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No dia 16/05/2018, quarta-feira, realizou-se na Fatec Itaquera o IV Encontro de Iniciação Científica e II 

Encontro de Monitoria, organizado pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da unidade e apoiado 

pelas empresas/instituições a seguir: Beckhoff - EtherCAT, Gelb Eletrônica, Hospital Santa Marcelina, 

Motoman Robótica do Brasil Ltda, Moxa Brasil Tecnologia Ltda, Prosys Educacional, Sense - Sensors & 

Instruments, Xconn Technologies, Universidade de São Paulo, Faculdades Integradas Campos Salles, Instituto 

Mairiporã e GEPPEDH. O encontro contou com as apresentações de trabalhos de monitoria, de iniciação 

científica e de conclusão de curso (TCC) de alunos e ex-alunos da Fatec Itaquera, assim como proporcionou 

palestras de empresas que apoiaram o evento, que foi aberto a toda a comunidade da Fatec Itaquera. 
 

Painel do evento. Palestrante Sr. Antônio, da Gelb Eletrônica, no período da manhã. 

  
 Créditos: Prof. Dr. Fernando Almeida. 

 

O período da manhã contou com a palestra do senhor Antônio Gomes dos Santos, da Indústria Eletrônica Gelb 

Ltda, que falou sobre empreendimento com o tema “Se Ficar o Bicho Come, se Empreender o Bicho Come 

Poeira”, e do Prof. Dr. Wellington Pereira das Virgens, do Instituto Federal de São Paulo – Faculdade de 

Educação da USP, que abordou o tema “Novas tecnologias e velhas técnicas: paradigmas e nas práticas de 

ensino e aprendizagem de matemática”. Logo em seguida, falou Dr. Welbe Atanásio de Sousa da Casa de 

Saúde Santa Marcelina e do Hospital Municipal Cidade Tiradentes sobre o tema ”Infraestrutura Predial 

Hospitalar”. 
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Público presente nas palestras no período da manhã. 

 
Créditos: Profa. Dra. Magda Rios. 

 

Ainda durante o período da manhã, foram realizadas diversas apresentações de alunos de Iniciação Científica 

e de Monitoria, como segue: 

Trabalho #01: Wilmar Bastos de Souza Junior apresentou “Monitoração do Nitrito e Avaliação dos 

Interferentes para Multiaplicações”, sob orientação do Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida; 
 

Trabalho #02: Elissa da Silva apresentou “Determinação da Deformação Média de Materiais Fotoelásticos 

sob Compressão”, sob orientação do Prof. Me. Daniel José Toffoli; 
 

Trabalho #03: Edson Catulo Bento da Silva apresentou “Determinação de Espécies Químicas Utilizando 

Sensores Eletroquímicos”, sob orientação da Profa. Dra. Magda Dias Gonçalves Rios; 
 

Trabalho #04: Augusto Cesar Santos apresentou “Determinação do Tempo de Secagem de Cola de Madeira 

Usando Correlação Speckle”, sob orientação do Prof. Dr. Sidney Leal da Silva; 
 

Trabalho #05: Yann Lima de Moraes apresentou “Matrizes de Microeletrodos Aplicadas na Análise da 

Atividade Bioelétrica de Culturas de Células Cardíacas”, sob orientação do Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida;  
 

Trabalho #06:  Felipe Martins Trajano da Silva apresentou “Reaproveitamento das Perdas de Energia Solar 

Térmica Através do Efeito Seebeck”, sob orientação do Prof. Me. Dalmácio Almeida.  

Após as apresentações, o público presente fez perguntas aos alunos. Um destaque para esse momento foram 

os depoimentos dos estudantes sobre o quanto a experiência com esses trabalhos mudou suas maneiras de 

pensar sobre o ensino, a pesquisa e a extensão. Alguns deles já estão se preparando para o mestrado.  
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DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS E APRESENTAÇÕES DE PAINÉIS: 

Prática #01: “Implementando as Tecnologias de Controle da Indústria 4.0 nas empresas Brasileiras – 

melhores práticas”. Palestrante: Marcos Giorjiani (Beckhoff). 
 

Prática #02: ”Demonstração Prática de Redes de Comunicação Digital Usadas nas Indústrias na Área de 

Automação”. Palestrante: Bruno Alencar Vilela (Sense – Sensors and Instruments). 
 

Painel #01: ”Solda Combinada de Aço Inox e Polímero Dopado para a Proteção de Tubulações”. 

Aluno: Thiago Tadao Alves Kurimoto. Orientador: Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida. 
 

 

 

Demonstrações Práticas da Beckhoff (EtherCAT). Sense – Sensors and Instruments. 

  
 Créditos: Edvan Rangel Junior. 

