que mais cresce em nosso 
país, em volumes de negócios e empregabilidade. Apesar disto, 
há grande defasagem de profissionais qualificados. O projeto 
ETECOM busca contribuir para a inclusão social e digital, 

proporcionando oportunidades para que jovens e adultos possam se 
qualificar para o mercado de trabalho e para que não se sintam excluídos 
neste mundo digital. O ETECOM capacita alunos para serem monitores, 
estimulando o senso de responsabilidade e profissionalismo, colaborando 
no desenvolvimento de competências técnicas e pessoais. O projeto 
também propõe a realização de ações que envolvem a conscientização 
sobre educação ambiental, reciclagem e destinação correta de lixo 
eletrônico. As turmas de Informática básica apresentam os principais 
softwares do mercado e noções de acesso à Internet. A turma de 
manutenção de computadores tem como foco o reparo e troca de peças 
em computadores. Através de parceria com o fundo ASC/Credicitrus, 
a Etec recebeu verba para adquirir itens e equipamentos necessários 
para o funcionamento deste curso. A escola recebe máquinas doadas 
por empresas e pela população que passam por manutenção durante 
o curso e são doadas para instituições. A turma de idosos abordou de 
maneira simples e didática os benefícios do uso da tecnologia. A internet 
foi apresentada como meio de comunicação, pesquisa e distração. 
Durante o projeto, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática 
os conhecimentos adquiridos em sala de aula. As experiências vivenciadas 
serão importantes para toda a vida pessoal e profissional destes alunos. 
Além da importância em estar envolvido em um trabalho voluntário, que 
envolve a comunidade, os alunos relatam que se sentem mais seguros, 
mais preparados para falar em público e ressaltam o desejo de participar 
em mais ações que possuam o objetivo de realizar o bem para o próximo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Etecom. Inclusão. Comunidade. Tecnologia. Informática.
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EIXO TECNOLÓGICO 1
Artes, Cultura e Design

Projetos com temas relacionados ao Ensino 
Médio e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
Arte Dramática; Canto; Comunicação 

Visual; Dança; Desenho de Produtos e 
Enxovais de Decoração; Design de Interiores; 
Design de Móveis; Fabricação de Instrumentos 
Musicais; Modelagem do Vestuário; Multimídia; 
Museologia; Paisagismo; Processos Fotográficos; 
Produção de Áudio e Vídeo; Regência e 
Produção Fonográfica.
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Ampulheta educativa para banho

Autores
Leandro Almondes Quaresma
Vitor Machado Leite
Juliano Rubens da Silva

Orientador(a)
Daniel Nishiwaki

Fatec de Cotia
Cotia - SP

A proposta foi desenvolver um design de produto de 
uma ampulheta, com a função de conscientizar a futura 
geração sobre a importância de não ultrapassar o tempo 
recomendado pela ONU e OMS, de 5 minutos para 

banho, além de ter uma demanda existente do uso do chuveiro em 
72% dos lares brasileiros (O Globo 2013), com consumo crescente, 
no segmento de produtos infantis (Abrinq;2015), podendo ser assim 
uma ótima solução para um problema global, social, inovador e de 
negócios. Para atingir os objetivos foi adotada a metodologia de 
Bruno Munari, para o desenvolvimento do produto, cumprindo as 
etapas de Problematização, Coleta de Dados, Análise de Dados, 
Criatividade, Materiais e tecnologia, Experimentação, Modelo, 
Verificação, Desenho de Construção e Solução. Como fase final de 
projeto, foi produzido um protótipo funcional em acrílico e realizada 
pesquisa qualitativa em formato de entrevistas, com especialistas, 
obtendo a validação do produto com uma pedagoga e terapeuta 
ocupacional, além de teste de experiência de usuário com crianças, 
utilizando o produto, pôde-se verificar o nível de compreensão 
quando uma criança ensinou a outra a importância do consumo 
consciente da água no tempo definido pelo produto desenvolvido. 
Os resultados mostraram boa compreensão por parte dos usuários 
e especialistas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Design. Produto. Sustentavél. Conscientização. Social.
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Autores
Everton Roberto dos Santos
Fernando Augusto Silva
Rubens Pazinato Corrêa

Orientador(a)
Especialista Thiago Xavier de Farias

Fatec de Carapicuíba 
Carapicuíba - SP

E ste projeto visa ao desenvolvimento de um jogo que possua 
interações com figuras físicas, assim caracterizando-o como 
do gênero toys to life. Para isso ele possui plataforma 
desenvolvida, utilizando a combinação de leitor RFID e 

Arduino, que permite que o jogador interaja com o jogo por meio 
de miniaturas colecionáveis. Uma importante parte do projeto é 
garantir a personalização pelo jogador, tanto no modo de jogar, 
que muda de acordo com o personagem escolhido e com quais 
habilidades o jogador escolhe utilizar, quanto à aparência, permitindo 
que o jogador utilize cartões colecionáveis para alterar a aparência 
e as armas de seu personagem, assim causando a sensação de que 
cada miniatura é única, devido a cada jogador personalizá-la de uma 
forma diferente. Durante o desenvolvimento do projeto, com a 
participação em feiras e, também, em eventos do ramo foram de 
grande importância para expor o jogo ao público e assim coletar 
o máximo de feedback possível. Isso permitiu que o jogo fosse 
modificado e incrementado para melhor adaptá-lo ao público. Assim 
pôde-se constatar a boa aceitação do público que, em muitas vezes, 
viu-se empolgado com a ideia do jogo, demonstrando assim que o 
projeto possui um mercado consumidor de grande potencial.

PALAVRAS-CHAVES: 
Jogo. Toys To Life. Figuras se Ação. Rfid. ArduÍno.
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de resíduos industriais

Autores
Vanessa Garcia e Silva Santos
Marlene Maria Farias Novais
Wellington Luis Cervi

Orientador(a)
Erica de Souza Santos

Fatec Doutor Thomaz Novelino
Franca - SP

A pós uma visita técnica em um curtume, na cidade de 
Franca-Sp e através de um relacionamento com fábrica 
de calçados e bolsas, constatou-se que a uma grande 
quantidade de couro ( retalhos)são gerados e não são 

reaproveitados. Com isto a iniciativa dos alunos do 4 ciclo noturno 
do curso de Gestão da Produção da Fatec Franca, é propor um 
novo caminho para estes resíduos , evitando o descarte em aterros 
sanitários e reduzindo parte desta poluição. Foi realizada uma 
pesquisa de campo para fazer o levantamento destes resíduos e um 
estudo viável para reaproveitá-los de maneira correta. O método 
utilizado foi recolher estes retalhos, separa-los por tamanhos, foi 
realizado a colagem das peças , posteriormente a realização do 
pesponto e o acabamento final para a criação de jaqueta de couro 
patchwork com baixo custo . Uma jaqueta normal o seu preço 
de custo é R$ 254,00 e o preço de venda por R$500,00.Com o 
reaproveitamento do couro custa R$74,00 e seu preço de venda 
R$250,00 . Constatamos que através do projeto pode -se gerar 
novas empresas ,oportunidades de empregos diretos e indiretos a 
população e buscando uma solução sustentável,reduzindo o impacto 
ambiental, lucrativa e com designer moderna .

PALAVRAS-CHAVES: 
Couro. Sustentabilidad. Calçados. Bolsas. Inovação.
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Autores
Bruna Stella Fernandes Pinto
Victória Regina Maratéa
Roberto Silva Conceição

Orientador(a)
Renato Marcio dos Santos

Fatec Rubens Lara
Santos - SP

E ste projeto visa ao desenvolvimento de um jogo que possua 
interações com figuras físicas, assim caracterizando-o como 
do gênero toys to life. Para isso ele possui plataforma 
desenvolvida, utilizando a combinação de leitor RFID e 

Arduino, que permite que o jogador interaja com o jogo por meio 
de miniaturas colecionáveis. Uma importante parte do projeto é 
garantir a personalização pelo jogador, tanto no modo de jogar, 
que muda de acordo com o personagem escolhido e com quais 
habilidades o jogador escolhe utilizar, quanto à aparência, permitindo 
que o jogador utilize cartões colecionáveis para alterar a aparência 
e as armas de seu personagem, assim causando a sensação de que 
cada miniatura é única, devido a cada jogador personalizá-la de uma 
forma diferente. Durante o desenvolvimento do projeto, com a 
participação em feiras e, também, em eventos do ramo foram de 
grande importância para expor o jogo ao público e assim coletar 
o máximo de feedback possível. Isso permitiu que o jogo fosse 
modificado e incrementado para melhor adaptá-lo ao público. Assim 
pôde-se constatar a boa aceitação do público que, em muitas vezes, 
viu-se empolgado com a ideia do jogo, demonstrando assim que o 
projeto possui um mercado consumidor de grande potencial.

PALAVRAS-CHAVES: 
Jogo. Toys To Life. Figuras de Ação. Rfid. ArduÍno.



188

EIXO TECNOLÓGICO 2
Gestão e Ciências Econômicas

Projetos  sobre administração, agronegócios, 
contabilidade, logística, secretariado, 
ecologia, álgebra, matemática analítica, 

matemática aplicada, geometria, probabilidade 
e estatística, economia, política, serviço 
social, economia doméstica, desenvolvimento 
de produtos e processos, transportes, 
cooperativismo e associativismo, comércio, 
secretariado, gestão pública, jogos de empresa 
entre outros.
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Dimensões da QVT em uma prefeitura

Autores
Daniela Buzana
David Cristian Santana Terentin

Orientador(a)
Sandra Regina Chalela Ayub

Fatec de Catanduva
Catanduva - SP

P ercebe-se que o tema Qualidade de Vida no Trabalho, QVT, vem 
ganhando expressão cada vez maior no ambiente empresarial 
e acadêmico, pois a QVT faz parte das mudanças pelas quais 
passam as relações de trabalho na sociedade contemporânea, 

em rápida transformação. Ela busca o equilíbrio entre as expectativas 
do indivíduo e da organização, através da interação entre as exigências 
e as necessidades de ambas as partes, visando melhorias na satisfação 
das pessoas e melhores resultados organizacionais. Desta forma, surge 
nas organizações como uma estratégia de gestão que busca atender 
às necessidades individuais e coletivas dos trabalhadores e por estar 
diretamente ligado aos fatores como a motivação, a satisfação, o bem-
estar social, psicológico, físico e com produtividade no trabalho. Desta 
forma, este estudo teve por objetivo identificar e analisar a percepção 
dos funcionários de uma prefeitura municipal da mesorregião de São 
José do Rio Preto referente às dimensões de QVT propostas por 
Walton. Para tanto a metodologia adotada foi exploratória, com 
pesquisa de campo, com 60 respondentes do setor administrativo da 
prefeitura, utilizando um questionário estruturado e adaptado dos 
pesquisadores Freitas e Souza (2008) que investigam a QVT a partir 
do Modelo de Walton. A pesquisa evidenciou um considerável nível 
de satisfação dos funcionários em relação às dimensões de: Utilização 
da capacidade humana; Segurança e saúde nas condições de trabalho 
e Trabalho e espaço de vida. Mas também apontam a insatisfação em 
algumas dimensões como: Constitucionalismo e Compensação justa e 
adequada; empatando Integração Social. Assim, foram propostas algumas 
políticas de recursos humanos, visando melhorar a QVT dos servidores 
públicos

PALAVRAS-CHAVES: 
Qvt. Walton. Satisfação. Dimensões. Prefeitura.
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Finanças pessoais app

Autores
José Raimundo Rodrigues de Santana
Thiago Castro Moura

Orientador(a)
Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

Fatec da Zona Sul
São Paulo - SP

O desenvolvimento de um aplicativo em plataforma mobile, 
como solução para o controle de finanças pessoais, é um 
processo naturalmente oneroso da gestão financeira. A 
construção da aplicação é embasada pelo resultado de 

duas pesquisas. A primeira de cunho bibliográfico, utilizando método 
de raciocínio dedutivo e a segunda, por formulário com abordagem 
quantitativa, utilizando a generalização do resultado através de 
raciocínio indutivo. Uma forma prática para atender às necessidades 
de disponibilidade e mobilidade embasados, fundamentalmente, pela 
teoria do controle pela ótica da administração geral, financeira e a 
engenharia. O que são recursos financeiros e suas formas de controle. 
Delimitando finanças pessoais enquanto ciência, suas principais 
dificuldades na rotina e as principais ferramentas utilizadas para o 
seu controle. Para obtenção de dados comprobatórios à viabilidade 
da solução foi aplicada uma pesquisa quantitativa que constatou a 
viabilidade da proposta, desde que respeitada a premissa da facilidade 
de utilização aliada a recursos de planejamento financeiro e controle 
orçamentário. Para o desenvolvimento, a partir de metodologia 
incremental e divisão de uma fase com versão mínima do software e 
uma segunda com os requisitos, a execução do projeto se deu em um 
processo de 40 dias, executados por 4 papéis, entre desenvolvimento 
e gerenciamento do projeto. Criado para usuários da plataforma 
Android, programado a partir de linguagem Java e com objetivo 
de gerenciar despesas pessoais de maneira simplificada, foram 
identificados 42 requisitos e 62 regras de negócio que determinaram 
um custo de R$. 19.516,82 com recuperação em 2 mecanismos de 
monetização com projeção para recuperação em um ano.

PALAVRAS-CHAVES: 
Controle Financ. Mobilidade. Aplicativo. Startups. Investidor Anjo.
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Oferta de alimentos orgânicos em Jales

Autores
Wólace Perinelli Belão

Orientador(a)
Adriana de Souza Colombo

Fatec Professor José Camargo
Jales - SP

Apesquisa teve o objetivo levantar a oferta de alimentos ou 
produtos orgânicos nas principais redes varejistas de Jales-SP, 
comparando seu preço com o dos produtos convencionais. 
A pesquisa também identificou a origem dos produtos 

orgânicos e avaliou as estratégias promocionais e de marketing para 
os produtos orgânicos. Também foi comparado o preço do produto 
orgânico comercializado em Jales com outros similares comercializados 
pela internet (e-commerce), em sites de venda. Os dados foram 
captados no primeiro semestre de 2017, por meio de um levantamento 
dos produtos orgânicos certificados encontrados nos principais 
supermercados do município, comparando essas informações com 
dados levantados por outra pesquisa, realizada por Silva e Colombo 
(2012). Os dados encontrados apontam que os orgânicos são mais 
caros em relação aos convencionais e a quantidade ofertada nos 
supermercados de Jales aumentou em comparação ao ano de 2012. 
Foram identificadas duas certificadoras nas embalagens. Não existem 
estratégias de marketing para promover orgânicos e também não há 
produtos de procedência regional sendo comercializados, sendo eles de 
cinco cidades diferentes e também outros importados de dois países 
distintos. Os produtos encontrados na internet são mais baratos em 
relação aos oferecidos nos supermercados de Jales, mas deve ser levado 
em consideração o custo do frete, a distância do centro de produção e 
o tempo em que este produto demora para chegar até o consumidor.

PALAVRAS-CHAVES: 
Supermercados. Agroecologia. Saúde. Comercialização. Orgânico.
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Otimização do consumo 
de energia na OP de Barrilha

Autores
Catiani Luna Rodrigues Teixeira
Angela Dalledone Siqueira
Bruno Pilonetto Palumbo

Orientador(a)
Paulo Garrido de Macedo Araújo

Fatec São Sebastião
São Sebastião - SP

E ste projeto de pesquisa teve o intuito de avaliar a eficiência energética do 
Equipamento de Transferência Modal - ETM (moega), desenvolvida pela 
equipe técnica do Grupo PRONAVE, aplicada na operação de descarga de 
barrilha no Porto de São Sebastião/SP e de promover a melhoria contínua no 

processo de operação de descarregamento desse tipo de carga sólida. A pesquisa 
consistiu na coleta de dados entre tempo em operação e ociosidade do ETM, de 
dados de consumo energético do ETM em uso e da observação dos procedimentos 
operacionais adotados durante a operação de descarga de barrilha no porto. No 
total, foram feitas 11 observações distribuídas entre os meses de dezembro de 
2016 e maio de 2017. Observou-se após o início dos primeiros dados que fatores 
externos, tais como: local de armazenagem da carga, disposição dos ETMs utilizados 
na operação e o tempo de espera para lonagem e deslonagem dos caminhões 
interferiam diretamente no tempo de operação dos ETMs. Constatou-se que o 
consumo energético do ETM é diretamente afetado pela forma como o mesmo é 
manuseado durante a operação, uma vez que este apresenta estrutura elétrica bem 
desenvolvida. Por fim, em uma análise documental do consumo elétrico na descarga 
de barrilha obteve-se a relação entre produtividade e consumo (Kw/Ton.). Ao analisar 
tais dados, observou-se uma variação grande nas operações, tanto em relação a Kw/
Ton.,na quantidade de ternos operados quanto na tonelagem total descarregada 
nos navios. Entretanto a correlação que se faz necessário salientar é de que quanto 
mais carga descarregada, menor é o consumo em Kw/Ton. Dessa forma, conclui-
se que as sugestões de alterações para a otimização no aproveitamento energético 
do equipamento devem focar na adoção de melhores práticas operacionais e de 
métodos de renovação no uso e no manuseio do equipamento a fim de alcançar os 
fins desejados.

PALAVRAS-CHAVES: 
Etm . Efic. Energética. Op. Portuária. Melhoria ContÍnua. Grupo Pronave.
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Plataformas digitais 
Sound Better e Pro Audio Club

Autores
Mateus Soares Pazoto
Tiago Melo Castanho
Valter Zagato Junio

Orientador(a)
José Carlos Pires Junior

Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo 
Tatuí - SP

Devido à grande dificuldade de se identificar um padrão 
ou estratégia clara no mercado de trabalho para inserção 
do aluno formado em produção fonográfica, o presente 
projeto de graduação visa estudar 2 plataformas digitais 

para interação entre produtores fonográficos: “Sound Better e Pro 
Áudio Clube”. A compreensão dos benefícios das referidas plataformas 
sugerem formas de aperfeiçoamento, juntamente com a identificação 
dos problemas cotidianos do mercado fonográfico. Diante deste 
cenário, a divulgação dos trabalhos acontece por meio das plataformas 
digitais, para minimizar a dificuldade de artistas e produtores iniciantes 
terem seus trabalhos conhecidos, foram criadas tais plataformas com 
o objetivo de divulgar e até agenciar o trabalho a fim de diminuir o 
distanciamento entre serviços e produtos. O trabalho justifica-se pelo 
alto número de alunos formados no curso de Produção Fonográfica que 
resulta numa saturação da oferta de serviços e produtos do mercado 
fonográfico, sendo assim verificar a eficiência de novas ferramentas que 
se proponham a minimizar o problema da falta de visibilidade do artista 
e vice e versa torna-se urgente. As plataformas são como vitrines, por 
meio das quais se revelam as qualidades de cada profissional, dando-lhe 
mais visibilidade ao mercado. Para o cadastrado, torna-se interessante, 
pois é um meio facilitador entre o contato com o cliente e abertura 
de futuros negócios. Quanto maior o número de pessoas cadastradas 
maior a atenção em relação aos visitantes e tais pessoas tiverem um 
histórico importante à popularidade dos mesmos tende a aumentar.