 

 

No período da tarde, realizaram-se as palestras do Prof. Dr. Sidney Leal da Silva, da Fatec Itaquera, intitulada 

“Reflexões sobre as Revoluções Industriais e a Educação”, e do Tecnólogo Fernando Freitas, da Yaskawa 

Motoman Robótica do Brasil, que abordou “A Robótica na Indústria 4.0“. Ao final das palestras foi aberto o 

espaço para o debate entre o público e os palestrantes, que foi de crucial importância para sanar dúvidas – 

um destaque foi a discussão sobre os possíveis problemas sociais e ambientais advindos da quarta revolução 

industrial – e consolidar a compreensão das informações obtidas durante a exposição dos palestrantes. As 

considerações finais do debate remeteram à conclusão de que toda a sociedade deverá participar 

efetivamente desse processo para evitar que tenhamos os mesmos problemas que ocorreram nas fases 

passadas da evolução industrial. Após um breve intervalo houve a apresentação musical “Pensando no futuro 

com olhar atento à natureza e às origens do nosso povo” por Luana Ruiz Leal, aluna do Instituto Mairiporã, e 

pelo Prof. Dr. Sidney Leal da Silva, da Fatec Itaquera. 
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Apresentação musical de Luana Ruiz Leal e Sidney Leal da Silva. 

 
Créditos: Daniel Toffoli. 

 

Ainda no período da tarde, houve apresentação dos trabalhos como segue: 

Trabalho #07: “Levitação Magnética”. Aluno: Felipe Maia Prado. Orientador: Prof. Dr. Sergio Turano de Souza.  
 

Trabalho #08: “Discretização da Integral de Difração de Huygens-Fresnel para Reconstrução Holográfica 

Digital”. Aluno Henrique Trajano de Araújo. Orientador: Prof. Dr. Sidney Leal da Silva.  
 

Trabalho #09: “Aulas de Reforço como Estratégia para Aumentar o Acesso à Monitoria”. Aluna Letícia 

Castanheira Santos. Orientador: Prof. Dr. Carlos Ricardo Bifi. 

 

APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS E DEMONSTRAÇÕES PRÁTICAS 

Painel #02: “A Permanência Estudantil Requer um Efetivo Acompanhamento de Ensino-aprendizagem”. 

Aluno: Leonardo Martiniano de Castro. Orientador: Prof. Dr. Carlos Ricardo Bifi. 
 

Painel #03: “Trabalho de Monitoria”. Aluno: Brando de Oliveira Veridiano. Orientadora: Prof.a Dr.a Alice 

Takako Hirose. 
 

Painel #04: “Atividades de Monitoria”. Aluno: Luisino Flores Mamani. Orientador: Prof. Esp. Alfredo Nunes 

da Silva. 
 

Prática #03: “Experimentos de Física”. Aluno: Brando O. Veridiano. Orientador: M.e Rogério R. Souza. 
 

Prática #04: “Estudo de Coletores Solares Térmicos de Placa Plana com Ajustes de Posicionamento”. Aluno: 

Felipe Martins Trajano da Silva. Orientador: Prof. M.e Etevaldo F. Carreira Junior. 
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Prática #05: “Estudo de sistemas de absorção funcionando pelo calor do ciclo de compressão a vapor”. Aluno: 

André Quelian Bezdiguian. Orientador: Prof. M.e Fábio P. de Arruda. 
 

Prática #06: “Conservação de Alimentos Quentes pelo Calor do Ciclo de Compressão a Vapor”. Aluno: 

André Quelian Bezdiguian. Orientador: Prof. M.e Francisco J. de Oliveira. 
 

Prática #07 “Engenharia Multidisciplinar”. Palestrante: Carlos Roberto Parejo (EDC Tecnologia e Educação 

Profissional). 
 

Palestrante Prof. Uinguiston Nunes Camargo. Palestrante Prof. Fábio Pinto de Arruda. 

  
                           Créditos: Daniel Toffoli. 

 

O período da noite foi aberto com a palestra do Prof. Uinguiston Nunes Camargo, da Fatec Itaquera, que 

apresentou o tema “O Que Falta e é Preciso para Ter uma Carreira Profissional?”. Em seguida, o Prof. Fabio 

Pinto de Arruda, também da Fatec Itaquera, apresentou a palestra “Os avanços Tecnológicos e as Implicações 

para o Desenvolvimento do Psiquismo Humano”. Como nos demais períodos, após as palestras houve o 

momento de debate entre o público e os palestrantes, e também foram realizadas as apresentações dos 

trabalhos dos alunos: 
 

Trabalho #10: “Redes de Comunicação Industrial Aplicadas à Automação Hospitalar”. Aluno:  Henrique 

Lima da Silva. Orientador: Prof. Dr. Fernando Luis de Almeida. 
 

Trabalho #11: “Caracterização de juntas soldadas pelos processos SMAW e FCAW em um aço ferrítico 

ASTM A572 Grau 50 para aplicação estrutural”. Aluno: Henrique Sousa Diniz. Orientador: Prof. Dr. Vitor 

S. Barbosa. 
 

Trabalho #12: “Estudos obre a viabilidade técnica da produção, sensorização e controle de prótese robótica 

de mão e antebraço humano com auxílio de impressão 3D. Aluno: Igor Mendes Catingueiro. Orientador: Prof. 

Dr. Fernando Luis de Almeida. 
 

Trabalho #13:  Guilherme Damascena apresentou “Transformação do Tubo A106 Grau B em um A333 Grau 

6 Via Tratamento Térmico”. Orientador: Prof. Dr. Paulo Henrique Ogata. 
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Homenagem aos alunos que apresentaram no período noturno. 

 
Créditos: Fernando de Almeida. 

 

A CEPE Fatec Itaquera, em nome dos seus membros, os professores Dr. Fernando Luis de Almeida, M.e 

Anderson Clayton Nascimento Ribeiro, M.e Luis Carlos Barbosa Oliveira, Esp. Hélio Pereira Cunha Filho, M.e 

Fábio Pinto de Arruda, Dr. Sidney Leal da Silva, Dr.a Magda Dias Gonçalves Rios, M.e Rogério Rodrigues Souza, 

M.e Ervaldo Garcia Junior, Dr. Paulo Henrique Ogata, M.a Ilka Maria de Oliveira Santi, M.e Rodrigo Moura Lima 

de Aragão, M.e Daniel José Toffoli, M.a Gleisa Pitareli Barbosa e Esp. Uinguiston Nunes Camargo, agradece a 

presença e o interesse de todos que participaram desse evento e trabalhará para que outros momentos como 

esse, que envolvam a integração entre o ensino, a pesquisa inovadora e a extensão, sejam constantes na Fatec 

Itaquera. 

 

Responsáveis pela edição: 

Prof. M.e Marco Antonio Paula 

Prof. M.e Daniel J. Toffoli 

Prof. Dr. Fernando L. Almeida 

Prof. Esp. Uinguiston Nunes Camargo 

 

São Paulo, 04 de junho de 2018. 

 

 

APRECIEM OS RESUMOS EXPANDIDOS... 

BOA LEITURA!!! 



Trabalho #01. MONITORAÇÃO DO NITRITO E AVALIAÇÃO 
DOS INTERFERENTES PARA MULTIAPLICAÇÕES 

Wilmar Bastos de Souza Junior1, Fernando Luis de Almeida2 
1,2 

Faculdade de Tecnologia de Itaquera ‘Professor Miguel Reale’ (Fatec Itaquera)  
2 

Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EP-USP) 
1wilmarjunior95@hotmail.com; 2almfernando@gmail.com; 

 
1. Introdução 

A importância da monitoração de nitrito se dá 

pelo fato de sua concentração em determinados 

meios afetar tanto positivamente quanto 

negativamente (em grandes quantidades) [1]. 

O nitrito está presente nas águas de rios, 

aquários, no solo, no corpo humano e animal (vide 

problemas cardíacos e urinários) e em outros 

lugares, como mostra a descrição a seguir: "quando 

se fala em nitritos e nitratos podemos imaginar uma 

grande variedade de compostos e múltiplos usos. O 

nitrato de titânio é usado em ligas metálicas, o teor 

de nitrito NO2 é usado na aquariofilia como um 

indicador da qualidade da água, como adubo 

nitrogenado em cultivos tradicionais e em 

hidropônica, o nitrato de sódio (NaNO3) e o nitrito 

de sódio (NaNO2) possuem ação conservantes e 

utilizados na indústria alimentícia na produção de 

embutidos e podem ser utilizados na alimentação 

animal como nitrogênio não protéico (NNP)" [2]. 

 

2. Objetivo 
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de 

um sensor para a medição do íon nitrito. 
 

3. Metodologia 
O sensor é composto por uma matriz com 64 

microeletrodos de ouro definidos sobre uma lâmina 

de silício. A aquisição dos sinais eletroquímicos é 

feita usando o Autolab da empresa Metrohm 

controlado por computador. 
 

4. Desenvolvimento 
A princípio foram estudadas as 

características do equipamento AutoLab (Figura 

01) pertencente ao laboratório LSI da EP-USP: 

Figura 01 – Equipamento Autolab. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2018). 

1 
Aluno de IC do CNPq. 

O nitrito será medido por meio da técnica de 

cronoamperometria in vitro, e se possível, 

posteriormente in situ para aplicação hospitalar. 

 

5. Resultados Parciais 
A Figura 02 mostra uma matriz com os fios 

soldados com cola de prata nos terminais da placa. 
 

Figura 02 – Matriz de microeletrodos em silício. 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

6. Conclusões 
Os estudos indicam o desenvolvimento de um 

sensor com boa sensibilidade. O aparato blindado a 

ruídos eletromagnéticos para a conexão das 

matrizes foi aperfeiçoado, permitindo a captação 

dos sinais elétricos pelos microeletrodos. 
 

7. Referências 
[1] ALMEIDA, F. L. Microeletrodos de medição Au-

Pim-Cu(II) e eletrodos de referência em estado sólido 

Au/AuxCly/PPI-CI-/PU: sensor voltamétrico 

integrado sobre um substrato planar de silício e 

modificado com polímeros condutores para medição 

em meio fisiológico do nitrito. 2014. 332 p. Tese 

(Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 

[2] PONTALTI, G. C. Nitritos e nitratos: venenos ou 

nutrientes?. 2011. 8 p. Seminário (Pós-Graduação em 

Ciências Veterinárias) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, UFRGS, 2011. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/gabriel_nitrato 

s.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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#Trabalho2: DETERMINAÇÃO DA DEFORMAÇÃO MÉDIA DE 

MATERIAIS FOTOELÁSTICOS SOB COMPRESSÃO 
 

Elissa da Silva1, Sidney Leal da Silva2, Daniel José Toffoli3 

1,2,3 Faculdade de Tecnologia de Itaquera – Prof. Miguel Reale 
elissa.silva022@gmail.com, daniel.toffoli@fatec.sp.gov.br 

 

1. Introdução 
A caracterização de materiais é imprescindível em 

qualquer ramo da atividade humana. A determinação do 

módulo de elasticidade E e do coeficiente de Poisson  

são cruciais para identificar características como rigidez 

e deformação transversal de materiais [1].  