PALAVRAS-CHAVES: 
Empreendedor. Fonográfico. Marketing. Músico. Produção.
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Task Quest - sistema para gestão de atividades

Autores
Emauel Hiroshi Miyagawa
Bruno Ribeiro dos Santos

Orientador(a)
Camila Martinelli

Fatec João Mod
Guaratinguetá - SP

M uitas vezes os integrantes de equipes de trabalho perdem 
sua motivação, por isso perdem sua produtividade e seu 
potencial. Neste contexto surge a estratégia de gamificação, 
que pode ser definida como: A utilização de elementos 

de jogos em contextos que não sejam de jogos (SAILER et al, 2013, 
tradução nossa). A fim de resolver os problemas do público alvo, o 
sistema lida com suas tarefas de forma diferenciada. Cada tarefa é um 
processo, no sistema, as denominamos Quest, ou “busca” em inglês. Já 
os subprocessos chamados de Task, “tarefa” em inglês. Dessa forma, 
a tarefa realizada pelo usuário tem uma conexão entre si, sendo 
ligadas à Quest. O sistema também foca no trabalho em equipe, em 
que os indivíduos podem participar de grupos. Um usuário é capaz 
de participar de diversos grupos ao criá-los ou sendo adicionado a 
eles, podendo exercer o papel de Administrador. Os administradores 
adicionam usuários aos grupos, também criam Quests para serem 
desenvolvidas pelos indivíduos. Com a aplicação do sistema em um 
grupo e a utilização do mesmo a comunicação poderá ser dada através 
do sistema com mensagens, as tarefas a serem executadas poderão 
ser facilmente visualizadas e a aplicação de gamificação aumentaria a 
motivação dos funcionários a realizarem essas atividades.

PALAVRAS-CHAVES: 
Gamificação. Gestão. Tarefa. Empresa. Grupos.
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EIXO TECNOLÓGICO 3
Ciências Biológicas e Agrárias

Projetos sobre microbiologia, botânica, 
zoologia, clima, meio ambiente, energia, 
agricultura, pecuária, agronomia, 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 e da água, contaminação e qualidade do solo, 
toxicologia ambiental entre outros.
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Compostagem e vermicompostagem 
de resíduos sólidos

Autores
Denise Cubero Campos
Ariane de Lima Alves

Orientador(a)
Fabiana da Silva De Campos

Fatec Professor José Camargo
Jales - SP

U  ma alternativa bastante interessante para solucionar o problema 
dos resíduos sólidos de origem orgânica, é a compostagem e 
vermicompostagem, pois o processo gera a reciclagem de materiais que 
seriam descartados no meio ambiente, resultando dessa forma em um 

composto orgânico utilizado como adubo em hortas, jardinagem e lavouras em geral. 
O presente trabalho terá como objetivo obter adubo orgânico (húmus) de resíduos 
sólidos gerados nas atividades relacionadas ao preparo dos alimentos, consumo 
das refeições, limpeza dos utensílios utilizados, varrição, capinas e podas diversas do 
hospital de câncer de Barretos, Unidade III, em Jales, por meio da integração de 
compostagem e vermicompostagem, com torta de filtro que é um subproduto da 
cana-de-açúcar. O experimento será conduzido em dois métodos de tratamento 
dos resíduos orgânicos: compostagem e vermicompostagem. Os resíduos serão 
colocados em canteiros com dimensões de dois metros de comprimento e 1 
metro de largura, em camadas alternadas e irrigadas. A irrigação e o reviramento 
dos canteiros serão realizados 1 vez por semana, desde do início do experimento, e 
a temperatura das pilhas será monitorada. Nos tratamentos de vermicompostagem 
serão adicionadas minhocas adultas da espécie Eisenia foetida (californianas). Os 
resultados obtidos com esta pesquisa contribuirão, não apenas para a redução dos 
resíduos sólidos orgânicos, mas também para uma amenização da degradação do 
meio ambiente. Possibilitará adoção de tecnologia inovadora no manejo de resíduos 
sólidos orgânicos e seus benefícios à agricultura, permitindo traçar novas estratégias 
para a utilização desses resíduos orgânicos. Portanto pode-se concluir que essa 
pesquisa reduzirá a quantidade dos resíduos sólidos gerados pelo hospital do câncer 
de Barretos, Unidade III, em Jales e contribuirá para a geração de adubo orgânico 
(húmus) de boa qualidade que aumentará a produtividade das olericulturas e 
lavoura em geral e consequentemente a despoluição do meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Compostagem. Vermicompostage. Húmus. Torta de Filtro. Resíduo Sólido.
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Projeto hidráulico de reuso 
de água do deionizador

Autores
Lara de Castro Sarti

Orientador(a)
Rogéria Maria Alves de Almeida

Fatec de Bauru
Bauru - SP

O  deionizador é um equipamento que filtra água retirando 
os ions e outras impurezas que podem interferir nas 
análises laboratoriais, entretanto para realizar os 
processos analíticos ocorrem perdas de água de boa 

qualidade que poderiam ser reutilizadas. O objetivo desse projeto 
foi elaborar um projeto hidráulico de reuso de água descartada pelo 
deionizador decorrente de processos analíticos, para irrigação dos 
jardins da Fatec Bauru. Foi calculada a perda de água de 390 litros /
mensal de água em decorrência do enxague de vidrarias, processo 
de desinfecção do deionizador e descarte, durante 30 minutos de 
água para reativação das resinas dos filtros do deionizador, quando 
ficam sem uso por 3 dias. A planta hidráulica foi feita em programa 
Autocad, considerando que a água seria captada por um sistema 
paralelo à rede pública, sendo armazenada em uma caixa de água 
de 500L acoplada ao lado do deionizador, sendo que essa água seria 
conduzida por um sistema de encanamentos (7 metros), saindo 
do segundo andar do prédio ate o andar térreo, onde seria levada 
por aspersores controlados por sistema Arduino para irrigaçao 
dos jardins da Fatec Bauru. Esse projeto é viável e sustentável e 
poderá servir de parâmetro aos setores de saúde, além de ser uma 
alterantiva em períodos de escassez de água.

PALAVRAS-CHAVES: 
Reuso. Deionizador. Água. SustentÁvel . Irrigação.
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Produção de shapes com 
madeira de reflorestamento

Autores
Valdir dos Reis Pontes Junior
Clayton dos Santos Arruda

Orientador(a)
Priscila Roel de Deus

Fatec de Capão Bonito
Capão Bonito - SP

O   shape é produzido com lâminas de madeira rearranjados 
quanto ao sentido longitudinal da madeira, ou seja, direção 
das fibras da madeira e perpendicular a esta direção. 
São organizadas cinco lâminas no sentido longitudinal 

da fibra e duas na direção perpendicular a fibra, nas quais são 
prensadas e coladas. A produção de shape é um mercado promissor 
que consome madeiras nativas e também madeiras importadas, os 
fabricantes estão atentos às novas tecnologias e aos designers atuais 
que possam melhorar o equipamento e sua utilização. Dentre as 
inovações tecnológicas está a matéria prima do shape, sabe-se que a 
madeira de Pau Marfim está em escassez e a alternativa sustentável 
seria as madeiras de florestas plantadas. O onjetivo deste trabalho 
é produzir shapes com lâminas de madeira de reflorestamento e 
determinar a densidade. A madeira de reflorestamento deve ter a 
performance equivalente ao convencional, além de diminuir o custo 
com madeira. Foram confeccionados 5 shapes com composições 
diferentes; o primeiro de lâminas de Pau marfim, segundo com 
lâminas de Pinus elliottii, o terceiro com lâminas dispostas na direção 
perpendicular as fibras, o quarto com 3 lâminas na direção das fibras 
longitudinal e 1 na direção perpendicular às fibras e por fim lâminas 
de Pinus na direção longitudinal com duas fibras de vidro. Conclui-
se que o shape produzido com fibras mistas na longitudinal e 
perpendicular as fibras (3x1) resultaram no shape mais próximo ao 
shape de Pau Marfim em sua densidade e qualidade de flexibilidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Skate. Reflorestamento. Pinus Elliotti. Pau Marfim. Laminados.
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Purificação do biogás e
recuperação de recursos

Autores
Denis Silva Santos
Jorge Otávio Silva Nunes

Orientador(a)
Rose Maria Duda

Fatec Nilo de Stéfani
Jaboticabal - SP

O  biogás é uma fonte de energia renovável e um importante 
biocombustível, que utiliza resíduos orgânicos como 
fonte de matéria prima. A vinhaça de cana-de-açúcar, 
um subproduto da produção de etanol, pode ser uma 

excelente alternativa para a produção de biogás. O biogás é constituído, 
principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), e 
pequenas quantidades de sulfeto de hidrogênio (H2S), de vapor de água 
e outras impurezas. O metano presente no biogás é utilizado para a 
produção de bioenergia e, dependendo do uso, existe a necessidade 
de remoção do CO2, H2S e vapor da água. Existe uma preocupação 
importante, principalmente para a remoção do H2S, que é um gás com 
odor fétido, tóxico e corrosivo, que danifica e aumenta os custos com 
a manutenção dos equipamentos. Atualmente, além da preocupação 
ambiental e da corrosão de equipamentos que o sulfeto de hidrogênio 
promove, existe a necessidade de recuperação do enxofre, que é um 
importante recurso para a indústria. Neste trabalho, foi realizada a 
remoção do H2S do biogás produzido da digestão anaeróbia da vinhaça 
de cana-de-açúcar em reatores anaeróbios de fluxo ascendente com 
manta de lodo (UASB). Foram utilizados dois métodos: a remoção 
química do H2S por oxirredução de ferro (Fe+3) e EDTA obtendo-se 
como produto o enxofre elementar, e a remoção química com uma 
solução de sulfato de cobre e posterior recuperação do cobre metálico 
utilizando a eletrodeposição em uma lâmina de zinco e recuperando-
se o enxofre na forma de sulfato de zinco (ZnSO4). Isto permitiu a 
recuperação do enxofre elementar e do sulfato de zinco, que poderá 
proporcionar mais uma fonte de renda para o produtor de biogás.

PALAVRAS-CHAVES: 
Biogás. Enxofre. Metano. Reator Uasb. Vinhaça.
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Rov´s para análise da biota marinha em portos

Autores
Bruno Pereira Prudente

Orientador(a)
Patrícia Carbonari Pantojo

Fatec de São Sebastião
São Sebastião - SP

O   projeto busca criar um novo método de análise 
ambiental marinha em portos, tendo em vista que é 
uma área com potencial de grande impacto, devido à 
movimentação de cargas diversas e navios, que muitas 

vezes trazem consigo espécies prejudiciais ao ecossistema brasileiro, 
com isso a análise ambiental é de extrema importância sendo 
feita constantemente com métodos eficientes e de baixo custo. A 
tecnologia ROVS (veículo submarino operado remotamente), além 
de ter um baixo custo inicial (modelos mais simples), pode ser 
modificada a necessidade a qual for utilizada, ampliando uma utilidade 
como análise de fluxo de corrente, PH da água, coleta de amostras, 
entre outros. O diferencial da utilização do ROVS é incorporar uma 
gama de serviços em um único equipamento, podendo ser operado 
de um único ponto, e por ser um equipamento de fácil manuseio, 
o custo com treinamento se torna menor assim reduzindo gastos 
e dada a qualidade e funcionalidade gera eficiência nas análises. No 
modelo básico, com uma câmera acoplada no ROVS é possível ver 
em tempo real as espécies existentes na região analisada e caso 
se note alguma variação, é o gestor que poderá criar medidas 
para preservar o ecossistema. As pesquisas para elaboração desse 
projeto foram produzidas através de sites sobre a vida marinha, 
análise ambiental e a tecnologia ROVS.

PALAVRAS-CHAVES: 
Análise Ambient. Rovs. Portos. Preservas . Tecnologia.
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EIXO TECNOLÓGICO 4
Informática e 
Ciências da Computação

Projetos sobre ferramentas da comunicação, 
sistemas computacionais, sistemas 
operacionais, linguagem de programação, 

computação gráfica, comunicação e redes, 
entre outros.
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Aplicação da realidade aumentada na robótica

Autores
Michelle Naomi Kimura
Leandro Pereira da Silva
Bruno Girardi 

Orientador(a)
Thiago Xavier De Farias

Fatec de Carapicuíba
Carapicuíba - SP

Este projeto tem como fundamento a elaboração de um jogo 
mobile, utilizando realidade aumentada (ou realidade mista) 
para fazer a interação com um robô, que será controlado 
pelo jogador, a fim de derrotar os inimigos criados no 

jogo. O projeto busca como público alvo jogadores que gostam 
ou possuam interesse em inovações tecnológicas, explorando 
maneiras diferentes de se jogar. Todo o projeto será desenvolvido 
através da utilização da engine Unity que é codificado em C# e 
utilizará objetos 3D que serão desenvolvidos nas ferramentas 
Maya, Blender e Photoshop para pintura das texturas. O robô será 
um protótipo produzido com Arduíno em estrutura de acrílico e 
será controlado por um controle via rádio frequência. Com isso, 
busca-se o desenvolvimento de um jogo dentro do gênero Tower 
Defense, no qual o jogador defenderá sua torre de seus inimigos, 
sendo que através da realidade aumentada se dará a interação entre 
os elementos do jogo e o ambiente em que o usuário se encontra, 
criando assim maior imersão, a qual visa a uma maior conectividade 
entre jogador, robô e o game. Os objetivos deste trabalho são 
registrar todos os dados e informações pertinentes aos tópicos 
do projeto e entregar um protótipo funcional com as tecnologias 
citadas anteriormente.

PALAVRAS-CHAVES: 
Robótica. Mobile. Inovação. Realidade Aumentada. Jogos Digitais.
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iBeacon como auxílio para deficientes visuais

Autores
Jaqueline Suliani Ghizini
Carlos Ricardo de Oliveira

Orientador(a)
Patricia Bellin Ribeiro

Fatec de Bauru
Bauru - SP

Opresente estudo se propõe analisar as especificações da 
tecnologia iBeacon para ser utilizado em conjunto com um 
aplicativo móvel para auxiliar deficientes visuais a utilizarem 
o transporte público municipal. Para tanto serão estudadas 

as variações da potência do sinal, o chamado Received Signal Strength 
Indicator (RSSI) de diferentes modelos de iBeacon para verificar como 
o sinal se comporta em um ambiente não controlado e com diversas 
interferências, bem como a interação do sinal com um aplicativo 
protótipo. Para simular a utilização do iBeacon, para acessibilidade de 
deficientes visuais, é necessário testar o sinal do iBeacon num veículo 
em movimento em diversas velocidades e medir o sinal em um local 
fixo, simulando um usuário aguardando o transporte em um ponto de 
ônibus. Finalmente, com os dados coletados, será possível verificar qual 
o modelo de iBeacon pode, ou não, ser implementado como um auxílio 
na acessibilidade de pessoas deficientes visuais no transporte público 
e se há, ou não, alguma limitação prática para seu uso. A outra parte 
do estudo é focada no estudo e desenvolvimento de um aplicativo 
móvel acessível a deficientes visuais que façam a interação com os 
módulos iBeacons. Também será testado se a aplicação é funcional e 
verdadeiramente acessível, constatando as dificuldades do usuário 
portador de deficiência visual ao utilizar essa nova ferramenta.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ibeacon. Acessibilidade. Deficiência. Bluetooth. Beacon.
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Impressora 3D de baixo custo

Autores
Gabriel Simon Gianotti 
João Pedro Lacerda 

Orientador(a)
Antonio Fernando Traina

Fatec Doutor Thomaz Novelino
Franca - SP

As impressoras 3D sugiram no mercado há alguns anos 
e tem criado grandes oportunidades de mercado, desde 
a impressão e venda de objetos 3D até a construção 
desses equipamentos, sendo esses de valor elevado. Uma 

impressora 3D de mais acessível custa na faixa de R$ 3.000,00, ou 
seja, desmontada tendo o trabalho de montar, programa-la e fazer 
o ajuste fino para a impressão. Este projeto pretende desenvolver 
uma impressora 3d de qualidade satisfatória, construída por alunos 
com um custo em torno de R$ 300,00. A proposta é utilizar material 
reciclado de computadores obsoletos para a sua construção. 
Assim foram retiradas peças de equipamentos eletrônicos como 
impressoras convencionais e computadores, que cederam, por 
exemplo, a fonte para o equipamento, os motores de passo e guias 
lineares. Isso reduziu a necessidade da compra de peças diversas 
reduzindo drasticamente o custo para o desenvolvimento do 
projeto. Foi utilizada metodologia de pesquisa bibliográfica em 
referências da literatura e baseou-se em projetos open-source 
de impressoras já existentes, no microcontrolador Arduino, e no 
desenvolvimento prático dos equipamentos, construindo protótipos 
funcionais capazes de alcançar a precisão necessária para que um 
objeto tridimensional pudesse ser impresso. Conclui-se com este 
projeto que é possível dar um fim interessante para equipamentos 
de lixo eletrônico, de maneira a construir novos equipamentos a um 
custo bastante reduzido.