Entre as técnicas disponíveis para tal caracterização, 

destaca-se a fotoelasticidade, por possuir arranjo 

experimental simples e ter custo relativamente baixo.  

Neste trabalho, apresenta-se um método para 

determinação das deformações médias de uma resina 
fotoelástica sob tensão, por meio da análise das franjas 

fotoelásticas. 

 

2. Propriedades Mecânicas 
O módulo de elasticidade E (módulo de Young) é 

uma propriedade mecânica do material que determina sua 
rigidez: quanto maior seu valor, mais rígido o material. 

Ele é obtido em ensaios mecânicos de tração pela análise 

da curva tensão-deformação, ilustrada na Figura 1.  

Figura 1 – Curva tensão () x deformação (). 

 
Fonte: Adaptado de [2] 

O módulo de elasticidade E representa a constante de 

proporcionalidade entre tensão  e deformação  na zona 

elástica [2]: 

  = E.      (1)  

O coeficiente de Poisson  relaciona as deformações 

longitudinal l e transversal t que o corpo de prova sofre: 

=  −
𝜀𝑡

𝜀𝑙
      

 

3. Fotoelasticidade 
A birrefringência é o fenômeno da dupla refração 

intrínseco em materiais anisotrópicos, onde a radiação 

incidente divide-se em duas frentes de onda com estados 

de polarização perpendiculares entre si. Quando a luz que 

emerge destes materiais é observada com o auxílio de 

polarizadores, franjas coloridas (isocromáticas) e franjas 

pretas (isoclínicas) surgem, podendo mudar de lugar 

conforme a tensão sofrida. O ramo da óptica que 

relaciona as franjas observadas com as tensões e 
deformações que ocorrem no interior dos materiais 

birrefringentes é a fotoelasticidade [3], que encontra 

aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento por 

ser uma técnica não destrutiva, ao contrário de grande 

parte dos métodos convencionais de ensaios mecânicos.  
 

4. Método 
Aplica-se carga crescente em um material 

fotoelástico de seção retangular e filma-se o processo. 

Divide-se o vídeo em quadros, que contêm um conjunto 

de franjas estáticas associadas ao esforço externo 

aplicado. O primeiro quadro é a referência (sem carga 
aplicada), no qual será escolhida uma região que será o 

comprimento inicial para a determinação das distâncias 

relativas de deslocamentos das franjas dos demais 

quadros, como mostrado na Figura 2. 

Figura 2 – Esquema de separação das imagens 

fotoelásticas 

 
Fonte: Autoria própria. 

O valor médio dos deslocamentos 〈∆𝐥𝐢〉 será a média 

dos deslocamentos, e a incerteza da medida 𝛅〈∆𝐥𝐢〉
 pode 

ser obtida, supondo-se distribuição gaussiana, como: 

δ〈∆li〉 = √(δi)
2 + (δ∆lj

)
2

    (3) 

onde i representa o desvio padrão das medidas lj e lj 

representa a incerteza do instrumento de medida. 

 

5. Conclusões 
Propôs-se um método estatístico de análise de valores 

de tensão aplicada e deformação óptica observada em 

materiais fotoelásticos, através do qual é possível 

determinar com base em teoria de erros valores de 

deformação mecânica que podem ser utilizados, por sua 

vez, para determinação de propriedades mecânicas de 
materiais de maneira precisa, direta e barata. 

 

6. Referências 
[1] CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica: Estrutura e 

Propriedades de Ligas Metálicas. 2ª ed. São Paulo: 

McGraw-Hill Ltda., 1986. 

[2] DE SOUZA, S. A. Ensaios Mecânicos de Materiais 
Metálicos: Fundamentos Teóricos e Práticos. 5ª ed. 

São Paulo: Edgard Blucher Ltda., 1982. 

[3] FREIRE, J. F. L. Introdução à Fotoelasticidade. Rio 

de Janeiro: PUC/RJ, Departamento de Engenharia 

Mecânica, 1987. 
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Trabalho #03: DETERMINAÇÃO DE ESPÉCIES QUÍMICAS UTILIZANDO 

SENSORES ELETROQUÍMICOS 
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Magda Dias Gonçalves Rios4. 
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3Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) 
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1. Introdução 
A maioria dos sistemas de climatização de grande 

porte que utilizam a água em seu processo térmico 

(Chillers), utilizam o Cobre (Cu) para a confecção de 

suas tubulações, trocadores de calor e torres de 

resfriamento. Devido ao tratamento da água com 

hipoclorito de sódio (NaClO) e outros produtos, a 

presença do íon cloreto (Cl-) começa a atuar e contribuir 

muito para a corrosão das tubulações e partes 
importantes do sistema. 