PALAVRAS-CHAVES: 
Impressora 3d. Lixo Eletrônico. Arduino. Baixo Custo. Protótipo.
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Interface web de gestão SNMP integrada

Autores
André Luis Rodrigues Moura
Leandro Magalhães

Orientador(a)
Larissa Pavarini da Luz

Fatec Deputado Julio Julinho Marcondes de Moura
Garça - SP

Oaumento da competitividade das empresas e os 
departamentos de Tecnologia da Informação passaram a ter 
uma visão mais estratégica para que elas possam entregar 
o máximo de serviços que as levem a atingirem maiores 

níveis de eficiência. Constituída em três partes, sendo: levantamento 
bibliográfico, a modelagem e finalmente o desenvolvimento de um 
webservice que receberá dados e fornecerá serviços, propõe-se 
um módulo mobile que será responsável por fornecer funções de 
posicionamento. A expansão de empresas brasileiras, alavancada pelo 
bom momento vivido pelo país nos últimos anos, tem alavancado um 
seguimento da prestação de serviço, conhecido como Terceirização. 
Isso se deve ao fato de que as empresas, para conseguirem otimizar 
seus processos de negócios, cada vez mais vêm buscando abrir mão de 
tarefas que não têm relação direta com a sua atividade fim, terceirizando 
estas tarefas a empresas especializadas. Porém tratando-se de uma 
vertical de negócios relativamente nova no Brasil, a terceirização 
encontra dificuldades de crescimento, sendo as mais relevantes a falta de 
legislação específica, falta de ferramentas de gerenciamento que atendam 
plenamente às necessidades. Por este motivo este projeto descreve o 
processo concepção, análise e desenvolvimento de uma ferramenta 
web, direcionada ao mercado diminuindo o impacto econômico, que 
o processo de coleta de contadores, níveis de suprimentos, alertas de 
status e gestão de atendimento exercem sobre estas empresas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Coleta de Contadores. Terceirização. Gestão Atendimento. Rotas. 
Outsourcing.
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JTCGen 
Framework para geração de casos de teste

Autores
Estevam Herculano Almeida Machado
Rafael Henrique Aparecido Gonçalves

Orientador(a)
Antonio Rodrigues Carvalho Neto

Fatec Zona Leste
São Paulo - SP

Desde o advento das metodologias ágeis, testar software 
tornou-se cada vez mais importante na indústria de 
desenvolvimento. Vários procedimentos e técnicas 
foram criadas ao longo desses anos para testar software 

com mais qualidade e uma delas é a técnica TDD (Test-Driven 
Development). Muito aceita no mercado, atualmente a técnica traz 
muitos benefícios para o código produzido, mas aumenta o tempo de 
desenvolvimento inicialmente enquanto não há os testes. A proposta 
deste trabalho é responder ao seguinte problema: Como reduzir o 
tempo de criação de casos de testes automatizados quando é usada 
a técnica de TDD? Através do desenvolvimento de um framework 
que integra o desenvolvimento da classe de teste automatizada 
com a classe de produção, visa-se responder ao problema. A 
metodologia utilizada para a execução foi exploratória, testando 
formas de transformar o teste mais rápido de ser escrito e analisar 
o impacto desta ferramenta na forma de trabalho, empregada pelo 
TDD, dos desenvolvedores atuais. Foi desenvolvido um framework 
chamado Java Test Case Generator (JTCGen), o qual permite que 
o desenvolvedor possa criar os casos de testes, no momento em 
que estão programando, através do uso de annotations em Java. Os 
códigos dos casos de testes são gerados em JUnit e podem ser 
modificados futuramente se houver necessidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Casos de Teste. Junit. Annotations. Tdd. Automatizado.
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Portabilidade web de dados 
em sistemas embarcados

Autores
Shirley de Souza Rosa Da Silva

Orientador(a)
Adriana Paula

Fatec de São Roque
São Roque - SP

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um 
protótipo de um medidor eletrônico de consumo de 
energia elétrica para aparelhos residenciais que será usado 
em conjunto com uma aplicação WEB para gerenciar 

o consumo da mesma. Tendo em vista que esse assunto envolve a 
conscientização do bom uso do consumo de energia elétrica e também 
como uma ferramenta doméstica para o controle de consumo. No 
desenvolvimento do projeto, foi montado um circuito elétrico em 
uma protoboard para ligar o sensor de corrente e a placa Arduino e 
realizado o desenvolvimento da programação no console do Arduino 
para captar os dados do sensor. O protótipo realiza a transmissão de 
dados do sensor transformando-os em valores de consumo em Kwh 
e do consumo em moeda corrente, no nosso caso em Reais, envia 
os resultados para uma página WEB que contém um parâmetro para 
a inclusão desses dados no banco hospedado em um servidor web. 
Foi criado um diretório no servidor, que contém os arquivos escritos 
em linguagem PHP para recebimento desses dados e um arquivo 
em HTML+CSS para apresentar os resultados na página WEB de 
fácil entendimento ao usuário, permitindo assim a interpretação das 
variáveis energia x consumo x custo em reais.

PALAVRAS-CHAVES: 
Medidor. Arduino. Energia. Embarcado. Consumo.
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Proposta de um sistema
de avaliação interna web

Autores
Raoní Sávio Ferreira

Orientador(a)
Carlos Alberto do Nascimento

Fatec Professor Waldomiro May
Cruzeiro - SP

Oprojeto vem propor uma solução mais atual e dinâmica 
para o Sistema de Avaliação Interna. Visa facilitar a 
gestão da CPA (Comissão própria de Avaliação), 
utilizando ferramentas gratuitas, seguras e de fácil 

acesso. O sistema pretende ser dinâmico, visando atender qualquer 
instituição de nível superior, com a possibilidade de questões 
abertas e fechadas. Por ser uma ferramenta online, oferece ainda 
a opção de acompanhamento em tempo real dos dados das 
respostas, entretanto garantindo o anonimato de quem responde 
ao questionário. O Sistema é composto de dois ambientes, quais 
sejam: I- O ambiente do administrador em que há livre acesso para 
manipular o questionário, acompanhar as respostas e exportar 
os dados para uma planilha. Nesse ambiente temos ainda a opção 
de gerar e consultar chaves de acesso únicas e aleatórias, de 
acordo com o perfil de quem responderá ao questionário. Toda a 
preparação do questionário é feita numa ferramenta gratuita do 
Google, chamada Google Forms (Formulários). As chaves criadas, 
ficam armazenadas num banco de dados. II - Já o segundo ambiente 
é do usuário, que responderá ao questionário. O usuário somente 
tem acesso ao sistema com a Chave de acesso, sem a necessidade 
de qualquer outra informação ligada ao mesmo. O sistema visa 
atender a questões de segurança e o anonimato de quem responde 
ao questionário.

PALAVRAS-CHAVES: 
Avaliação . Interna. Institucional. Sistema Web. Anonimato.
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Protótipo para automação 
de estufas com Arduino

Autores
Renan Néia Assunção
Flávio José Petréli

Orientador(a)
Sílvia Helena de Oliveira Santos

Fatec de Ourinhos
Ourinhos - SP

Aagricultura é uma área que está sujeita à exposição de 
condições ambientais como adversidades climáticas, incluindo 
chuva, calor e frio em demasia, além das pragas que podem 
surgir, sendo que esses fatores interferem na produtividade, 

já que não se tem controle sobre os elementos da natureza. Uma 
forma de melhorar essa situação é a criação de estufa com a utilização 
de tecnologias apropriadas para proteger as plantações. Dessa 
forma, o objetivo do trabalho é criar um protótipo para automatizar 
estufas para gerenciar queda de energia, controle de temperatura do 
ambiente, umidade do solo e consumo de água, a partir de coleta de 
dados por meio de sensores, sendo os dados enviados para o micro 
controlador Arduíno, permitindo a visualização por display LCD. Para 
o desenvolvimento do protótipo, foi realizado um levantamento de 
requisitos por meio da revisão da literatura, pesquisa de campo e 
entrevistas realizadas com docentes da Fatec Ourinhos dos cursos de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Agronegócio. Foi criado o 
circuito por meio de ferramenta Fritzing em que foram feitas as ligações 
entre os componentes e, posteriormente, o circuito foi implementado 
em uma maquete. A placa Arduíno Mega foi codificada com a linguagem 
C/C++, na qual foram inseridos parâmetros pré definidos. Como 
resultado, o protótipo construído faz a leitura da umidade do solo 
através de um sensor higrômetro, mede a temperatura do ambiente 
tomando decisões em tempo real referentes a: ligar/desligar a bomba de 
água, abrir/fechar a solenóide para irrigação ou resfriamento da estufa 
por meio de nebulização, ligar/desligar o cooler para resfriamento do 
ambiente, tudo com auxílio de relés.

PALAVRAS-CHAVES: 
Estufa. Arduino. Automação. Protótipo. Sistema.
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Repositório acadêmico de sistemas - MVP´s 

Autores
Bryan de Souza Rocha
Lucy Souza de Oliveira
Patricia do Carmo Conti

Orientador(a)
André Ricardo Soares Amarante

Fatec João Mod
Guaratinguetá - SP

Sabe-se da importância que o Trabalho de Conclusão de Curso 
tem para a formalização das atividades realizadas ao longo 
da vida acadêmica de um aluno de graduação, geralmente 
acompanhado com o argumento que este trabalho condensa 

todos os conceitos aprendidos ao longo de sua trajetória. Entretanto, 
não basta apenas contemplar todos os conceitos vistos, mas sim que 
este trabalho esteja contextualizado, a partir da realidade percebida 
e significativa para o aluno. Esta pesquisa tem como intuito o 
desenvolvimento de um sistema que permita a organização e a 
disseminação de trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos alunos, 
no contexto de uma formação superior. Tal ambiente permitirá 
que haja uma fonte de informações técnicas e de documentação, 
possibilitando sua consulta, tanto por atores internos (alunos, 
professores, coordenadores e diretor) quanto por atores 
externos (comunidade, empresas) interessados em saber do seu 
funcionamento, ou até mesmo maiores informações para a aquisição 
do mesmo. Espera-se com o desenvolvimento deste sistema que as 
I.E.S. tenham um controle maior dos trabalhos práticos desenvolvidos, 
evitando assim que se repitam o desenvolvimento de trabalhos com 
os mesmos temas e especificações, e que os alunos tenham seus 
trabalhos visíveis para a sociedade, possibilitando e incentivando a 
inovação e o empreendedorismo, a partir do momento que este 
terão a perspectiva da possibilidade de comercialização futura dos 
sistemas, resultados do desenvolvimento da pesquisa.

PALAVRAS-CHAVES: 
Repositório. Sistemas. Graduação. Programação. Desenvolvimento.
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Sistema de irrigação 
automático com Arduíno

Autores
Gilberto Mardegam
Guilherme Carvalho
Leonardo Correa

Orientador(a)
Jaime Cazuhiro Ossada

Fatec de Campinas
Campinas - SP

Osistema de irrigação automática com Arduino, desenvolvido 
na Fatec Campinas, pelos alunos do primeiro semestre 
do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, foi 
elaborado com o objetivo de utilizar tecnologias acessíveis 

para a criação de um sistema de qualidade com simplicidade e que 
pudesse ser utilizado por indivíduos com pouca expertise tecnológica 
para facilitar as tarefas do dia-a-dia de forma autônoma e com custo baixo, 
além de gerar uma economia significativa de água e energia durante o 
processo de irrigação. Por isso, o sistema foi montado com base em um 
Arduino UNO com um conjunto de sensores para medir as condições 
ambientais como umidade do ar, do solo, temperatura e luminosidade 
do ambiente. A lógica está no controle dos elementos captados pelos 
sensores e sua interpretação permite verificar a disponibilidade de água 
para aferir a necessidade e possibilidade de irrigação. No processo 
de desenvolvimento foram encontrados obstáculos, principalmente, 
no que diz respeito à otimização de energia do sistema, visto a busca 
da autonomia longe de uma fonte de energia. Para tal, foi criado o 
software simples, que mantém ligado simultaneamente não mais do que 
um dos sensores e registra os dados por períodos curtos de tempos, 
economizando, assim, consumo de energia dos periféricos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Arduino. Irrigação. Automação. Doméstica. Ecologia.
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SVI online

Autores
Julia Nunes Pedrosa
Reginaldo Ferreira Lopes da Costa

Orientador(a)
Fabio Brussolo de Oliveira

Fatec Prefeito Hirant Sanazar
Osasco - SP

Oobjetivo deste projeto é desenvolver uma metodologia de 
implantação de infraestrutura usando redes IEEE 802.16 
(Anel Local Rádio) e um sistema para informativos sobre 
o transporte público, ligando o usuário à operadora. Neste 

contexto, detalhe-se o objetivo em: Implantação de uma WMAN a qual 
atenda aos pontos de parada de ônibus de Osasco e terminais; Implantação 
de um sistema de CFTV, com o objetivo de comunicação entre o usuário 
e Central da CMTO, monitoramento de segurança de vias e passageiros, 
vistoria dos pontos de parada, partida de ônibus; Desenvolvimento 
de Interface - SVI (interface de interação do usuário com a central de 
serviços da prestadora de transporte público) para interligar o usuário 
com a CCO (Centro de Controle Operacional), bem como disseminar 
as informações consolidadas referentes ao transporte público da cidade. 
O projeto abrange todos os detalhes referentes à implantação de uma 
rede wireless que atenda aos pontos de ônibus da cidade de Osasco, 
cada ponto de ônibus terá um terminal – totem – que dá acesso a uma 
interface interativa que foi desenvolvida pelo grupo. Esta interface se 
comunica com a central de serviços da prestadora de transporte público, 
em que além de serem realizados todos os atendimentos, será realizado o 
monitoramento de todos os pontos de ônibus da cidade em tempo real, 
visto que o projeto se propõe, ainda, a implantar um sistema de CFTV 
na rede implantada, visando melhorar consideravelmente a segurança e 
monitorar as vias. Além deste ganho, pode-se monitorar em tempo real a 
partida, localização de ônibus, diminuir assaltos. No âmbito da prefeitura, 
será disponibilizada uma infraestrutura wireless com mecanismos de 
segurança, em que poderá trafegar os principais serviços, como voz, 
dados e imagens, desonerando assim o poder público.

PALAVRAS-CHAVES: 
Transp. Público. Rede Sem Fio. Wman. Cftv. Sistema.
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Talaka 
Plataforma de financiamento de quadrinhos

Autores
Lucas de Teixeira De Lima
JosÉ Luiz Reis Oliveira
Gustavo Rosario de Queroz

Orientador(a)
Ruy Cordeiro Accioly

Fatec Rubens Lara
Santos - SP

Oprincipal tema do projeto é apresentar a plataforma de 
financiamento coletivo Talaka, voltada especificamente para 
projetos de quadrinhos nacionais, mercado em desenvolvimento 
no Brasil e altamente competitivo no exterior. O objetivo da 

equipe foi criar, com os conhecimentos adquiridos no curso de Sistemas 
para Internet, da Fatec Rubens Lara, uma plataforma online que permitisse 
quadrinistas independentes cadastrarem seus projetos de quadrinhos, para 
que usuários interessados pudessem realizar doações e, assim, os projetos 
idealizados pelos artistas tomassem vida. Entre os diferenciais de mercado 
da plataforma, é oferecido um espaço para que os artistas incluam outros 
projetos, como ilustrações, para que o público conheça novos trabalhos 
dos quadrinistas. O quadrinista responsável pelo projeto também terá 
um espaço onde poderá verificar dados estatísticos sobre o público alvo 
que o financiou, dividos por idade, sexo e região. Durante as primeiras 
fases de estudo e construção do projeto, foi utilizado o modelo em 
cascata para a finalização e entrega de etapas subsequentes, permitindo a 
continuidade ao produto. Utilizou-se a metodologia Scrum, para tornar o 
desenvolvimento mais ágil e o processo mais curto e objetivo. Pesquisas de 
campo foram realizadas para melhor atender ao público alvo, permitindo o 
desenvolvimento de uma plataforma online, inovadora, com ferramentas de 
acessibilidade e viável economicamente. Como resultado, o projeto poderá 
apoiar e incentivar o cenário atual dos quadrinistas nacionais, atendendo aos 
anseios dos artistas e interessados. Com o apoio do público e da plataforma 
de financiamento coletivo, o mercado terá acesso a mais uma importante 
fonte de recursos, apoiando e diversificando a produção de novos projetos 
e tornando cada vez mais acessível a cultura no país.

PALAVRAS-CHAVES: 
Plataforma Web. Quadrinhos. Financiamento. Coletivo. Quadrinistas.
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Tecnologia assistiva e a inclusão social 

Autores
Juliana Caria Barboza
Isadora de Oliveira Goivinho

Orientador(a)
Patricia Glaucia Moreno

Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo 
Tatuí - SP

Oprocesso de inclusão social objetiva construir uma 
sociedade capaz de promover a participação concreta 
das pessoas com necessidades especiais, defendendo o 
oferecimento das condições necessárias para que todos 

possuam a oportunidade de serem agentes dentro do contexto em 
que estão inseridos. As limitações do indivíduo com deficiência 
tendem a tornar-se uma barreira ao aprendizado; recursos de 
acessibilidade devem ser uma maneira concreta de neutralizar 
as barreiras causadas pela deficiência e inserir o indivíduo nos 
ambientes de aprendizagem. Na atual conjuntura, a Tecnologia 
Assistiva é uma área do conhecimento e de pesquisa com novas 
possibilidades para a autonomia e inclusão social dos alunos com 
deficiência. Assim o Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza” participa desse processo intensamente, como agente 
transformador e criador dessas tecnologias. Na busca de entender 
e discutir como a “Fatec Tatuí” tem percebido e vivenciado essas 
possibilidades em suas práticas e processos, o presente trabalho, 
através de uma abordagem de Estudo de Caso, analisou como se 
dá a promoção da inclusão social por meio da TA. O estudo foi 
operacionalizado por meio de questionários realizados com os 
atores que vivenciaram e gerenciaram a prática. Como resultados 
da pesquisa, destaca-se, que o contato com as tecnologias atuais 
de comunicação e informação pode trazer uma melhor inserção 
social, mesmo que ainda tímida, abrindo novas possibilidades para 
os alunos com deficiência.

PALAVRAS-CHAVES: 
Autonomia. Comunicação. Deficiência. Inclusão Social. Tecnologia.
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Terios Savior

Autores
Gustavo Henrique Patricio

Orientador(a)
Márcia Cristina Carvalho Garcia

Fatec Dom Amaury Castanho
Itu - SP

Visando conscientizar as crianças a respeito de problemas 
relacionados ao meio ambiente, conservação de água e 
recicláveis, foi desenvolvido um jogo educativo para ensinar 
sobre esses conceitos de forma lúdica. Para comprovar 

o aprendizado, as crianças devem fazer um teste antes e depois 
de jogarem o jogo Terios Savior, com questões relacionadas aos 
assuntos propostos nas fases. Por meio de diversos testes, foi possível 
desenvolver um modelo de divisão de fases. Cada fase possui um tema 
e objetivo específico, sendo divididas em 4 etapas. A primeira etapa, 
é aquela em que são passados os conceitos por meio da história; a 
segunda etapa, o jogador deve ir da esquerda para a direita cumprindo 
objetivos específicos; a terceira etapa consiste em fugir de um inimigo, 
enquanto coleta itens pela fase; a quarta e última etapa é aquela em 
que se verifica se o jogador aprendeu algo com as 3 etapas anteriores, 
utilizando perguntas simples com somente duas alternativas. Espera-
se mostrar ao jogador que suas ações mudam na fase em que vive, 
permitindo assim que cresça e aplique os conceitos aprendidos com o 
jogo educativo em seu dia a dia. Após a análise dos resultados, conclui-
se que os jogos possibilitam um aprendizado de forma lúdica. Quando 
questionadas, as crianças mostravam ter aprendido a maior parte dos 
conceitos difundidos por meio do jogo. Também foi notado um grande 
interesse em continuar jogando Terios Savior mesmo após o término 
dos testes. O jogo foi premiado pela benchmark Brasil e reconhecido 
como benchmarking em TI Verde.