 

2. Objetivo 
O objetivo desta pesquisa está em desenvolver um 

protótipo de um sensor integrado sobre o substrato de 

alumina para a medição cronoamperométrica in vitro do 

íon cloreto em concentrações micro molares e para a 

avaliação da influência, no sinal do cloreto, das espécies 

interferentes presentes em amostras ambientais (águas 

de refrigeração).  
 

3. Materiais e equipamentos 
Os testes foram realizados usando o analisador 

eletroquímico Autolab PGSTAT302N e o software 

Nova 2.1.  

 

4. Técnicas e métodos. 
Estudamos quantitativamente a medição 

cronoamperométrica in vitro do íon cloreto (otimizando 

a sensibilidade) na presença das espécies interferentes. 

Para tal, estudamos os seguintes artigos de Gonzaga [1], 

Buffle [2] e Brett [3].  

 

5. Procedimento. 
 Debates sobre artigos propostos. 

 

 Primeiros contatos com o Laboratório de 

Sistemas Integráveis (LSI). 

 

 Primeiros contatos com Analisador 

Eletroquímico AutoLab PGSTAT302N e o 

software Nova 2.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de Gráfico Voltamétrico. 

 
 Fonte: Rafael Queiroz Ferreira (2009) 

 

5. Resultados e discussão 
Com os estudos dos artigos e os conhecimentos 

sobre o equipamento AutoLab PGSTAT302N e o 

software Nova 2.1, juntamente com o laboratório de 

eletroquímica, temos conhecimentos e ferramentas 

necessárias poderemos dar andamento ao projeto de 

desenvolvimento do sensor para constatar 

quantitativamente a presença do íon cloreto, e com o 

apoio instrumental dos laboratórios poderemos 

confeccionar o sensor para esse devido fim. 
 

6. Conclusão 
Como a utilização da água em diversos sistemas de 

climatização e refrigeração é muito amplo, o 
desenvolvimento de um sensor para a medição do íon 

cloreto poderá contribuir com a eficiência do tratamento 

da água com maior precisão e menor tempo de resposta. 
 

7. Referências 
1. GONZAGA, (2005) Buffle_Voltammetric 

environmental trace-metal analysis and speciationfrom 

laboratory to in situ. 

2. BUFFLE (2005) Buffle_Voltammetric environmental 

trace-metal analysis and speciation from laboratory to in 

situ. 
3. BRETT, (2005) Electrochemical sensors for 

environmental monitoring 

4. ATKINS, P. JONES, L. Princípios da Química. 

Grupo A. 968p. 2006. 

5. ALMEIDA, P.G. V., Química Geral – Práticas  
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Trabalho #04: DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE SECAGEM 

DE COLA DE MADEIRA USANDO CORRELAÇÃO 

SPECKLE 
 

Augusto Cesar Santos1, Daniel José Toffoli2, Sidney Leal da Silva3 

1,2,3 Faculdade de Tecnologia de Itaquera – Prof. Miguel Reale 

augustocesar.santos98@gmail.com, fatec.professor.sidney@gmail.com 
 

1. Introdução 
Uma alternativa eficiente na determinação do tempo 

de secagem de líquidos é utilizar a técnica de 

interferometria Speckle por reflexão. Para obter os 

resultados, o método de correlação Speckle tem 
apresentado grande precisão, comparado ao método de 

Momento de Inércia [1]. Neste trabalho, utilizou-se a 

técnica de interferometria e o método de correlação 

Speckle para determinar o tempo médio de secagem da 

cola de madeira. 

 

2. Inteferometria e Correlação Speckle 
Speckle é um ramo da óptica que permite observar 

mudanças em superfícies de materiais por meio da 

interferência provocada pela reflexão difusa entre uma 

onda de luz na interação com a matéria, apresentando um 

campo visual granulado (Speckle para a língua inglesa) 

[2]. Os dois tipos gerais de técnicas para obtenção dos 

dados são: interferometria por reflexão e por transmissão. 

Para analisar esses dados, diversos métodos têm surgido, 

à medida que o Speckle se torna mais conhecido nos 

universos científicos e tecnológicos. Dentre esses, 

destacam-se os métodos de momento de inércia [1] e da 
correlação Speckle, apresentado aqui nesse trabalho. A 

expressão matemática que permite efetuar o cálculo de 

correlação é: 

μ(t0, t) =  
∑ [I(t0,i)−〈I(t0,i)〉][I(t,i)−〈I(t,i)〉]N

i=1

√∑ [I(t0,i)−〈I(t0,i)〉]
2N

i=1 ∑ [I(t,i)−〈I(t,i)〉]
2N

i=1

  (1) 

Ambos os métodos necessitam de informações 

fornecidas por outro método, denominado Time History 

Speckle Pattern (THSP), para obtenção da história 
temporal do padrão de intensidades [2]. 