PALAVRAS-CHAVES: 
 Jogo Educativo. Sustentável . Lúdico. Educação. Reciclagem.
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TMB 
Jogo de mapeamento perfil comportamental

Autores
Tabatha Cristovao de Queiroz
Gabriel Florêncio Alves
Natham Sousa Santos

Orientador(a)
Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

Fatec da Zona Sul 
São Paulo - SP

Ointuito da elaboração deste projeto é desenvolver 
um jogo aplicável a situações empresariais. Dentre 
as principais características, destacam-se auxiliar no 
recrutamento e seleção nos processos seletivos. No 

mercado existem muitos processos defasados, obsoletos e sem 
estudos aprofundados no que diz respeito ao mapeamento do 
perfil comportamental humano. É comum a prática de seleção e 
retenção de candidatos apenas com base em seus conhecimentos 
e habilidades técnicas, desconsiderando questões relacionadas ao 
perfil pessoal. Como é de conhecimento geral, um funcionário não 
é avaliado somente por suas habilidades, questões comportamentais 
também são levadas em conta e têm grande valor. A utilização de 
ferramentas de mapeamento de perfil comportamental não é 
uma prática comum de grande parte das empresas recrutadoras. 
O trabalho a seguir tem como propósito criar uma solução lúdica 
para ser utilizada em processos seletivos e apresentados como 
resultado final a predominância de perfil comportamental dos 
candidatos, auxiliando a equipe de Recursos Humanos a definir com 
mais clareza se os perfis apresentados são adequados para as vagas 
disponibilizadas pelas empresas. Com o crescimento cada vez mais 
acelerado das corporações, a seleção de funcionários capacitados 
para assumir cargos tomadores de decisão se tornou necessidade 
e deve ser tratada com a devida atenção, para que as empresas 
possam sempre fornecer serviços e produtos de qualidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Seleção. Mapeamento. Jogo. Perfil. Comportamental.
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EIXO TECNOLÓGICO 5
Tecnologia Industrial Mecânica 

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
Automação Industrial; Automação e 

Manufatura Digital; Aeronáuticas e Soldagem; 
Fabricação Mecânica Materiais (Poliméricos, 
Cerâmicos ou Metálicos); Instrumentação; 
Mecânica (todas as modalidades); Estruturas; 
Processos Metalúrgicos; Produção Industrial; 
Projetos de Calçados; Manufatura 
Aeronáutica; Manutenção Automotiva; 
Manutenção de Aeronaves; Mecânica 
de Precisão; Mecatrônica; Mecanização 
Agrícola; Projetos Mecânicos;  Metalurgia 
(Siderurgia, e Produção de Peças Metálicas);  
Manutenção Industrial;  Mecanização em 
Agricultura de Precisão e Vestuário.
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Sistema de suspensão treino locomotor

Autores
Ilson Zacharias Terrao
Heberton Aparecido Rodrigues

Orientador(a)
Marcelo Jose Simonetti

Etec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo
Tatuí - SP

Otreino locomotor com suporte de peso corporal é 
utilizado no campo da reabilitação em pacientes que 
sofrem de patologias neurológicas. Pode favorecer melhoras 
osteomusculares, cardiovasculares e psicológicas, pois 

desenvolve ao máximo o potencial residual do organismo, proporcionando 
a reintegração na convivência familiar, profissional e social. Diante disso, 
a integração de tecnologias a terapias de reabilitação é um fenômeno 
inevitável. O objetivo geral foi a construção de um mecanismo que 
suspende os pacientes e os posiciona sobre uma esteira ergométrica para 
a APAE de Tatuí. Sendo possível que caminhem sobre a esteira sem risco 
de cair e sem precisar suportar o peso total do corpo sobre as pernas. 
A elaboração do protótipo foi possível pela parceria com a empresa 
Concresteel unidade de produção da cidade de Boituva. Realizaram-se 
vários testes no protótipo, a fim de garantir a qualidade na fabricação e 
montagem. O equipamento de suspensão de peso corporal desenvolvido 
funcionou de forma eficaz para o sujeito analisado e mensurou-se a força 
vertical durante a marcha com SPC na esteira. Ficou caracterizado que 
essa força não é constante e varia também com o aumento da velocidade 
da marcha. O protótipo foi entregue no dia 21 de junho de 2017, nas 
instalações da APAE de Tatuí, podendo contribuir com os pacientes e 
profissionais da saúde que desenvolvem suas atividades, proporcionando 
melhor qualidade de vida aos seus pacientes e familiares.

PALAVRAS-CHAVES: 
Inclusão Social. Marcha. Projeto. Reabilitação. Tecnologia.
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Software para utilização no ensaio Jominy 

Autores
Tuane Stefania Reis dos Santos
Lucas Neves Baptista

Orientador(a)
Ana Beatriz Ramos Moreira Abrahao

Etec de Pindamonhangaba 
Pindamonhangaba - SP

O  ensaio Jominy na área de Metalurgia é realizado com 
a finalidade de avaliar a temperabilidade de aços, ele é 
realizado conforme a norma ASTM A255-10 do ano de 
2014. Esta norma fornece um método de cálculo para a 

obtenção dos resultados deste ensaio, compondo a curva Jominy de 
endurecibilidade dos aços, de acordo com a incidência de elementos 
de liga presentes em sua composição. O trabalho teve por objetivo 
a criação de um software que, a partir do preenchimento feito pelo 
usuário da porcentagem de liga que compõe quimicamente os materiais 
ferrosos (aços), realize os cálculos necessários de acordo com a norma e 
construa o Gráfico da Curva Jominy, dos materiais que serão submetidos 
ao ensaio. Com a Curva Jominy Teórica calculada, adicionalmente, este 
software permite uma comparação entre esses dados calculados, com 
os dados práticos do ensaio que possam ser realizados posteriormente 
em amostras confeccionadas com esta composição de liga. O software 
foi construído utilizando o programa de desenvolvimento Visual Basic 
2008 Express. Para a verificação da eficácia do software foi feita em uma 
amostra de aço 4340 o ensaio Jominy experimental, com os dados da 
composição de liga da amostra e os resultados do ensaio Jominy pode 
ser feita as curvas de comparação de dados podendo assim comprovar 
sua eficiência.

PALAVRAS-CHAVES: 
Software. Jominy. Têmpera. Aço. Materiais.
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Vestido com LED controlado via aplicativo móvel

Autores
Thiago dos Santos Carvalho
Andressa Rodrigues Gomes

Orientador(a)
Patricia Bellin Ribeiro

Etec de Bauru 
Bauru - SP

Aevolução na moda começa desde os tecidos até nas 
confecções das roupas. Antigamente, as roupas eram feitas 
de algodão, pesando muito quando molhadas e encolhendo 
com a lavagem. Hoje, temos grandes variedades de tecidos 

para as confecções das roupas, máquinas de costura eletrônica e muito 
mais, tudo para o nosso conforto e bem-estar. A evolução da tecnologia 
continua até os dias de hoje, crescendo junto com as necessidades do 
homem. Com o passar dos anos, vamos adquirindo necessidade de 
nos comunicar e assim novas tecnologias surgem como notebooks, os 
celulares, entre outros. Esses objetos eram grandes, difíceis de manusear, 
pouca capacidade de memória. Hoje, porém, temos celulares pequenos, 
fáceis de manusear e com grande capacidade de memória, computadores 
portáteis, tudo para se adequar ao nosso dia a dia. A moda também 
adquiriu a tecnologia em assessórios, vestimentas e muitas outras 
coisas como, roupas sem costura, blusas com desenhos que se mexem, 
assessórios ultramodernos, é a fusão da tecnologia na moda ou a moda na 
tecnologia. Para o desenvolvimento deste projeto, utilizamos o Arduino 
Uno, um conector, que serve para alimentação de energia, ele pode ser 
conectado na placa do arduino e nas pontas conectar na Protoboard; 
Fita de LED (Light Emitter Diode) que fará parte da confecção de um 
vestido. Um Módulo Bluetooth HC-06 que é usado para comunicação 
wireless entre o Arduino e algum outro dispositivo com bluetooth, 
como, por exemplo, um telefone celular, um computador ou tablete. Para 
a realização do projeto usaremos o software do Arduino e um aplicativo, 
ele irá se comunicar com o Bluetooth. Neste trabalho, utilizamos uma fita 
de leds controlado por uma placa arduino, que irá mudar a cor de um 
vestido, usando para isso, a comunicação via Bluetooth por aplicativo de 
celular, proporcionando sustentabilidade.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sustentavel. Vestido. Arduíno. Fita De Led. Bluetooth.
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EIXO TECNOLÓGICO 6
Tecnologia Industrial Elétrica

Temas relacionados ao Ensino 
Médio e aos cursos técnicos e 
tecnológicos: Eletrônica; Eletrotécnica; 

Eletromecânica; Eletroeletrônica; Eletrônica 
Automotiva; Eletrônica Industrial; Materiais; 
Microeletrônica; Processos e Componentes 
Eletrônicos; Telecomunicação e Têxtil.
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Câmara fria com células de Peltier controladas

Autores
Djayckson Altea Moratto Garcia
Juliano Aparecido Perdigão
Luiz Otávio Fogaça Miranda

Orientador(a)
Otavio dos Santos Gaijutis

Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo
Tatuí - SP

Este trabalho de graduação consiste no desenvolvimento 
experimental de uma câmara fria, ou refrigerador portátil, que 
opera através de pastilhas termoelétricas baseadas no efeito Peltier. 
Este efeito define que a existência de um fluxo de corrente na 

junção de dois metais diferentes faz com que haja transferência de calor 
de um para outro. As pastilhas termoelétricas são formadas por uma 
junção de dois semicondutores diferentes que, quando submetido a um 
fluxo de corrente, ocorre uma transferência de calor de uma superfície da 
pastilha para a outra. Dissipando-se o calor transferido para a superfície 
quente, de forma eficiente, pode-se diminuir ainda mais a temperatura da 
superfície fria. Neste trabalho, adota-se o uso de um fluído refrigerante 
circulando por um sistema de refrigeração para tal dissipação. O protótipo 
possui um sistema de controle, que opera em malha fechada, para manter 
a temperatura no interior da caixa. Este sistema lê a temperatura no 
interior da câmara e obtêm o erro calculando a diferença entre a 
temperatura atual e a desejada que o usuário configurou pela IHM. Uma 
vez que o erro foi calculado, o controle irá processá-lo, aplicando cálculo 
PID, o qual definirá o sinal de saída para o sistema de refrigeração. A 
IHM é composta por um display LCD 16x2 e três botões para acessar 
o menu de configuração e ajustar a temperatura desejada. Os resultados 
mais surpreendentes foram a diferença entre a temperatura ambiente e 
a temperatura dentro da câmara, a qual alcançou 22°C, e a eficiência do 
protótipo que ultrapassou 300%.

PALAVRAS-CHAVES: 
Efeito Peltier. Célula Peltier. Controle. Microcontrolado. Pid.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 6
Te

cn
ol

og
ia

 In
du

st
ria

l E
lé

tri
ca



223

Controle eletrônico para regime de marcha lenta

Autores
Wellington Henrique Nogueira
Renan José dos Santos
Endryl Laureano Moreira Roque

Orientador(a)
Mauricio Fernando Vieira

Fatec de Tecnologia José Crespo Gonzales 
São José do Rio Preto - SP

A  s tecnologias desenvolvidas em controle de motores 
automotivos são restritas pelos fabricantes, inviabilizando 
informações que corroboram seu funcionamento. Desta 
forma o presente trabalho tem por objetivo desenvolver 

uma unidade de gerenciamento eletrônico, aplicada ao regime de 
marcha lenta para o motor Flex 1.6L, que equipa o modelo Polo – 2006 
do fabricante Volkswagen, veículo usado nos testes. Para isto, elaborou-
se um arcabouço teórico composto por livros, artigos, dissertações e 
teses. A demais, formaram-se parcerias entre a Fatec Sorocaba, Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo e Fatec Santo André, visando 
trocar informações e experiência em projetos similares (DIAS, 2015; 
JUNIOR; JATO; HIROKI, 2016; PEREIRA, 2013). O hardware utilizado no 
estudo emprega microcontroladores de 8 bits, do fabricante Microchip, 
modelo PIC 18F46K22, em que estes são responsáveis por realizar a 
leitura de sensores, processamento de dados e atuação no sistema para 
efetuar as tarefas de controle do motor. Por meio de coleta de dados, 
foi observada a dinâmica dos sinais gerados e enviados pela Unidade 
de Controle do Motor (UCM) do veículo, o que possibilitou concluir 
o sistema de controle do motor no regime de marcha lenta, por meio 
do avanço de ignição e fazer a definição dos estados de funcionamento 
durante a partida e fase de aquecimento do motor. A realização desse 
projeto visa contribuir para o melhor entendimento das funções e 
estratégias de uma unidade de gerenciamento eletrônico do motor, 
abrindo espaço para aprimoramentos futuros no estudo prático das 
funções de gerenciamento dos motores de combustão interna.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ecu. Gerenciamento . Eletrônica . Automotiva. Módulo.
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Flutuador autônomo de controle 
de larvas da Dengue

Autores
Welton Barreto da Silva 
Evandro José de Oliveira

Orientador(a)
André Rosa Ferreira

Fatec Prefeito Hirant Sanazar
Osasco - SP

Oprojeto apresentado tem o objetivo de exibir uma 
aplicação, utilizando placas fotovoltaicas visando à 
eficiência energética de um sistema. Com esta proposta 
foi realizado um trabalho de retrofit(melhoria) de um 

protótipo com o nome batizado “ Flutuador aerador de combate a 
larvas do mosquito Aedes Aegypti utilizando energia fotovoltaica”. 
O projeto inicial foi desenvolvido pelo indiano Pranav Agarwal. 
Como os estudos realizados no projeto original apresentou um alto 
índice de eficiência no combate das larvas do mosquito Anopheles, 
transmissor da malária, a proposta do projeto é a de melhoria de 
um modelo de estudo para a prevenção da proliferação de larvas do 
mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão das doenças: 
dengue, Zika vírus, febre amarela e chikungunya. O enfoque das 
melhorias propostas do projeto é com relação ao gerenciamento 
de sua eficiência energética. Para isso, o protótipo criado recebeu 
sensores de água, luminosidade, alarmes sonoros e luminosos, 
gerenciados por um micro controlador e uma placa fotovoltaica 
para carregar as baterias internas. Realizados os teste práticos no 
Instituto Butantan, o flutuador realiza pequenas ondas no raio de 
2,5m, suficiente para que as larvas do mosquito fiquem submersas 
na água com isto impedindo que estas possam respirar. Foram 
colocadas 80 larvas ao término de 4 horas, os criadouros de larvas 
foram extintos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Aedes Aegypti. Zika. Chikungunya. Epidemia. Fotovoltaico.
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iHELMET: 
sistema bluetooth integrado ao capacete

Autores
Lucas Samuel de Lima TibÚrcio

Orientador(a)
Maurício Fernando Vieira

Fatec Dom Amaury Castanho
Itú - SP

E  ste projeto consiste na adaptação de um capacete motociclístico 
para que o motociclista possa atender uma ligação sem interferir 
drasticamente na dirigibilidade e atenção. O objetivo desse 
projeto foi desenvolver no capacete um sistema de comunicação 

com o smartphone para atender chamadas, visando proporcionar 
ao motociclista uma maior comodidade, sem colocá-lo em perigo. 
O protótipo possui um auscultador acoplado internamente, aliado 
à tecnologia Bluetooth, que fornece o meio de comunicação com o 
dispositivo móvel. Desse modo, fazendo o uso do recurso de assistente 
virtual inteligente presente no dispositivo e, dependendo do comando 
de voz realizado pelo motociclista, é interpretada uma função e então 
essa função é enviada ao capacete. O smartphone é utilizado no envio 
e o auscultador no recebimento de informações correspondentes ao 
funcionamento das atividades. O sistema Bluetooth é responsável pelo 
estabelecimento da conexão do capacete com o smartphone, esse 
por sua vez, é responsável pela definição do evento e a verificação 
das atividades realizadas pelo capacete. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios e o sistema se mostrou útil, podendo ser adquirido por 
motociclistas ainda que o seu custo plausível seja alto, visto que o custo 
bruto é baixo. Portanto, se comparado ao mercado o projeto se torna 
viável para o uso popular, pois apresenta um baixo valor de mercado se 
comparado aos capacetes normais.

PALAVRAS-CHAVES: 
Capacete. Auscultador. Bluetooth. Smartphone. Android.
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Industria 4.0: 
fábrica digital de placas eletrônica

Autores
Denis Augusto Piquer
Rovilson Rodrigo Barbosa Guimarães

Orientador(a)
Helder Anibal Hermini

Fatec Arthur de Azevedo
Mogi Mirim - SP

Neste trabalho de pesquisa científica e tecnológica foi 
desenvolvido o projeto de um sistema mecatrônico 
dedicado à confecção de placas de circuito impresso 
e bases para montagem de painéis elétricos com 

furações e inscrições gráficas, utilizando conceitos da indústria 
4.0 que está sendo a quarta revolução industrial. Ante o exposto, 
foram construídas duas Routers CNC, compostas por três eixos 
cartesianos, dedicadas ao fresamento do circuito impresso e 
de base para montagem de painéis elétricos, respectivamente. 
O desenvolvimento dos projetos dos circuitos é feito em uma 
Workstation remota dedicada em plataforma Proteus, sendo que 
os arquivos são armazenados na nuvem, ficando à disposição do 
sistema quando solicitado nas estações de trabalho via internet. A 
cada Router é dedicado um computador conectado à internet e à 
nuvem, em que é utilizado para a interface dos motores de passo 
das Routers o aplicativo Mach 3. A ideia do sistema é de permitir o 
compartilhamento tanto da tecnologia embarcada, quanto do acervo 
dos arquivos de circuitos eletrônicos que poderão ser utilizados 
em todas as Unidades da FATEC que por ventura necessitarem da 
técnica da manufatura rápida de circuitos eletrônicos. Tal sistema 
possibilitará a otimização de atividades de ensino e pesquisa na 
área de CAD-CAE-CAM, PLM e implementação de conceitos da 
indústria 4.0 na FATEC Mogi Mirim, podendo ser ampliada a ideia 
para outras FATECs e ETECs. Para alicerçar a ideia desenvolvida, foi 
desenvolvida uma fundamentação teórica. Além disso foi estruturada 
uma metodologia da implantação do sistema.

PALAVRAS-CHAVES: 
 Industria 4.0. Router Cnc. Cad. Cae. Cam.

EI
XO

 T
EC

N
O

LÓ
G

IC
O

 6
Te

cn
ol

og
ia

 In
du

st
ria

l E
lé

tri
ca



227

Low Cost 3D Lidar para veículos autônomos

Autores
Higor Adriano Guilardicci de França

Orientador(a)
Edson Caoru Kitani

Fatec de Santo André
Santo André - SP

V eículos Autônomos têm chamado a atenção geral das 
indústrias automobilísticas, bem como do público em geral. O 
apelo de ter um sistema de direção autônoma numa grande 
cidade como São Paulo é muito grande. Entre os grandes 

desafios, na implementação dessa tecnologia, está o sensor conhecido 
como LIDAR. Esse sensor faz uma varredura em 360 graus do ambiente 
e produz milhões de pontos que representam o entorno do veículo e 
assim um programa de computador pode mapear os espaços navegáveis. 
Contudo, o custo do sensor é muito proibitivo ainda. A proposta deste 
projeto é converter um sensor LIDAR de 2D que usa emissores infra 
vermelhos, ao invés de LASER, fazendo com que ele faça uma varredura 
num ângulo de 120 graus, através de um servomotor controlado por 
um microcontrolador. Um programa no computador sincronizará 
os ângulos do movimento do servomotor com os pontos coletados 
pelo LIDAR e montará uma imagem 3D. De posse dessa imagem 3D, 
será possível implemntar um veículo elétrico autônomo que usará a 
informação do LIDAR, associado a outros sensores, como câmeras e 
ultrasom, para trafegar de modo autônomo num espaço público aberto. 
A proposta objetiva desenvolver conhecimento e tecnologia numa área 
que está no início em todo mundo e permitir a preparação de recursos 
humanos para esse futuro.

PALAVRAS-CHAVES: 
Lidar 3d. Velodyne. Carro Autônomo. Lidar 2d. Carro Elétrico.
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EIXO TECNOLÓGICO 7
Saúde e Segurança

Projetos sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, drogas e álcool, educação 
física, epidemiologia, microbiologia, 

nutrição (educação nutricional), enfermagem, 
ergonomia, farmácia, farmacologia, fisiologia e 
fisiopatologia, saúde bucal e prótese dentária, 
saúde coletiva e individual, saúde no trabalho, 
prevenção e segurança no trabalho, entre 
outros.
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Efeito da UV em CBS medida de biossegurança

Autores
Julie Anne Corrêa de Magalhães Tavares Moreira

Orientador(a)
Adriana Sierra Assencio Almeida Barbosa

Fatec de Bauru
Bauru - SP

A   cabine de segurança biológica (CSB) está entre os mais comuns 
e eficazes dispositivos de contenção utilizados em laboratórios 
que trabalham com agentes infecciosos e/ou químicos. A CBS 
tem como acessório uma luz ultravioleta (UV) que possui ação 

germicida, promovendo a modificação do DNA e RNA, interrompendo 
a replicação dos micro-organismos. O objetivo do presente estudo 
foi avaliar a ação germicida da luz UV da CBS, frente à cultura de duas 
espécies de bactérias com diferentes condições expostas à luz UV por 5, 
10, 15 e 20 minutos. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizadas 
as bactérias Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Klebsiella pneumoniae 
ATCC 10031, que após a semeadura em biplaca de Petri, elas foram 
expostas à luz UV em diferentes condições, durante 5,10,15 e 20 minutos 
e incubadas a 37ºC por 24 horas. Os resultados obtidos revelaram que as 
espécies bactérias apresentaram igual perfil de crescimento ou inibição 
quando submetidas às diferentes condições de exposição. As biplacas de 
Petri com a tampa aberta apresentaram inibição do crescimento bacteriano 
nos tempos 10,15 e 20 minutos. As placas utilizando o cartão vazado 
com a tampa aberta apresentaram inibição de crescimento das bactérias 
na parte da placa em que houve exposição direta à luz ultravioleta. As 
placas protegidas com embalagem SMS com a tampa aberta, submetidas 
a 10,15 e 20 minutos apresentaram crescimento intermediário. As placas 
protegidas pelo papel alumínio apresentaram crescimento de colônias 
independente do tempo de exposição. Entre as exposições em que a 
placa de Petri estava com a tampa fechada, independente do tempo, da 
condição e do micro-organismo, apresentaram crescimento bacteriano. 
Com os resultados obtidos, concluímos que a ação germicida da luz 
UV foi eficaz, garantindo a descontaminação adequada e assegurando a 
qualidade na biossegurança laboratorial.

PALAVRAS-CHAVES: 
Cbs. Ultravioleta. Biossegurança. Bactérias. Descontaminação.
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IoT para acompanhamento 
de pacientes com Alzheimer

Autores
Vinicius Silva Carpi
Vitor Augusto Souza Silva 
Bruno Oliveira da Silva 

Orientador(a)
Thiago Xavier de Farias

Fatec de Carapicuíba
Carapicuíba - SP

OAlzheimer representa 60% a 70% dos casos de demência, a qual 
descreve um conjunto de sintomas como a perda de memória 
e dificuldades de pensamento. É uma doença neurodegenerativa 
crônica que se inicia lentamente e evolui ao longo do tempo e 

seu principal sintoma é perda de memória de curto prazo. Considerada uma 
doença física que afeta o cérebro, evolui com o tempo, o que significa que, 
gradualmente, mais partes do cérebro serão danificadas. O Alzheimer afeta 
cerca de 6% dos idosos e é uma doença incurável. Sendo assim, pensou-se 
em um aplicativo capaz de ajudar portadores do Alzheimer em fase inicial, 
em que o responsável do mesmo deve criar uma rotina em seu celular, 
contendo horários, atividades e locais onde deverão ser realizadas. A rotina 
deve ser criada usando dois tipos de atividades, sendo elas prioritárias e 
complementares. Prioritárias são as tarefas que obrigatoriamente terão que 
ser realizadas, como medicação e alimentação, sendo assim, não poderão ser 
ignoradas, caso contrário, uma notificação será enviada ao seu responsável. As 
atividades complementares visam ao lazer, como ler ou jogos indicados pelo 
aplicativo, e não é obrigatória, porém importante para a evolução do usuário. 
Uma vez criada a rotina, o paciente será notificado através do seu smartphone 
por meio de um alarme, que indicará a atividade e o lugar onde a mesma deve 
ser realizada. A pessoa será auxiliada por meio de sensores ou marcadores 
que deverão ser espalhados pela casa, os quais também servirão como meio 
de orientação do paciente, evitando que o mesmo entre no cômodo errado. 
No local da atividade, será reproduzido um vídeo de como realizar a tarefa 
e ao seu final, uma notificação é envida para o smartphone do responsável.

PALAVRAS-CHAVES: 
Iot. Alzheimer. Aplicativo . Assistência . Tratamento.
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Porta remédios inteligente

Autores
Rodrigo Antonônio Martins de Matos
Fábio Luiz Moura

Orientador(a)
Denise Lemes Fernandes Neves

Fatec da Zona Sul
São Paulo - SP

A   grande dificuldade para as pessoas que ingerem uma grande 
quantidade de remédios diariamente, é se organizar e não se 
esquecer de ingeri-los. Os agentes de saúde procuram auxiliar 
com uma melhor prática para que o paciente não se esqueça 

de ingerir o remédio, mas verificou-se que a maioria dos pacientes não 
consegue seguir uma rotina de horários satisfatória, prejudicando o 
tratamento. Este projeto propõe que uma caixa inteligente, desenvolvida 
com tecnologia Arduíno, seja utilizada para auxiliar neste processo. Será 
possível o cadastro dos remédios, o cadastro da rotina do paciente e 
o aplicativo irá gerar uma planilha de horários sugeridos. A partir de 
uma planilha de horários sugeridos, uma porta da caixa de remédios 
inteligente é acionada via bluetooth, a porta se abrirá e um alarme será 
acionado. O paciente ou o cuidador poderá pegar o remédio que, a 
partir de um sensor, irá identificar que foi retirado da caixa e a porta 
da caixa que foi aberta irá se fechar. Com esta proposta espera-se que 
a rotina da ingestão de remédios seja mais organizada e controlada, 
auxiliando pessoas que necessitam de cuidadores para ajudá-las neste 
processo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Porta Remédios. Arduino. Tecnologia . Inteligente. Remédios.
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Projeto de incubadora neo natal automatizada

Autores
Wallace Passoni Montagnini
Ademir Guilherme Granziera
Guilherme Borges Ferreira 

Orientador(a)
Helder Anibal Hermini

Fatec Arthur de Azevedo
Mogi Mirim - SP

Em decorrência da crescente evolução da tecnologia, as incubadoras 
neonatais ficaram defasadas em relação à aplicação de inovações 
existentes na atualidade, ocasionando assim a inconfiabilidade de 
dados apurados e controlados pelas mesmas e também tornando-as 

mais suscetíveis a erros. Como consequência, colocam em risco a vida e o 
desenvolvimento dos recém-nascidos pré-maturos que, em muitas ocasiões, 
são levados a óbito por dependerem delas para sua sobrevivência. Para 
suprir a defasagem tecnológica das incubadoras neonatais existentes, foram 
aplicados os conceitos análogos a cyber-física, ou seja, tecnologias de controle 
e supervisão remotas em tempo real através do emprego da computação 
em nuvem, tornando-as mais seguras e eficientes e permitindo a concepção 
de um banco de dados para análises futuras do processo de recuperação 
do prematuro. Pelo fato de grande parte das incubadoras serem de origem 
internacional, há uma grande dificuldade quanto a custos e manutenções das 
mesmas, inviabilizando a aplicação em hospitais públicos. Para suprir essa 
defasagem, se fez necessária a utilização de tecnologias nacionais, sendo muito 
mais viáveis e de fácil manipulação. Com a substituição do sistema de potência 
arcaico resistivo por um sistema digital à base de Peltier e aperfeiçoando o 
sistema de filtros bactericidas, a incubadora tornou-se muito mais concisa e 
confiável na aquisição e controle de dados.

PALAVRAS-CHAVES: 
Incubadora. Neonatal. Iot. Cyber-físico. Automação.
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Smart Cane - bengala inteligente

Autores
Renan de Oliveira Arraes
Matheus Ferreira Silva
Wesley Augusto dos Santos Alves

Orientador(a)
Sérgio Tenório dos Santos

Fatec João Mod
Guaratinguetá - SP

V   isando contribuir com a saúde, segurança e bem estar dos 
deficientes visuais, a equipe do projeto Smart Cane decidiu 
desenvolver uma solução que agregasse valor à rotina dessa 
importante parcela da população que, segundo o senso do 

IBGE, representa 3.6% da população brasileira. A solução tecnológica 
foi então desenvolvida para melhorar o processo de locomoção dos 
portadores de deficiência visual. A Smart Cane é uma Bengala Inteligente 
que detecta obstáculos no percurso de seus usuários. Construída a 
partir da plataforma Arduíno, uma ferramenta de automação, a Smart 
Cane possui 3 motores de vibração (vibracall), 3 sensores ultra sônicos, 
uma placa modelo Arduíno Uno R3, e uma placa Arduíno modelo 
Nano, estando estes elementos conectados a um bastão de PVC. Com 
a Smart Cane os usuários terão todo conforto e segurança em seu 
deslocamento em qualquer tipo de via, sendo esses informados, por 
meio de vibrações, sempre que um obstáculo estiver a sua frente. 
Testes com a Smart Cane demonstraram sua praticidade e eficiência 
na sinalização de diversos obstáculos nos mais variados tipos de vias. 
Como próximas implementações a Smart Cane receberá um módulo 
de configuração que permitirá aos usuários, determinar a distância para 
que a bengala vibre e indique a existência de objetos à frente do usuário. 
Também está em fase de estudo a implementação de novos sensores 
para detecção de declives. Esses novos sensores auxiliarão os usuários 
na detecção de desníveis nas vias, contribuindo com a prevenção de 
quedas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Bengala. Inteligente. Deficiente. Visual. Segurança.
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EIXO TECNOLÓGICO 8
Tecnologia Química, de 
Alimentos, da Agroindústria 
e da Bioenergia

Projetos sobre o desenvolvimento de 
novos produtos e processos nessas áreas, 
bioquímica geral, química dos alimentos, 

química orgânica, química inorgânica, química 
analítica, química geral, físico-química, 
energias renováveis, desenvolvimento de 
produtos, controle de qualidade de alimentos 
entre outros.
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Câmara de avaliação de cinética de secagem 

Autores
Juliane Lima dos Santos
Ana Carolina Fraga de Carvalho
Renata Lima de Oliveira

Orientador(a)
Luciano Rossi Bilesky

Fatec de Capão Bonito
Capão Bonito - SP

Otomate é um dos alimentos mais consumidos no Brasil. A região 
de Capão Bonito é uma das principais produtoras deste fruto. 
A produção regional é para o consumo In Natura, forma esta 
que possui vida de prateleira bastante reduzida. O agricultor 

está suscetível, tanto à variação de mercado quanto ao preço da cultura, 
muitas vezes não compensando economicamente nem a colheita pelo 
baixo valor de venda. Na Fatec Capão Bonito, há uma linha de pesquisa na 
desidratação deste fruto, com o intuito de avançar em tecnologia e inovação 
no processamento de desidratação do tomate. Para isso, está em fase de 
conclusão uma câmara de avaliação da cinética de desidratação de vegetais, 
na qual será possível estudar o ponto ótimo da temperatura, geometria e 
velocidade do ar que passará pelo vegetal. Esta câmara poderá ser utilizada 
em empresas do segmento para o estudo deste ponto ótimo. A câmara 
é equipada com ventilador para a circulação forçada de ar, aquecimento 
através de resistências elétricas e instrumentado para a aquisição dos 
dados de umidade relativa do ar, temperatura interna e externa à câmara 
e velocidade do ar no interior do secador, através do processador lógico 
Arduíno. O projeto conta com a participação de dois docentes e três 
discentes. Está em processo de conclusão com a implementação final do 
código de programação do Arduíno.

PALAVRAS-CHAVES: 
Secagem. Lycopersicon. Processo. Desidratação. Secagem.
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Polímero Superabsorvente para Combate a Dengue

Autores
JosÉ Roberto Martins Gatti

Orientador(a)
Danilo Marin Fermino

Fatec Zona Leste
São Paulo - SP

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a aplicação de um 
produto e suas facilidades em atingir o maior número de 
pessoas em menos tempo, para tentar reduzir a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti, mosquito transmissor da Dengue, 

Febre Chicungunya e do Zika Vírus. O Brasil, em todos os anos, com 
aproximação do período de chuva, ou seja com a proximidade do 
verão, atravessa um caos na saúde pública, em que a proliferação desse 
mosquito faz com que o Governo movimente um batalhão de pessoas 
e faça várias campanhas educativas para conter essa proliferação quase 
desenfreada desse mal. Onde, atualmente, se usa veneno, usaremos um 
polímero superabsorvente de água e atóxico; água, veículo este que é 
o ambiente de reprodução do mosquito, ou seja, sem água, sem larva, 
sem mosquito. Isso é possível com as ações já realizadas de informação 
à população e incrementar com doses homeopáticas do Polímero 
Superabsorvente para serem colocadas em possíveis criadouros (vasos, 
pneus, carros velhos, etc), no interior das residências. Foram visitados 
os criadouros mais conhecidos (cemitérios e sucatas de carros velhos), 
nos quais foi aplicado o Polímero Superabsorvente (PAS) na água limpa e 
depositada nesses locais e acompanhar a larva do mosquito, verificando-
se o confinamento dentro do gel, eliminando o ciclo de vida do mosquito.

PALAVRAS-CHAVES: 
Dengue. Epidemia. Pas. Superabsorvente. Polímero Superabsorv.
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Tratamento da cachaça 
com filtro de carvão vegetal

Autores
Aline da Silva Bernardo
Rafael Roberto de Assis
Arlindo José Lima de Carvalho

Orientador(a)
Leonardo Lucas Madaleno

Fatec Nilo de Stéfani
Jaboticabal - SP

Na produção de cachaça pode haver contaminação com 
cobre na destilação. A importância desse elemento químico 
no alambique está na remoção de compostos sulfurados 
que conferem à bebida gosto e odor desagradável. Com a 

pouca higienização do aparelho destilador, o próprio cobre pode ser 
arrastado na forma de azinhavre para a aguardente. As cachaças com 
elevados níveis de cobre têm que ser descartadas. Na tentativa de 
remover esse composto, várias metodologias foram aplicadas, porém 
há remoção de compostos desejáveis da bebida. O objetivo deste 
trabalho foi utilizar um filtro de carvão vegetal feito do bagaço da cana-
de-açúcar para diminuir os níveis de cobre da cachaça. Para tanto, foi 
realizado um experimento com uso do caldo de cana para o preparo do 
mosto. Foi feita a fermentação com dois tipos de leveduras (prensada 
e selecionada) e, em seguida, a destilação do vinho em alambique de 
cobre. Parte da cachaça obtida foi filtrada em coluna de carvão vegetal 
e comparada com a parte não filtrada. Foram realizadas análises 
comuns do processo fermentativo, destilação e na bebida o teor de 
álcool, cobre e de compostos secundários. Os resultados indicam que o 
cobre foi removido para níveis reduzidos e os compostos secundários 
permaneceram de forma semelhante entre a cachaça filtrada e a não 
filtrada. Essa tecnologia é prontamente aplicável e a vantagem é que 
há uso do bagaço para produção do carvão, que pode retornar como 
adubo ou ser queimado, pois apresenta poder calorífico maior que o 
bagaço in natura.

PALAVRAS-CHAVES: 
Cana-de-açúcar. Aguardente. Cobre. Azinhavre. Qualidade.
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EIXO TECNOLÓGICO 9
Infraestrutura

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
agrimensura, saneamento, edificações, 

desenho de construção civil, transporte metro 
ferroviário, transporte rodoviário, construção 
civil – movimento de terra e pavimentação, 
construção de edifícios, construção naval, 
controle de obras, hidráulica e saneamento 
ambiental, sistemas de navegação e transporte 
terrestre, portos.
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Automação na movimentação de cargas

Autores
Alessandra Campos Cândido
Rogério Marçolla 

Orientador(a)
Andrea Zotovici

Fatec Zona Leste
São Paulo - SP

A automação na movimentação de cargas foi escolhida 
como tema deste artigo por se tratar de um componente 
fundamental em qualquer sistema logístico. A utilização de um 
sistema informatizado garante o controle da movimentação 

de cargas, desde a saída de sua origem até o seu destino final, 
possibilitando a redução de erros e aumentando a produtividade nos 
terminais, favorecendo o aumento da demanda sem exigir aumento do 
espaço físico e garantindo a integridade dos dados. Para este trabalho 
foi realizada a pesquisa bibliográfica em livros e artigos e, também, a 
observação do processo em algumas empresas. O objetivo é discutir 
o processo de movimentação de cargas, inclusive a utilização de um 
sistema informatizado para reduzir a manipulação das mercadorias, 
aumentando a produtividade, possibilitando maior agilidade na 
conferência e precisão nas informações sobre peso, dimensão, destino, 
cálculo do frete e agilidade na entrega. Após análise e comparação 
entre a movimentação de cargas sem apoio de sistema informatizado 
e o processo que utiliza um sistema informatizado, verifica-se que a 
tecnologia favorece a redução no tempo da movimentação interna 
de cargas, minimizando avarias, custos, perdas e obtendo satisfação 
dos clientes. Apesar de já existir possibilidade de automatizar a 
movimentação de cargas, muitas empresas ainda a realizam sem apoio 
de sistemas informatizados.

PALAVRAS-CHAVES: 
Logística. Movimentação. Cargas. Automatização. Produtividade.
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Geoprocessamento: Sist. 
de localização de imóveis

Autores
Guilherme Vilela Lemos de Almeida
Marco Antônio De Oliveira

Orientador(a)
Clóvis de Souza Dias

Fatec Professor Wilson Roberto Ribeiro de Camargo
Tatuí - SP

O  geoprocessamento vem sendo muito utilizado em 
cartografia, em análise de recursos minerais, em transportes, 
em comunicações, em energia, em planejamento urbano e 
em mapeamento de áreas turísticas, entre outras aplicações. 