 

3. Materiais e Métodos 
As amostras foram preparadas com cola de madeira, 

material investigado, segundo procedimentos 

apresentados no trabalho [1]. A coleta dos dados (vídeos) 
foi realizada pela configuração experimental 

esquematizada na Figura 1. A fonte de luz foi de um 

laser de comprimento de onda 632,8 nm e potência de 5 

mW. Após colimada, a onda reflete na amostra, tem sua 

intensidade reduzida por um polarizador, e chega à 

câmera digital onde é registrado o padrão de 

interferências. Os vídeos foram divididos em quadros, 

que foram comparados uns com os outros para permitir a 

análise de sua evolução temporal, THSP. Obtiveram-se 

as intensidades médias de correlação diretamente dos 

quadros e, utilizando a expressão (1), os coeficientes de 

correlações como funções dos tempos de evolução. 

 

Figura 1 – Esquema da configuração experimental 

de Speckle por reflexão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

As relações  x t forneceram gráficos da amostra base 
sobrepostos aos das amostras temporais, e o tempo de 

estabilização da cola foi obtido no limite quando (t) 

tende a 0 (amostra seca).  

4. Resultados 
 

Figura 2 – Gráfico experimental de correlação  

 
A partir do gráfico da Figura 2, o tempo médio de 

secagem é (26,02 ± 0,44) min. 

5. Conclusões 
O resultado obtido mostrou-se mais preciso 

comparado ao trabalho [1], sob as mesmas condições e, 

também, mais simples do ponto de vista matemático e 

computacional. Isso ocorre, pela grande quantidade de 

valores temporais utilizados no cálculo estatístico 
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1. Introdução 
No Brasil, nos últimos seis meses, mais de 11 mil 

pessoas morreram devido a casos de insuficiência 

cardíaca de acordo com dados do sistema de 

informações hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(SUS) [1]. Essa doença é uma das mais graves 

enfermidades ligadas ao coração, ela se caracteriza pela 

progressiva dilatação e disfunção do miocárdio 

resultando em perca da capacidade de bombeamento do 

coração e baixa pressão sanguínea [2]. 

O tratamento definitivo da doença é o transplante, 

entretanto devido à falta de órgãos disponíveis e o 

aumento exponencial da doença, muitos recorrem ao 

procedimento cirúrgico para colocação do dispositivo de 

assistência ventricular esquerda (LVAD), mas outros 

acabam falecendo [2-3]. Muitas pesquisas estão sendo 

feitas para se saber se a explanação do dispositivo 

LVAD, depois de algum período permite ao coração 

voltar as suas funções normais, mas tem se falta de 

equipamento para se medir o potencial cárdico das 

células do miocárdio. 

A fim de estudar os potenciais de ação cardíaco e sua 

recuperação miocárdica, este trabalho de pesquisa em 

Iniciação Científica (IC) mostra os resultados parciais 

para a fabricação e avaliação elétrica de matrizes de 

microeletrodos, visando caracterizar o comportamento 

eletrofisiológico do coração. 

2. Metodologia 
Os principais materiais são: 

 placas de PCB (28,4 mm por 28,4 mm); 

 reagentes químicos (SU-8, percloreto de 

ferro,DIP gold e etc.); 

 Mioblastos H9C2; 

 o-ring de silicone; e 

 softwares diversos. 

Os principais métodos e técnicas a serem utilizados 

nesta IC são: 

 fotogravação por corrosão úmida (confecção 

das matrizes); 

 depositação química de prata e ouro (confecção 

dos microelétrodos); 

 manufatura aditiva (fabricação do aparato de 

conexão das matrizes); e 

 potenciômetro (medição dos potencias de 

estímulos cardíacos). 

3. Resultados e Discussões 
O trabalho tem por objetivo geral o 

desenvolvimento de um equipamento de fácil uso e livre 

de interferências eletromagnéticas para conectar as 

matrizes de microeletrodos aos softwares de medição 

 

potenciométrica. Portanto, desenvolver matrizes de 

microeletrodos sobre o substrato printed-circuit board 

(PCB) para a captação dos sinais elétricos propagados 

em uma solução eletrolítica que obtém amostras de 

células cardíacas, mantendo a biocompatibilidade entre 

os materiais e as amostras fisiológicas. 

 
Figura1 – Matriz de microeletrodos em PCB. 

 
Fonte: Almeida (2017). 

 
Ao final, validar os testes elétricos produzidos para 

que se possa caracterizar de forma completa o estudo 

eletrofisiológico dos cardiomicitos. 