Neste contexto, este trabalho acadêmico desenvolveu um sistema de 
localização de imóveis rurais para facilitar a vida do morador da zona 
rural que, muitas vezes, tem dificuldade de informar o seu endereço 
para receber serviços básicos, quer sejam eles públicos ou privados. O 
sistema desenvolvido visou atender aos seguintes objetivos específicos: 
criar um sistema de geolocalização para endereço rural; cadastrar alguns 
imóveis rurais para testar a eficiência do sistema; corrigir eventuais falhas 
no sistema e demonstrar como ele funciona. O sistema foi desenvolvido 
em plataforma web com a finalidade de ficar disponível a todo tempo 
e lugar, por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. Foram 
utilizadas as linguagens de programação Personal Home Page (PHP) e 
Java Script (JS), a linguagem de marcação Hyper Text Mark-up (HTML) e 
a folha de estilo Cascading Style Sheets (CSS), tendo como gerenciador 
de banco de dados o MySQL. Os testes realizados através do acesso 
ao site, que recebeu o nome “situasitio.hol.es”, demonstraram que o 
cadastro e a consulta dos endereços cadastrados, além da visualização 
do local dos imóveis cadastrados, através da interação com Google 
Maps, estão sendo realizados de maneira satisfatória, demonstrando 
que o sistema atingiu os objetivos para o qual foi desenvolvido.

PALAVRAS-CHAVES: 
Geolocalização. Rural. Cartografia. Recursos . Minerais.
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Sistema de controle de acesso veícular em FATEC

Autores
Gabriel Ferreira
Matheus Naliato Leite
Douglas Brandão

Orientador(a)
Helder Anibal Hermini

Fatec Arthur de Azevedo
Mogi Mirim - SP

C om a expansão dos dispositivos computadorizados pode-
se considerar que a informação é, hoje, um dos bens mais 
valiosos da sociedade. Quem a detém, e sabe manipulá-la 
de forma inteligente, tem maiores chances de sobrevivência 

em um mercado global cada vez mais competitivo. Com a passagem 
do tempo e a evolução dos conceitos, pode-se evidenciar que não se 
gerencia conhecimento, mas sim o ambiente da organização em que 
ela foi criada, bem como os métodos, ferramentas e metodologias que 
permitem seu compartilhamento, criação e difusão. A identificação 
por radiofrequência ou comumente chamada de etiquetas inteligentes 
têm influenciado grandes melhorias nos setores de logística e gestão 
de diferentes organizações. A proposta da utilização desta tecnologia 
emergente surge a partir da demanda vinculada à identificação de 
pessoas em diversos ramos empresariais. Desta forma, este trabalho 
de caráter científico e tecnológico tem como domínio a utilização da 
tecnologia RFID (Radio Frequency Identification), para identificação 
de pessoas, visando à implementação do controle de acesso de 
pessoas na FATEC Mogi Mirim. Para tal, foi desenvolvido um sistema 
automatizado que emprega a aludida tecnologia em uma cancela 
acionada eletricamente empregando par tal um moto redutor DC. 
Todos os usuários do campus, para ter acesso veicular utilizarão um 
chaveiro que conterá o CHIP de identificação. Além do acionamento, 
o sistema permitirá o registro da entrada e da saída do veículo do 
campus. Em trabalhos futuros, pretende-se utilizar o mesmo CHIP de 
identificação na Biblioteca, otimizando também o controle de retirada 
e devolução de seu acervo.

PALAVRAS-CHAVES: 
Rfid. Automação. Servocontrole. Mecatrônica. Cancela.
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Transformação de sala de aula em auditório

Autores
Bruno Cezar Rosa Valecio
Bruno de Paula Silva
Samuel Souza de São José

Orientador(a)
Rosamel Melita Muñoz Riofano

Fatec Doutor Thomaz Novelino 
Franca - SP

E  xiste uma grande diversidade de espaços didáticos em nosso 
meio universitário, de salas de aula a ambientes de estudo, de 
laboratórios de ensino e auditórios. Esses espaços diferenciam-
se não apenas em termos de suas dimensões, orientações 

geográficas ou condições de conforto, mas principalmente em função 
de suas propostas pedagógicas e atividades didáticas. Portanto, os 
ambientes didáticos não apresentam uma fórmula específica para 
a sua constituição. Uma sala de aula, um ambiente de estudo, deve 
ser agradável, confortável e funcional. Para tanto deve levar em 
consideração seus usos comuns e específicos, o número de usuários, 
as condições ergonômicas e de acessibilidade, dentre outros aspectos. 
Devido as instalações de sala da instituição Fatec não ser totalmente 
adequada para o ensino, constatamos a necessidade de adaptação do 
piso, o fato dele ser totalmente plano as carteiras ficam no mesmo nível 
dificultando a visualização do quadro e causando um desconforto e uma 
postura incorreta dos alunos, podendo causar problemas ergonômicos 
e além disso podemos citar também que a aula tem seu curso normal 
afetado. Em virtude dos problemas citados propomos um projeto de 
transformação de uma sala convencional em um auditório, resultando 
assim numa correta visualização em relação ao quadro solucionando 
este problema relatado, com custo relativamente baixo e melhor 
aproveitamento do espaço físico das instalações para um melhor 
rendimento das aulas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Transformação. Sala De Aula. Auditório. Ergonomia . Satisfação.
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EIXO TECNOLÓGICO 10
Turismo, Hospitalidade e Lazer

Temas relacionados ao Ensino Médio 
e aos cursos técnicos e tecnológicos: 
agenciamento de viagem, eventos, guia de 

turismo, hospedagem, lazer, turismo receptivo, 
cozinha, serviços de restaurante e bar.
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E-van - uma plataforma de transporte a eventos

Autores
Laura de Siqueira Freitas
Guilherme Araujo Cunha
João Guilherme Gino Brabosa

Orientador(a)
Karina Buttignon

Fatec João Mod
Guaratinguetá - SP

O sistema E-Van foi pensado para ser um ambiente, por meio 
do qual os prestadores de serviços de transporte possam 
divulgar seu serviço, de forma simples, rápida e segura, 
resolvendo a falta de uma plataforma focada nesse tipo 

de serviço. Este sistema também permitirá que o passageiro solicite 
transporte para eventos, viagens ou passeios e avalie o serviço prestado, 
ajudando, assim, os outros usuários ao divulgar sua experiência com o 
serviço. O serviço também concentra-se na segurança dos passageiros, 
exigindo, na hora da inscrição de novos motoristas, documentos que 
são essenciais para o funcionamento legalizado de transporte coletivo, 
que realizam viagens interurbanas e interestaduais. Dessa forma, os 
passageiros que buscam por transporte se sentem mais seguros, pois têm 
certeza de que os documentos do motorista, o qual realizará o serviço 
procurado, estão em dia. Além disso o sistema permitirá aos usuários 
denunciarem qualquer serviço, com isso a plataforma ficará livre de falsos 
anúncios, aumentando assim a confiabilidade e a segurança do usuário 
dentro da plataforma. No âmbito da interdisciplinaridade, utilizaram-se 
os conhecimentos adquiridos nas disciplinas envolvidas no projeto para 
a criação do software, além de referências bibliográficas que norteiam o 
assunto proposto. Espera-se como conclusão uma plataforma que auxilie 
motoristas e passageiros em relação ao uso de transporte.

PALAVRAS-CHAVES: 
Serviços. Plataforma. Transporte. Segurança. Documento.
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O acampamento para jovens: 
um guia passo-a-passo

Autores
Lígia Aurea Oliveira Bueno de Souza

Orientador(a)
Juliana Casarotti Ferreira dos Santos

Fatec de Presidente Prudente
Presidente Prudente - SP

O acampamento é uma prática de atividade ao ar livre que 
proporciona diversos benefícios à saúde física, mental e 
espiritual de quem o vivencia. O objetivo deste trabalho é 
estudar o acampamento por meio dos seguintes aspectos: 

a) abordar suas linhas de definição e atuação no mercado de trabalho; 
b) entender a história do acampamento no Brasil; c) verificar a 
composição e infraestrutura do acampamento; d) sugerir um roteiro 
contextualizado para quem desejar organizar um acampamento; e) 
ressaltar os benefícios e valorar a importância do acampamento na área 
comercial no ramo de Eventos, Turismo e Lazer. Este trabalho se justifica 
pela importância da experiência que os acampamentos trazem por meio 
de jogos e brincadeiras em meio à contemplação da natureza. Trabalha a 
socialização, autonomia, desenvolvimento de habilidades e de liderança, 
além de abordar, durante sua prática, valores como companheirismo, 
amizade, tolerância, responsabilidade e comprometimento. Ensina 
também técnicas de campismo, respeito e preservação da natureza. O 
trabalho tem sua metodologia mista, com embasamento bibliográfico 
e pesquisa de campo por meio de entrevista qualitativa. As pessoas 
estão cada vez mais sedentárias, vivem em uma época tecnológica, na 
qual tablets, computadores, games e celulares fazem parte do cotidiano. 
Podemos concluir que a prática do acampamento é uma ferramenta 
para uma melhor qualidade de vida e do ambiente organizacional. Essa é 
uma atividade que está crescendo no Brasil e pode ser adequadamente 
explorada pelos profissionais de eventos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Acampamento. Eventos. Bem-estar. Turismo e Lazer. Equipe.
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Sustentabilibike - energia e sustentabilidade

Autores
Adilson de Lima Santana
Marina Sueko Namura

Orientador(a)
Ivo Eduardo Roman Pons

Fatec de Cotia
Cotia - SP

O trabalho Sustentabilibike propõe o desenvolvimento e 
design de novos conceitos e projetos de geração de 
energia sustentável em conjunto com atividades culturais e 
esportivas. Foi desenvolvido um design prático, atraente e 

viável para um sistema onde é possível colocar uma bicicleta sobre um 
mecanismo, rolo de treinamento para “bike”, que propicie o usuário a 
pedalar sem sair do lugar, similar às bicicletas ergométricas. O mecanismo 
transforma a energia mecânica do usuário ao pedalar em energia elétrica 
através de um gerador adaptado. Os testes já realizados em protótipos 
indicam a possibilidade de gerar 400W de potência por bicicleta. O 
público alvo desse projeto são as academias na grande São Paulo. 
Segundo o último levantamento feito pelo Conselho federal de Educação 
Física em 2010, existiam mais de 16 mil estabelecimentos em todo o 
País e o Estado de São Paulo, lidera com mais 6.400 estabelecimentos, 
movimentando cerca de US$ 2,50 bilhões, segundo levantamento de 
2014. O Sustentabilibike ajudará as academias a incentivar os alunos a 
ter treinos sustentáveis, onde os alunos são desafiados a pedalar no rolo 
gerando energia para o som, carregar a bateria do celular, energia para 
ter o Wifi e para outros aparelhos, com isso as academias terão redução 
da conta de luz. A perspecitiva é que o projeto possa impulsionar um 
empreendimento inovador, atraente, e prospectivo de crescimento de 
demanda nos próximos anos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sustentabilidade. Energia. Esporte. Academia. Empreendorismo.
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Trem turistico cultural de Sorocaba a Votorantim

Autores
Isabel Copani
Izakelly Lima Gracialiano da Silva
Thays Gomes Pereira

Orientador(a)
Renata Castro Cardias Kawaguchi

Fatec de São Roque
São Roque - SP

E ste trabalho teve o objetivo de apresentar o turismo ferroviário, 
seus conceitos, evolução e panorama global, mostrando quais os 
fatores que influenciam essa prática e como vem se mantendo 
ao longo dos anos. Por meio de relatos históricos sobre essa 

modalidade de turismo no Brasil, podemos ver o quanto contribui para 
a memória do país, pois as locomotivas fizeram parte da história de 
algumas pessoas e marcaram a evolução os transportes, serviços e da 
tecnologia, de forma a serem apreciadas na atualidade. Para contribuir 
com o “Movimento de Preservação Ferroviária”, foi realizado um estudo 
aplicado ao “Trem dos Operários”, trecho ferroviário entre Sorocaba e 
Votorantim, visando à reativação do trecho para fins turísticos, podendo 
se inserir atividades diversas durante o percurso. Para complementação 
prática da pesquisa de demanda, desenvolveu-se uma pesquisa de 
demanda potencial turística para o projeto, procurando identificar o 
perfil do turista que tem interesse em usufruir do trem turístico histórico 
e cultural no trecho proposto. Os resultados indicaram a importância do 
patrimônio cultural presente na história e no acervo dos vagões, bem 
como o interesse na utilização desse trecho rodoviário como atrativo 
turístico, realizando atividades interativas durante o trajeto, visitas a 
atrativos no entorno do trecho, compras entre outras atividades.

PALAVRAS-CHAVES: 
Turismo . Ferroviário. Sorocaba. Votorantim. Patrimônio.
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EIXO TECNOLÓGICO 11
Ação Social e Extensão de Serviços

Os projetos de interesse social ou cultural 
para a comunidade; de prestação de 
serviços voluntários de caráter social e 

educativo; de prestação de serviços em geral ou 
de parcerias que atendam à comunidade e de 
assessoria técnica/tecnológica em diversas áreas.
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Jogo para apoio pedagógico de deficientes visuais

Autores
Diego de Freitas
Renato Fadoni
Edson Moises de Oliveira

Orientador(a)
Marcos Antonio Bonifácio

Fatec Prefeito Octavio Celso Pacheco de Almeida Prado
Jau - SP

E ste projeto trabalhou a criação de um novo produto, partindo 
da necessidade apontada por profissionais da APAE, em parceria 
com a FATEC em projeto de extensão. Este novo produto deveria 
atingir a um universo específico de jovens, com limitações visuais 

e déficit cognitivo e que incorporasse questões lúdicas e pedagógicas, 
para ser utilizado como ferramenta de tratamento do grupo de 
terapeutas da entidade. Assim, criou-se, um jogo de dominó, com as 
mesmas características do jogo tradicional, mas com peças tendo em 
alto relevo as vogais ao invés dos desenhos representando os números. 
Metodologicamente, optou-se pela adoção da técnica de Problem Based 
Learning (PBL), ou aprendizagem baseada em problemas, que permite 
aos estudantes, despertar ou estimular o pensamento crítico e reflexivo 
com base em problemas do mundo real. O resultado final foi um jogo 
produzido em madeira de MDF, garantindo maior durabilidade, tendo 
os elementos (vogais) também em MDF, cortados à laser, evitando 
cantos vivos ou rebarbas que causassem possíveis ferimentos, colados e 
envernizados com tinta atóxica, evitando possíveis contaminações caso 
as peças fossem levadas à boca. Após os testes de bancada, realizados 
no âmbito da própria FATEC, o jogo foi entregue e testado na APAE 
com a monitoria da equipe de Terapeutas e alunos envolvidos no projeto, 
permitindo observar e anotar os resultados preliminares.

PALAVRAS-CHAVES: 
Projeto Produto. Deficiência. Visual. Jogo. Pedagógico.
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TMB 
Mapeamento do perfil comportamental por web

Autores
Vitor de Sousa Morais
Allan Aguiar Flores da Silva

Orientador(a)
Rebecca Bignardi Arambasic Rebelo da Silva

Fatec da Zona Sul
São Paulo - SP

C om o crescimento cada vez mais acelerado das corporações, 
a seleção de funcionários capacitados para assumir cargos 
tomadores de decisão se tornou necessidade e deve ser 
tratada com a devida atenção, para que as empresas possam 

sempre fornecer serviços e produtos de qualidade. É a prática comum 
executar os processos seletivos, com base nas habilidades técnicas que os 
candidatos possuem, em relação às exigências das vagas abertas, porém 
a questão comportamental também constitui parte importante no 
desempenho do futuro recurso humano. O trabalho a seguir representa 
a construção de uma ferramenta web para auxiliar no mapeamento de 
perfil comportamental de candidatos. Os sistemas poderão servir como 
ferramenta de apoio, no que diz respeito ao processo de seleção de 
funcionários, ajudando a equipe de Recursos Humanos a obter informações 
mais completas e tomar decisões mais assertativas. Utilizaram-se, como 
embasamento teórico, os estudos de perfil comportamental de Hermann, 
além de teste de mapeamento de perfil comportamental predominante, 
construído pelo Instituto Brasileiro de Coaching. O objetivo geral deste 
trabalho é desenvolver uma aplicação web para mapeamento de perfil 
comportamental de candidatos como etapa de processo seletivo para 
cargos táticos e estratégicos. Os objetivos específicos são identificar 
as características comportamentais do indivíduo, como pontos fortes 
e fracos a serem desenvolvidos; analisar o perfil comportamental dos 
candidatos; mostrar as áreas de trabalho atreladas ao perfil predominante 
e apoiar a equipe de recursos humanos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Seleção. Candidatos. Perfil. Mapeamento. Comportamental.
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Feira vocacional - VOCATEC

Autores
Elsa de Toni Fonseca
Melina de Toni Fonseca

Orientador(a)
Bárbara Gambaré dos Santos

Fatec Padre Danilo José de Oliveira Ohl
Barueri  - SP

A escolha de um curso, para uma adequada formação e profissão, 
é uma etapa fundamental na vida de cada estudante e seu 
futuro dependerá das suas escolhas feitas. Por essa razão nota-
se a importância de uma orientação profissional, que vise o 

esclarecimento e o direcionamento mais consciente para essa decisão. 
Diante desse contexto, o objetivo do projeto foi promover, por meio 
de uma feira, a integração de alunos e profissionais de diferentes áreas, 
para orientar os estudantes das escolas públicas de Ensino Fundamental 
II e Médio, de Barueri, sobre os diversos cursos de nível médio técnico e 
de nível superior tecnológico existentes no município, auxiliando-os na 
escolha de sua formação educacional e profissional. Para que o objetivo 
fosse atingido e o evento tivesse sucesso utilizaram-se as seguintes 
etapas de planejamento e organização de eventos: pré-evento, que é 
a fase do planejamento; trans-evento, que é a fase de organização e a 
execução do evento; pós-evento, que é a avaliação dos resultados do 
evento, elaboração do relatório final e a prestação de contas. A Feira 
Vocacional - VOCATEC aconteceu nos dias 04, 11, 18 e 26 de outubro de 
2016, durante a qual os Institutos Técnicos de Barueri (ITB) divulgaram 
seus cursos e trabalharam com orientações quanto à formação técnica. 
O SENAI Barueri divulgou e orientou sobre seus cursos gratuitos. A 
FATEC Barueri apresentou seus cursos tecnológicos e o CIEE divulgou 
as vagas de estágio do Programa Jovem Aprendiz, além de palestras e 
orientações vocacionais. A concretização de todos esses processos 
resultou em um evento de sucesso. A pesquisa aplicada durante a feira 
identificou a participação de 600 visitantes, um resultado que contribuiu 
para a consolidação das parcerias para a realização da segunda edição da 
Feira em setembro de 2017.

PALAVRAS-CHAVES: 
Barueri-sp. Eventos. Jovens. Profissães. Feira Vocatec.
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PARCEIROS

A troca de experiências entre alunos, 
instituições de ensino e empresas, 
durante a Feteps, é essencial para 

o desenvolvimento de ideias inovadoras 
e para a prática do trabalho em equipe 
de forma criativa e transformadora. Além 
de alunos das Etecs e Fatecs participam 
da mostra estudantes de instituições de 
outros Estados e países.
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Chocolate com passiflora para o estresse
Eixo 7 - Saúde e Segurança

Autores
Jennifer Karolina Barros da Silva
Kenji Luiz de Camargo
Kerolem Carvalho Silva

Orientador(a)
Dreisson Aguilera de Oliveira

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura
Indaiatuba - São Paulo  - SP - Brasil

A escolha de um curso, para uma adequada formação e profissão, 
é uma etapa fundamental na vida de cada estudante e seu 
futuro dependerá das suas escolhas feitas. Por essa razão nota-
se a importância de uma orientação profissional, que vise o 

esclarecimento e o direcionamento mais consciente para essa decisão. 
Diante desse contexto, o objetivo do projeto foi promover, por meio 
de uma feira, a integração de alunos e profissionais de diferentes áreas, 
para orientar os estudantes das escolas públicas de Ensino Fundamental 
II e Médio, de Barueri, sobre os diversos cursos de nível médio técnico e 
de nível superior tecnológico existentes no município, auxiliando-os na 
escolha de sua formação educacional e profissional. Para que o objetivo 
fosse atingido e o evento tivesse sucesso utilizaram-se as seguintes 
etapas de planejamento e organização de eventos: pré-evento, que é 
a fase do planejamento; trans-evento, que é a fase de organização e a 
execução do evento; pós-evento, que é a avaliação dos resultados do 
evento, elaboração do relatório final e a prestação de contas. A Feira 
Vocacional - VOCATEC aconteceu nos dias 04, 11, 18 e 26 de outubro de 
2016, durante a qual os Institutos Técnicos de Barueri (ITB) divulgaram 
seus cursos e trabalharam com orientações quanto à formação técnica. 
O SENAI Barueri divulgou e orientou sobre seus cursos gratuitos. A 
FATEC Barueri apresentou seus cursos tecnológicos e o CIEE divulgou 
as vagas de estágio do Programa Jovem Aprendiz, além de palestras e 
orientações vocacionais. A concretização de todos esses processos 
resultou em um evento de sucesso. A pesquisa aplicada durante a feira 
identificou a participação de 600 visitantes, um resultado que contribuiu 
para a consolidação das parcerias para a realização da segunda edição da 
Feira em setembro de 2017.

PALAVRAS-CHAVES: 
Barueri-sp. Eventos. Jovens. Profissões. Feira Vocatec.
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Facilidades ao tratamento para deficientes visuais
Eixo 7 - Saúde e Segurança

Autores
Suelen Moreira Teodoro
Lilian de Oliveira da Rocha

Orientador(a)
Dreisson Aguilera de Oliveira

Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura
Indaiatuba - São Paulo  - SP - Brasil

A atenção farmacêutica está ligada a um cuidado especial entre 
o farmacêutico e o paciente, abrange um acompanhamento 
para que a farmacoterapia seja bem-sucedida, este pode ser 
feito de diversas formas. De acordo com o Censo de 2010 o 

Brasil possui cerca de 6,5 milhões de deficientes visuais, um número bem 
significativo que mostra a necessidade de uma atenção para esse público, 
principalmente na área da saúde. Este trabalho tem por objetivo criar 
uma forma de ajudar os deficientes visuais por meio da esquematização 
de um sistema para que a adesão ao tratamento seja bem-sucedida. 
Esquematizar uma caixa organizadora de medicamentos, com um sistema 
de alerta no horário adequado a ser ingerido. Por meio de uma consulta 
farmacêutica, o responsável organizará os medicamentos em uma caixa 
de acordo com a ordem a ser ingeridos, quando chegar a hora, o sistema 
despertará e assim saberá quais devem ser ingeridos naquela hora. Então 
irá ter uma adesão farmacêutica de qualidade. Também apresentou-se 
o universo da deficiência visual e algumas dificuldades contidas nela e 
os mecanismos utilizados para cumprir o desenvolvimento do objetivo. 
Além disso abrangeu a elaboração de um produto, seu funcionamento, 
experimento e aprovação de um paciente com necessidades especiais, 
após a explicação do mecanismo de funcionamento, foi realizado o teste 
e por último uma entrevista com o paciente. Pode-se concluir que o 
teste do protótipo teve excelentes resultados. Não foi sugerido mudança 
alguma para o projeto.

PALAVRAS-CHAVES: 
Tratamento. Adesão. Deficiência. Visual. Medicamentos.
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Casa de la cultura rural móvil
Eixo 1 - Artes, Cultura e Design

Autores
Silvia María Garcia Jaramillo
Sara Rivera Arbelaez 

Orientador(a)
Ana María Zuluaga Calderón

CETASDI
Rionegro - Colombia

E     l proyecto consiste en crear una casa de la cultura en zonas rurales, esta 
brindara una biblioteca además de varios programas culturales y artísticos 
con el fin de que los jóvenes y niños tengan mejor acceso a actividades 
culturales y educativas. Con el proyecto se busca que los niños y jóvenes 

de las zonas rurales se inclinen por dichas actividades y puedan desarrollar sus 
actividades escolares para que así no inicien el camino de la drogadicción y que 
además se sientan más motivados a terminar sus estudios.La preservación de 
los componentes étnicos que conforman el folklore, las costumbres y creencias 
que enriquecen nuestro entorno, deben ser defendidas del ataque de vicios y 
modernismos sin bases, que puedan enrarecer o confundir la vivencia urbana y rural. 
¿Cómo hacerlo? Educando, informando e instruyendo a los individuos sobre aquello 
que la filosofía y la pedagogía consideran valores artísticos y culturales, primordiales 
para que una población siga considerándose libre e interactué con el medio de una 
manera participativa y que propicie un bienestar propio y ajeno que construya una 
sociedad favorable. El propósito de este proyecto es lograr un lugar destinado a la 
educación cultural y la ayuda académica para el área rural, ya que las personas que 
habitan en estas zonas no tienen fácil acceso a esto. Se pretende que el proyecto sea 
adoptado como un modelo de desarrollo cultural y ayuda académica que contribuya 
a mejorar la calidad de vida de la comunidad se tienen dos propósitos: facilitar la 
integración de personas que viven en lugares a partados o también para aquellas 
que no tienen los recursos suficientes para acceder a diferentes herramientas para 
realizar sus actividades escolares, recuperar el valor de la cultura como motor de 
la vida social, donde se jerarquice el ejercicio de la participación y el acceso a la 
cultura como derecho y que le permita a la comunidad generar un espacio de 
encuentro comunitario, para que los niños, niñas y adolescentes las veredas, puedan 
acceder a espacios alternos en los que tengan oportunidad de conjugar, educación, 
esparcimiento y actividades culturales como alternativa de cambio a la situación 
actual. Así los jóvenes y los niños se enfocarán en actividades diferent

PALAVRAS-CHAVES: 
Cultura. Rural. Académicas. Inclusión. Integración.
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El maltrato animal en Colombia
Eixo 1 - Artes, Cultura e Design

Autores
Evelin Carolina Gallo Loaiza 
Laura Bermúdez Gómez 
Sara Manuela Mamian  

Orientador(a)
Sara Manuela Mamian Guisao. 

Instituto Regional Coredi
Marinilla - Colombia

En Colombia actualmente se presentan muchos casos de maltrato animal, 
especialmente en perros callejeros por medio de comportamientos 
que le causan dolor innecesario o estrés al animal.De ver esta situación 
surgió la inquietud de saber¿qué trato reciben los perros callejeros en 

Colombia y que condiciones tiene los albergues para su protección?obteniendo 
como objetivo caracterizar las principales condiciones de vida de los perros 
callejeros en Colombia.Se tuvo en cuenta la gran cantidad de animales en 
estado de sufrimiento y todos los problemas de salud que conllevan este tipo 
de situaciones como aumento de zoonosis y de su población.Para cumplir 
con este objetivo se reconocieron las políticas públicas de Colombia para la 
protección de los animales y se identificaron las condiciones de vida de estos 
animales en Colombia y sus albergues.Para la realización de este proyecto se 
tuvo un enfoque mixto,se realizaron entrevistas,encuestas y dos manuales 
que arrojaron como resultados, caracterizaciones en diferentes condiciones 
sociales, ambientales e institucionales: se realizaron campañas de recolección 
de alimentos, las condiciones actuales en Colombia son desmotivantes, la leyes 
que existen para su protección no se cumplen a cabalidad,el maltrato animal, 
tiene más denuncias y menos casos resueltos, aunque hemos avanzado en la 
cultura para su cuidado y protección, se realizaron campañas en la institución 
educativa que permití sensibilizar acerca de la protección animal, además la 
campaña en facebook que ha permitido unir fuerza y encontrar amigos en todo 
el mundo que apoyan nuestro proyecto, hemos realizado visitas al albergue de 
nuestro municipio MARINILLA donde hemos encontrado con desmotivación 
caso de maltrato, agresión y poco recurso por parte de la administración 
para su sostenimiento, hemos construido un manual para que las personas 
conozcan todo acerca del cuidado que debemos tener con los perros.

PALAVRAS-CHAVES: 
Maltrato Animal. Perro Callejero. Albergue. Sensibilización. Protección

PA
RC

EI
RO

 
IN

TE
RN

AC
IO

N
A

L



257

Bioabsorvente orgánico para limpiar el agua
Eixo 3 - Ciências Biológicas e Agrárias 

Autores
Anderson Pacahuala
Alexandra Ccota

Orientador(a)
Mariela Irene Romero Carpio

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

La contaminación de arsénico se da desde tiempos remotos. 
Existen dos formas de contaminación del recurso hídrico: 
1) Por causas naturales, debido a la desintegración de la roca 
madre, cuando contiene un porcentaje elevado de arsénico, 

por la presencia del volcanismo terciario y cuaternario. Estas aguas 
con altas concentraciones de arsénico son conducidas de las aguas 
subterráneas hacia las aguas superficiales para su posterior consumo. 
2) Por contaminación antropogénica; se da por el uso de pesticidas, 
herbicidas arsenicales, por la presencia de las mineras en el proceso 
fundición de los metales cobre y plomo debido a que no hay ninguna 
mina que extrae directamente arsénico. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), si una persona mantiene una ingesta de agua con 
altas concentraciones de arsénico durante un periodo de 5 años o más, 
causará cáncer de pulmones, piel, vejiga, etc. Por tal motivo se busca una 
alternativa de bajo costo y amigable con el ambiente. La metodología de 
investigación se basa en la elaboración de un bioadsorbente orgánico 
a base de hojas y corteza de Moringa oleífera, para la reducción 
de arsénico presente en el agua sintética, para tal fin se empleó un 
tratamiento físico (secado, molienda, filtrado), llegando a obtener una 
pulverizado tipo maicena, la cual se diluyó en 100 mL de agua destilada, 
con diferentes concentraciones de arsénico (0.1 ppm), (0.5 ppm), 
(2 ppm) y 1 gr. de bioadsorbente de hojas, corteza, hoja + corteza; 
obteniendo una adsorción del 95% de arsénico presente en la muestra 
de agua sintética. En conclusión, se demuestra que el pulverizado de las 
hojas junto a la corteza de Moringa oleífera presenta un alto potencial 
adsorbente de arsénico, constituyendo una alternativa de bajo costo en 
la remoción de arsénico en el agua.

PALAVRAS-CHAVES: 
Moringa. Oleífera. Bioadsorbente. Cancer. Metal Pesado.
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Serendipia
Eixo 3 - Ciências Biológicas e Agrárias 

Autores
Irina Azucena Roldán
Aylen Andrea Oviedo 

Orientador(a)
Juan Bautista Beltramino

Escuela Agropecuaria
Gobernador Gregores - Argentina

La quitina es una de las moléculas poliméricas más abundantes 
de la naturaleza, es componente de los exoesqueletos de 
invertebrados, hongos y algas. Las costas argentinas son una 
de las principales fuentes de crustáceos, pero al mismo tiempo 

los exoesqueletos de crustáceos constituyen un grave residuo 
contaminante. El quitosano constituye el derivado más importante de 
la quitina. El objetivo de este ensayo fue obtener quitosano a partir 
de exoesqueletos de langostinos (Pleoticus muelleri), con un método 
amigable con el ambiente y desarrollar una aplicación para medicina 
veterinaria. Como materia prima se utilizaron exoesqueletos de 
langostino que se limpiaron, secaron y trituraron. Para la remoción del 
carbonato de calcio y la proteína se utilizaron productos orgánicos 
como lo es la quimiotripsina y el ácido láctico. Se manejaron tiempos 
de presión y temperaturas. Se obtuvo quitosano con un valor de 
DA% (promedio obtenidos por FTIR): 65%, rendimiento 20%. En esta 
fase del ensayo se utilizaron conejos (Oryctolagus cuniculus) que 
presentaban úlceras en las patas traseras debido a lesiones producidas 
por el contacto con sus jaulas. Se elaboró un gel curativo con quitosano 
(concentración al 1%), como ingrediente activo que se aplicó en las 
lesiones, observándose que el proceso de cicatrización es un 30% 
más corto que en los testigos. Pero serendipia!!! durante el ensayo 
accidentalmente, se vio la posibilidad de obtener además astaxantina, 
pigmento presente en los caparazones de langostino. Se la utiliza para 
darle color las carnes de salmónidos especialmente. Pero la demanda 
de astaxantina natural para el uso medicinal como antioxidante está 
creciendo a nivel mundial. Se obtuvo astaxantina mediante métodos 
simples y con rendimientos acordes a la bibliografía de referencia.

PALAVRAS-CHAVES: 
Quitosano. Astaxantina. Recurso Natural. Cicatrizante. Ambiente.
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Tu Canasta on line
Eixo 4 - Informática e Ciências da Computação

Autores
Veronica Ceballos Cardona
Manuela Lujan Rios

Orientador(a)
Ana María Zuluaga Calderón

CETASDI
Rionegro - Colombia

TU CANASTA ON-LINE S.A.S, es un servicio de anchetas en 
línea que será brindado a diferentes lugares de Colombia, 
ofrecerá productos alimenticios, de aseo, frutas y verduras, es 
decir, la canasta básica. Es una empresa que busca la facilidad 

del consumidor ya que, tendremos como valor agregado un código de 
barras el cual está vinculado con el código de cada uno de nuestros 
productos. Allí podrán encontrar diferentes secciones como lo son: 
frutas y verduras, enlatados, grano y aseo, o si lo prefieren tendremos 
el paquete ya elaborado que el cliente podrá modificar; ancheta soltero 
(productos necesarios para una persona independiente), ancheta light 
(productos light), ancheta vegana y vegetariana y mercado social (una 
donación que el consumidor podrá hacer por el valor que decida. TU 
CANASTA ON-LINE S.A.S, tendrá un horario de 24 horas. Podrán 
acceder a la página en el horario que deseen, una vez realizado el 
pedido comenzará a contar el tiempo estipulado para la entrega, el 
cual será de tres a cinco días. En conclusión, TU CANASTA ON-LINE 
S.A.S lo que busca es brindar facilidad a los consumidores, evitar las 
largas filas, ahorrar tiempo y a su vez dinero. Se espera brindar el mejor 
servicio y productos con excelente calidad y lograr expandirnos a nivel 
internacional.

PALAVRAS-CHAVES: 
Canasta. Economia. Comodidad. Código de Barra. Clientes.
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Actuador de salida rápida para frenos hidraúlicos
Eixo 5 - Tecnologia Industrial Mecânica 

Autores
Asunción Baltazar Luis Henry
Otiniano Villanueva Eradio Raúl

Orientador(a)
Jaime David Calderon Salazar

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

Este proyecto soluciona el problema de emplear mucho tiempo 
en el cambio y purgado de líquido de frenos en el proceso de 
cambio de fluidos en vehículos livianos, para ello nos planteamos 
el objetivo de reducir el tiempo empleado en el proceso de 

cambio y purgado de líquido de frenos. Para cumplir con este objetivo 
emplearemos la metodología de Design Thinking desarrollada en 5 fases 
en la primera fase EMPATIZAR; entendemos el problema interactuando 
directamente en los concesionarios y talleres, a partir de ello en la fase 
dos DEFINIR concluimos que la demora se debe a que los técnicos 
tienen que hacer uso de herramientas para realizar la operación de 
cambio de fluidos, en la tercera fase IDEAR realizamos una lluvia de 
ideas para llegar a una solución innovadora; obteniendo así la idea del 
actuador de salida rápida; una válvula que permitirá la salida de líquido 
con tan solo presionarla. En la cuarta fase PROTOTIPAR trabajamos 
en bocetos de solución dándole diferentes formas y componentes 
para lograr abrir y cerrar la válvula, trabajamos el programa Autodesk 
Inventor en donde detallamos, probamos y perfeccionamos nuestro 
diseño para luego fabricar esta válvula en el torno. En la última fase 
PROBAR probamos nuestro producto fabricado en maquetas de la 
institución y en un vehículo comercial, como resultados obtuvimos un 
óptimo funcionamiento de la nueva válvula y mejoramos los tiempos 
al evitar el uso de herramientas en el cambio y purgado de frenos. 
Concluimos aclarando que al implementar esta novedosa válvula será 
necesario rediseñar los programas de mantenimiento actualmente 
utilizados por los fabricantes de vehículos, agilizando el servicio y 
reduciendo los costos de mano de obra; dada la reducción de tiempo, 
que con esta innovadora válvula se consiguen.