4. Conclusões parciais 
Nesta IC, esperas-se prover à área medica a ampliação 

do conhecimento dos potenciais eletrofisiológicos 

gerados pelas células cardíacas e capturados pelas 

matrizes de microeletrodos, ajudando no diagnóstico e 

no tratamento de doenças cardíacas. 
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1. Introdução 
Nas últimas décadas, o aumento do consumo de 

energia vem crescendo, levando a comunidade 

científica a buscar novos recursos ou meios de prover 

energia mais limpa, uma dessas fontes é a solar. O 

Brasil apresenta ótimas condições para utilização de 

todas as tecnologias solares, porém o aproveitamento é 
baixo representando apenas 0,003% da energia 

produzida no Brasil [1]. Visando um aproveitamento 

deste recurso, podemos coletá-lo utilizando placas 

fotovoltaicas e coletores térmicos [2]. Neste trabalho, 

foram escolhidos os coletores térmicos modelo placa 

plana, os quais possuem uma eficiência energética de 

40% a 70%, o percentual restante é perdido através da 

reflexão do material coletor e, principalmente, pela 

condução térmica. O objetivo foi aproveitar essa 

energia desperdiçada, transformando-a em energia 

elétrica utilizando geradores termoelétricos (TEGs) 

através do efeito termoelétrico chamado seebeck, um 
fenômeno físico que acontece em todos os metais e 

semicondutores, no qual é gerada uma diferença de 

temperatura nas paredes do material, 

proporcionalmente gera-se uma diferença de potencial 

elétrico [3]. 

 

2. Metodologia 
Para esse projeto foi instalado um sistema de 

aquecimento solar em Termossifão [2] seguindo todas 

as normas da NBR 15569 e da NBR 7198/93. As 

perdas por condução na superfície dos coletores vão 

ser medidas, considerando que internamente nos 

coletores o fluido térmico no caso a água sofre um 

fenômeno físico chamada convecção, isso é, a parte 

superior dos coletores concentra maior calor que a 

inferior, com isso podemos prever que as perdas por 

condução sejam irregulares, sendo maior na parte 

superior em relação a inferior. Para provar isso foram 

instalados sensores de temperatura em diferentes 
pontos da superfície do coletor (sem considerar 

interferências externas), resultando em um 

reaproveitamento não linear nas TEGs no total, pois 

em determinados pontos a geração pode ser menor. 

Foram instaladas três TEGs em três pontos 

estratégicos nos coletores para uma mensuração mais 

próxima do ideal. Além de tudo isso teremos as 

informações de temperatura ambiente, intensidade 

solar, nível de chuva e temperatura inicial e final do 

fluido. Todos esses dados sendo monitorados e 

armazenados em um sistema supervisório. 
 

3. Teste experimental 
Foi conduzido um experimento com um TEGs 

modelo TEC1-12706 que tem uma área de contato de 

16 mm2, aplicando potencial térmico na superfície do 

gerador, os resultados estão expressos na Figura 01, 

em 

 um pior caso com um diferencial térmico de 10 °C 

obtemos uma potência elétrica de 0,003 W, projetando 

para uma área de 2 metros quadrados pode-se 
conseguir uma potência de 375 W. 

 

 

 

Figura 1 – Dados dos valores aplicados e medidos no 

experimento 
 

 
Fonte: elaboração própria (2018). 

 

4. Resultados Esperados 
Espera-se que as perdas energéticas provenientes 

de um determinado coletor térmico possam ser 

revertidas em ganhos em energia elétrica por meio da 

aplicação do efeito termoelétrico, aumentando 

indiretamente a eficiência desse tipo de sistema. 
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1. Introdução 
Este projeto tem por objetivo o estudo do 

fenômeno físico de Levitação Magnética, na FATEC 

Itaquera, e suas possíveis aplicações industriais e 

didático-científicas. Como metodologia, temos uma 

pesquisa bibliográfica para fundamentar os fenômenos 

físicos de Eletromagnetismo. Em seguida, será realizada 

a construção e utilização de um equipamento 

experimental - o Anel de Thomson - para coleta e 

tratamento de dados, com o objetivo de identificar a 

influência das variáveis presentes no experimento. 

 

2. Anel de Thomson  
O físico Elihu Thomson (1853 – 1937) demonstrou, 

no ano de 1877, que uma corrente alternada (CA) é capaz 

de produzir trabalho. A demonstração consistia em um 

anel de alumínio que flutuava quando exposto a um 

campo magnético variável. Uma bobina, alimentada por 

uma fonte CA, era a responsável pela criação do campo 

magnético variável. O anel ficava no centro da bobina: 
ele saltava quando a corrente era disparada pela bobina e 

levitava quando a corrente era percorrida pela bobina [3]. 

Após a demonstração, esta experiência levou o nome 

de Anel de Thomson e começou a ser muito utilizada para 

ensinar e exemplificar as leis de eletromagnetismo, como 

a Lei de Lenz e a Lei de Faraday [3]. 
Atualmente, são realizadas pesquisas com o objetivo 

de otimizar a experiência, viabilizando, assim outras 

ideias com o uso de levitação magnética. 

 

Figura 1 – Anel de Thomson. 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

3. Principais Aplicações 
As possíveis aplicações do anel de Thomson podem ser 

divididas em duas categorias,  

Aplicações didático-científicas: 

 Lei de Ampere; 

 Lei de Faraday; 

 Lei de Lenz; 

 Orientação do campo magnético. 

 

Aplicações Industriais: 

 Elevação de cargas; 

 Transporte de materiais. 