PALAVRAS-CHAVES: 
Emplear. Tiempo. Frenos. Fluidos. Válvula.
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Agroindustria 4.0 para asociaciones agrícolas
Eixo 6 - Tecnologia Industrial Elétrica 

Autores
Carlos Ponce Briceño

Orientador(a)
Segundo Víctor Chong Correa

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

Existen muchos factores para elevar el % de esparrago óptimo 
para exportación, se eligió el control precisión de riego. Para 
lograr ello, se implementó dos Estaciones Meteorológicas 
basada en un microcontrolador Arduino con comunicación 

WiFi y sensores de temperatura del suelo, humedad y temperatura 
del aire, con alimentación autónoma por sistema de panel solar. Cada 
estación con acceso a internet sirvió para enviar la información de 
los sensores a un servidor Web cada 15 seg. Luego se implementó un 
módulo de control remoto para la bomba que espera la señal WiFi. La 
sala de control consta de una PC con acceso a internet, un navegador 
web para efectuar la supervisión y control del riego, que puede ser 
también cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. Después 
de implementar varios prototipos se logró tener un mayor alcance, 
sensores con mayor fiabilidad y Access Point con buenas características 
de interconectividad. Se Logró poner a prueba durante dos meses el 
prototipo. Ver video: https://youtu.be/GPQIlwMGSOs

PALAVRAS-CHAVES: 
Control Riego. Agroindustria 4. Supervision Iot. Control Iot. 
Hosting Measure.
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Sistema ahorrador de gas 
para calentadores de agua
Eixo 6 - Tecnologia Industrial Elétrica 

Autores
Irving Zalatiel Cariño Cancino
Rodrígo Virgus Ruiz Peñaloza
Miguel Ángel Delgado Franchini

Orientador(a)
Alejandro Campos MartÍnez

Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado de Nayarit
Tepic - México

En el sector residencial de México, el gas es el combustible más usado, 
ya que representa el 42% del consumo de energía del sector, 38% 
el gas licuado de petróleo (L.P.) y 4% el gas natural. Sin embargo, 
su peso en la economía de las familias es aún más importante ya 

que el gasto en gas representa el 63% del gasto total en energéticos. A 
su vez, el uso del gas para calentamiento de agua es su principal destino 
ya que se estima que el 54% del consumo de gas del sector residencial 
corresponde al calentamiento de agua(Secretaría de energía, 2016). Para 
lograr que un calentador de agua tenga un correcto funcionamiento, 
es necesario mantenerlo permanentemente encendido. De acuerdo 
al censo aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
de 2014, el ingreso mensual de una familia promedio asciende a $2,572. 
Donde el consumo desmedido del gas impacta en la economía de estos 
hogares de forma negativa. Por las razones anteriores que se propone 
el desarrollo de un sistema electrónico, capaz de apagar el calentador 
de agua a través de la manipulación del flujo de gas, basado en tiempos 
preestablecidos que el usuario final pueda elegir a su conveniencia, esto 
con el fin de brindar un ahorro económico, así como reducir el impacto 
ambiental generado por la quema de combustibles fósiles. Considerando 
que el calentador de agua esté a merced de uso durante las 24 horas 
del día, pero solo siendo usado durante una hora de él. Y considerando 
que el piloto del calentador llega a consumir 13 gramos de gas L.P. si 
está encendido, se concluye que al año el sistema logrará un ahorro de 
81,179.65 litros o su equivalente económico, $1,456.95 pesos mexicanos.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sistema. Control. Ahorro. Gas. Calentador.
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Smart Crop
Eixo 6 - Tecnologia Industrial Elétrica 

Autores
Sebastián Flores Contreras
Sebastián Castillo Sepúlveda
Noemí Rivera Barahona

Orientador(a)
Liceo Tadeo Perry Barnes

SNA Educa
Santiago - Chile

Anivel mundial se han manifestado en diferentes zonas los efectos 
de la sequía, particularmente en la IV Región de Chile, en la 
provincia del Limarí, se ha hecho sentir fuertemente, afectando 
el mercado agricultor. Hemos constatado el uso de invernaderos, 

tradiconales o que hacen uso de acuiponia o hidroponia, pero éstos 
requieren grandes cantidades de agua. Esto nos llevó a investigar de que 
forma optimizar el cultivo de lechugas, obteniendo como resultado el cultivo 
NFT, basado en la aplicación de una pelicula de nutrientes a traves del agua, 
facilitando el cultivo de hortalizas, con una pequeña cantidad de recurso 
hídrico, reduciendo la proliferación de epidemias que afectan los cultivos.Se 
nos presentaron dos inconvenientes:¿cómo reducir la temperatura interna 
del invernadero, y cómo modificar la electroconductividad del agua?, ambos 
parámetros gravitantes en el proceso de cultivo.Para ésto, se requería el 
conocimiento de personas del área agrícola, pero ¿que ocurre si alguien 
sin estos conocimientos quiere cultivar hortalizas en su casa?, es ahí donde 
intervenimos.Construimos un invernadero modular,compacto,configurable 
y ampliable,para ser utilizado en casas y departamentos, con dos 
características fundamentales:de tipo NFT y controlado mediante Arduino, 
podemos modificar la temperatura del mismo, cuando se requiere, y 
la electroconductividad del agua, gracias a los sensores y actuadores 
adecuados.Actualmente, estamos a la espera de la evaluación técnica del 
producto final, en cuanto a hortalizas se refiere.

PALAVRAS-CHAVES: 
Invernadero. Nft. Arduino. Chile. Hortalizas.
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Alternativa para la salud “ la medicina natural” 
Eixo 7 - Saúde e Segurança

Autores
Carolina Naranjo Ramirez 
Manuel Alejandro Bedoya 

Orientador(a)
Manuel Alejandro Bedoya 

Instituto Regional Coredi
Marinilla - Colombia

La medicina natural hoy en día no tiene tanta predilección 
como la medicina natural a pesar de ser más beneficiosa para 
nuestro organismo y evitando los efectos secundarios de los 
medicamentos químicos, con este proyecto se busca que los 

estudiantes del instituto regional coredi sean mas consientes de los 
beneficios de estas plantas, y lo fácil que es adquirirlas y realizar las 
preparaciones. El metodo será cualitativo y cuantitativo descriptivo con 
una población de los estudiantes del grado décimo, docentes y directivos 
de la institución. Con el proyecto se ha podido ratificar que la medicina 
natural puede brindar un efecto placebo el cuales fue evidenciado 
mediante el uso de las infusiones y las pastillas no farmacéuticas. 
Además se descubrió que la hierba buena, el pronto alivio, y el saúco 
ayudan con el dolor de estomago. Mientras que el cidrón, el perejil y 
el toronjil ayudan al dolor de cabeza. Según las encuestas realizadas se 
pudo concluir que la gran mayoría de la población de muestra alguna 
vez ha tomado infusión de este tipo de plantas. Durante el proceso 
investigative se realizaron varias salidas de campo con el fin de realizar 
un herbario digital y un álbum donde se almacenaron las propiedades 
de las plantas escogidas.

PALAVRAS-CHAVES: 
Plantas. Químicas. Natutal . Secundarios . Dolencias.
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Asistente acústico para discapacitados visuales
Eixo 7 - Saúde e Segurança

Autores
Pamela Nicole Miranda Arreola
Abraham Eduardo López Arellano
Bryan Gabriel Álvarez León

Orientador(a)
Alejandro Campos MartÍnez

Colegio De Educacion Profesional Tecnica Del Estado de Nayarit
Tepic - México

La segunda discapacidad en México es la ceguera, siendo la vista 
uno de los sentidos más importantes para los seres humanos, es 
necesario apoyarse en los otros sentidos para lograr realizar 
actividades cotidianas, además del bastón herramienta de apoyo 

más utilizada por el invidente. Aprovechando los avances actuales en 
sistemas embebidos y utilizando tecnología basada en realidad aumentada, 
se propone desarrollar un sistema de asistencia acústica el cual, a través 
de una cámara de profundidad reconozca virtualmente el ambiente 
mediante un sistema embebido el cual envíe señales acústicas permitiendo 
un modelado del entorno físico a personas con discapacidad visual. Medir 
el impacto social. Investigar métodos para la aplicación de la realidad 
aumentada. Recabar información acerca de plataformas de desarrollo en 
el mercado incluyendo tipos de licenciamiento para hardware y software 
a utilizar. Elaboración del software. Realizar un listado y presupuesto de 
los componentes y materiales a utilizar. Diseño estructural. Montaje de 
los componentes en la estructura. Periodo de pruebas.Se construyó un 
prototipo en el cual se trabajó con 3 objetos a escala y a través de OpenCV, 
una librería de visión por computador de código abierto, se creó un archivo.
xml, donde se encuentran los datos del objeto a reconocer que después 
son comparados con los obtenidos en tiempo real.El prototipo alerta con 
señales hápticas la existencia de un objeto al frente y menciona al mismo por 
medio de auriculares. Considerando las cifras a nivel mundial y de nuestro 
país expresadas por la (OMS) e (INEGI), el dispositivo representaría una 
solución tecnológica la cual por medio de realidad aumentada apoyaría en 
la identificación física del entorno, permitiendo transformar los elementos 
visuales en información auditiva, la cual mejoraría la calidad de vida de 
personas con problemas visuales.

PALAVRAS-CHAVES: 
Ceguera. Asistencia. Acústica. Realidad. Aumentada.
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Fromage Vin
Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, 
da Agroindústria e da Bioenergia 

Autores
Lorimer Cárdenas Figueroa
Bárbara López Casanova 

Orientador(a)
Ricardo Cardenas Aguilera

SNA Educa
Santiago - Chile

El consumidor chileno está siendo cada vez más sofisticado y 
aventurado hacia productos novedosos que representen una 
opción práctica, sabrosa y a un precio asequible, siendo este 
último factor, uno de los más importantes. Tomando en cuenta 

las buenas materias primas agrícolas con que cuenta nuestro país y el 
alto nivel tecnológico de la industria láctea, existe un potencial enorme 
para generar productos de calidad premium, que cubran las tendencias 
de consumo tanto a nivel nacional como internacional. Fromage Vin, 
se caracteriza por la exclusividad, del “maridaje”, es decir, una unión 
armoniosa entre elementos diferentes. Es una fusión de sabores entre 
el queso y el vino que generan una explosión de sensaciones que 
abren los sentidos a una nueva experiencia. El objetivo principal es 
Desarrollar, elaborar y comercializar un queso gourmet, obtenido con 
dos ingredientes tradicionales de nuestro país: vino Merlot del valle 
del Aconcagua y queso Chanco de la región de Los Ríos. Para poder 
obtener Fromage Vin, se necesita leche de bovino y vino. La descripción 
del proceso productivo para elaborarlo comienza con la RECEPCIÓN 
DE LA MATERIA PRIMA, ADICION DE CUAJO, DESUERE, SALADO, 
MOLDEO, PRENSADO, MACERADO EN VINO Y MADURACION. 
Después de un arduo proceso, se obtiene una fusión de sabores 
entre el queso y el vino que generan una explosión de sensaciones 
que abren los sentidos a una nueva experiencia, logrando diferenciarse 
de su competencia por ser un producto gourmet con elementos 
diferenciadores e innovadores, como textura, color y aroma.

PALAVRAS-CHAVES: 
Queso. Vino. Gourmet. Láctea. Chileno.
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Hidro AALL
Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, 
da Agroindústria e da Bioenergia

Autores
Omar Alexis Vásquez Marín
Manuela Agudelo Arbélaez
Carlos Alberto Durango Valencia

Orientador(a)
Ana María Zuluaga Calderón

CETASDI
Rionegro - Colombia

Hidro AALL S.A.S se enfoca en que la población rural beneficios 
se beneficie de temas como ahorro y aprovechamiento de aguas 
lluvias; se buscará que la comunidad campesina se entere de la 
importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, esto por 

medio de la instalación de una red de tubería en toda la parte superior de 
la casa finca, posteriormente el agua lluvia, se almacenará en un contenedor 
subterráneo de las viviendas. Ésta estará conectada a las diferentes redes 
al interior de la casa. “EL AGUA ES LA FUERZA MOTRÍZ DE TODA 
LA NATURALEZA.” Leonardo Da Vinci El agua es un recurso de vital 
importancia para la existencia de la humanidad en la tierra, es un elemento 
que para cualquier cultura representa una importancia de gran magnitud. 
Sé conoce de poblaciones que sufren por la necesidad de este líquido tan 
preciado en consecuencia Hidro AALL S.A.S. busca potenciar un mecanismo 
en por medio del cual se aprovechará las aguas lluvias Con éste proyecto 
se busca impulsar y concientizar a la sociedad que hay aspectos de mucha 
relevancia tan sencillos para la ayuda al mantenimiento, la protección de los 
recursos naturales y del agua lluvia fundamentándonos en las necesidades 
de adoptar ideas. En la actualidad la naturaleza hace saber a la humanidad 
que sin ella no es nada, por lo tanto es indispensable comenzar a cuidar 
los recursos naturales que ofrece el planeta tierra. Uno de los objetivos 
más importantes del proyecto es el ahorro significativo de agua para la 
atención de los servicios básicos del hogar tales como; el baño, lavado de 
la casa, lavado de los vehículos, regar las plantas, alimentar animales, entre 
otros usos, aprovechando que en Colombia el 90% del territorio cuenta 
con lluvias frecuentes.

PALAVRAS-CHAVES: 
Agua. Lluvia. Ambiente. Recolección. Planeta.
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Las voces comunitarias en el desarrollo rural
Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, 
da Agroindústria e da Bioenergia 

Autores
Yulian Alexander Guarin Guarin
Sebastian Orozco Salazar 

Orientador(a)
Adolfo Javier Ramallo Fernandez

Fundacion Tecnologica Rural Coredi
Antioquia - Colombia

Las voces comunitarias en el desarrollo rural. Recurrentemente las voces 
de las comunidades rurales han sido ignoradas por la institucionalidad, 
lo que se suma al desconocimiento de esos mismos habitantes, de los 
ejercicios de planeación y ordenamiento del territorio, en lo referente a 

políticas ambientales y alternativas de desarrollo sostenible. Como puente de 
comunicación y en una actividad investigativa de acción-participación, el colectivo 
EcoDiálogos desarrolla el enfoque denominado comunicación para el desarrollo 
en el Sistema Regional de Áreas Protegidas-SIRAP embalses del oriente 
antioqueño. Con la intención de comprender las dinámicas comunicacionales 
propuestas como alternativa de acceso al conocimiento y la conformación de 
redes, que permitan el reconocimiento y empoderamiento de las personas que 
habitan el territorio, se está implementando la metodología de los Planes Locales 
de Información y Comunicación- PLIC, que se ejecutan a través de encuentros 
con líderes comunales y representantes de instituciones, se prioriza el tema de 
interés planteado por la comunidad, se consulta la información escrita sobre 
el tema planteado, se escribe un documento técnico oficial que lo validan las 
instituciones involucradas, se elaboran guiones para el material radial y/o de video, 
más el escrito. Se socializa con las comunidades los temas por ellos planteados 
como necesidad, se evalúa lo socializado y se recolectan nuevas propuestas para 
desarrollar otros PLIC. La información obtenida en el proceso de construcción 
y socialización con las comunidades e instituciones fue compilada y abordada 
según la recurrencia de las manifestaciones comunes o de las insurgencias 
no repetitivas, pero incidentes, en el acto comunicativo, las cuales se emplean 
como fuente para la triangulación de información y la interpretación, con los 
que se pretende aportar a las particularidades del SIRAP, permitiendo sugerir la 
pertinencia en otras fases, de la metodología propuesta como solución para las 
comunidades rurales de la región.

PALAVRAS-CHAVES: 
Comunidades. Participacion. Comunicacion. Informacion. Rurales.
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YOFE, Sal Mapuche
Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, 
da Agroindústria e da Bioenergia

Autores
Maria Reyes Guarda
Bernardo Villanueva Hueitra

Orientador(a)
Ricardo Cardenas Aguilera

SNA Educa
Santiago - Chile

YOFE, sal Mapuche, es un producto Gourmet elaborado 
con cochayuyo y sal de mar, sin presentantes químicos; 
diferenciándose de su competencia por ser un producto 
que posee características y cualidades únicas que no 

están disponibles en el mercado local, considerando sus elementos 
diferenciadores e innovadores a nivel tanto organoléptico como 
nutricional, producto rico en sales minerales como selenio, zinc, 
manganeso, fósforo, sodio, potasio, ácido fólico, vitamina E y calcio. 
El propósito es desarrollar un condimento “gourmet” a partir del 
Cochayuyo (Durvillaea antárctica) y la sal de Mar, rescatando y fundiendo 
sus bondades culinarias y nutricionales a través de un producto que 
lleva los sabores de las costas frías de Chile a los paladares del mundo. 
Para poder obtener YOFE, SAL MAPUCHE, se necesita de cochayuyo 
o coyofe y sal de mar; comenzando con la selección y recepción de 
la materia prima, trozado, mezclado, deshidratado, molienda, tamizado, 
envasado, almacenamiento y distribución del producto. Finalmente se 
obtiene un producto gourmet, que garantiza otorgar un valor agregado 
a un tipo de alga procedente de las costas chilenas y una alternativa 
más saludable de sal, que permitirá ayudar a prevenir enfermedades 
generadas por el consumo excesivo de sal yodada (sal procesada). Se 
concluye de esta investigación, que se ha logrado desarrollar y evaluar 
el funcionamiento del proceso de elaboración de un producto no 
tradicional como es el cochayuyo, para obtener un producto gourmet.

PALAVRAS-CHAVES: 
Sal . Cochayuyo. Gourmet. Durvillacea. Antártica.
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Yogur con zanahoria: fuente de vitamina A
Eixo 8 - Tecnologia Química, de Alimentos, 
da Agroindústria e da Bioenergia 

Autores
Danielapérez Ocampo
 
Orientador(a)
Juan Francisco Acevedo Rincón

Fundacion Tecnologica Rural Coredi
Antioquia - Colombia

La deficiencia de vitamina A en la población joven y adulta mayor, 
de los países tercermundistas, va cada día en aumento y aún, 
no hay conciencia acerca de la relevancia que tiene para la 
alimentación humana el consumo de productos hortofrutícolas 

frescos, que aporten precursores para que el organismo humano los 
transforme en este nutriente. La zanahoria (Daucus carota) es una 
hortaliza rica en carotenoides especialmente Betacaroteno, precursor 
de la vitamina A. El presente trabajo está encaminado en obtener un 
producto lácteo (yogur) que, al adicionarle cierta cantidad de zanahoria, 
aporte la cantidad suficiente de Betacarotenos para que con su 
transformación ayude a mantener los niveles diarios requeridos por 
el organismo de vitamina A, sin llegar a ser tóxico. El yogur se obtuvo 
siguiendo las operaciones descritas en el diagrama de procesos para la 
elaboración de este producto; se evaluaron cuatro tratamientos y dos 
repeticiones definidos por el nivel de inclusión de gramos de zanahoria 
(0g; 50g; 100g y 150g), utilizando un diseño de bloques completamente 
al azar, midiendo en el tiempo (a los 8 y 15 días) el contenido de 
Betacarotenos de cada tratamiento evaluando así, el mejor tratamiento 
en cuanto al mayor contenido del nutriente. El contenido de vitamina 
A, se determinó utilizando un equipo de Cromatografía Líquida de 
Alta Resolución (HPLC). El análisis de varianza aplicado a la variable 
respuesta, indicó diferencias significativas en cuanto al contenido de 
betacarotenos, el cual fue corroborado con la prueba de Duncan, donde 
el contenido de betacarotenos aumentó a medida que se incrementó 
el contenido de zanahoria en cada tratamiento. Se eligió como mejor 
tratamiento al que se le incluyó 100g de zanahoria, esto corrobora 
lo que afirma la FAO e INCAP, (1991) que cien gramos de zanahoria 
aportan 11.000 Unidades Internacionales (UI) de vitamina A.

PALAVRAS-CHAVES: 
Betacarotenos. Vitamina A. Hplc. Zanahoria. Yogur.
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