 

4. Lei de Faraday 
A lei de Faraday dita que quando um fluxo 

magnético é cortado por um condutor, neste será 

induzido uma força eletromotriz, ou FEM, que é igual, 

em magnitude, à taxa de variação do fluxo magnético 
através da superfície do condutor [1,2]. Isto é, 

 

𝜀 =  −
𝑑𝛷

𝑑𝑡
                                                                 (2) 

 

   Sendo ε a força eletromotriz e Φ o fluxo magnético. 

 

5. Lei de Lenz 
Quando um condutor atravessa um determinado fluxo 

variável, o mesmo sofrerá uma indução magnética. A 

corrente induzida no condutor gerará um campo 
magnético, e como este campo passará pela superfície do 

próprio condutor, será criado outro fluxo magnético, 

chamado de fluxo induzido [1,2]. 

A lei de Lenz dita que quando o fluxo indutor 

aumenta, o sentido do fluxo induzido é oposto; E quando 

o fluxo indutor diminui, o sentido do fluxo induzido é 

igual ao do indutor [1]. 

 

6. Conclusões 
No primeiro semestre da Iniciação Científica, de 

agosto até dezembro, foram realisados estudos sobre: Os 

fundamentos do eletromagnetismo; O Anel de Thomson 

e seu funcionamento; Possíveis aplicações da levitação 

magnética dentro da indústria. Por fim, foram realizados 

testes práticos para a montagem de um Anel de 

Thompson. 

 O atual foco da pesquisa é finalizar o 

desenvolvimento do Anel de Thomson para que seja 

possível fazer os testes e a coleta de dados sobre as 

potenciais aplicações da levitação magnética. 
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1. Introdução 
A Holografia Digital (HD) é uma ferramenta 

acessível, rápida e eficiente para a análise de efeitos 

mecânicos em materiais. O método da aproximação de 

Fresnel (transformada de Fresnel) permite que as 

imagens sejam reconstruídas diretamente de uma 

transformada de Fourier. 

O objetivo deste trabalho é elaborar um programa 
computacional que reconstrua a imagem de uma amostra, 

a partir de um padrão de interferências denominado 

holograma.  

 

2. Integral de Difração de Huygens-Fresnel 
Inicialmente considera-se uma onda de luz (r⃗,t) 

propagando-se através de um orifício [1,2]: 

 

                               ψ⃗⃗⃗(r⃗, t) = ψ⃗⃗⃗(r⃗)eϕ(t)          (1) 

 

ψ⃗⃗⃗(r⃗) representa a amplitude e ϕ(t) a fase da onda. A 

função (1) deve ser solução da equação de Hemholtz, 

para N orifícios, dada pela integral de difração de 

Huygens-Fresnel, tal que [3]: 

 

            ψ⃗⃗⃗0(r⃗) =
1

iλ
∬

ψ⃗⃗⃗⃗dif(r⃗⃗′)

rP
e−ik⃗⃗⃗∙r⃗⃗P  cosθ ds

A
  (2) 

 

3. Método 
O método proposto fundamenta-se na aproximação 

de Fresnel para a integral da expressão (2). O objetivo é 

reconstruir a imagem de um objeto, por difração virtual, 

utilizando um padrão de interferências real armazenado 

em arquivo digital,  Ihol(r⃗′), denominado holograma, e 

uma onda de referência virtual, ψ⃗⃗⃗ref(r⃗′). O resultado 

dessa aproximação é representado pela expressão (3) [4]. 

 

  ψ⃗⃗⃗rec(u, v) =
e−ik z

iλ z
e−

ik

2z
 (u2+v2)ℱ(kξ, kη) (3) 

 

ℱ(kξ, kη) é a transformada de Fourier do holograma. 

Definindo Δu ≡
λ z

NΔξ
 e Δv ≡

λ z

MΔη
, a partir do esquema da 

Figura 2 e utilizando a equação (3), a expressão discreta, 

que é o algoritmo para reconstrução bidimensional, 

torna-se: 

 

  ψnm =
e−ik z

iλ z
e

−
ikzλ

2
 (

n2

N2Δξ
+

m2

M2Δη
)
ℱ(Δkξ, Δkη) (4) 

 

com Δkξ = −
kλ

NΔξ
 e Δkη = −

kλ

MΔη
, parâmetros físicos do 

sensor da câmera digital e da onda de luz. 

 

Figura 2 – Esquema de discretização da 

Transformada de Fresnel Bidimensional. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A intensidade e a fase da imagem reconstruída podem 
ser determinadas, respectivamente, pelas equações [4]: 

                Irec = 〈ψ2
nm

〉τ =
1

2
ℜ𝑒{ψ∗

nm
 ψnm}          (5.a) 

 

                            Φrec = arc tg [
ℑm( ψnm)

ℜ𝑒( ψnm)
]               (5.b) 

 

4. Conclusões 
O programa computacional que será construído com 

os algoritmos das expressões (4) e (5), fornecerão 

diretamente as imagens de intensidade e fase do objeto 

que se quer estudar. Essa é a principal vantagem da 

Holografia Digital. 
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1. Introdução 
Este trabalho tem como objetivo relatar ações que 

potencialmente trarão melhorias na aprendizagem dos 

alunos da Fatec Itaquera por meio de monitoria na área 

de exatas. Para tanto foi criado um plano conjunto de 

trabalho, que viabilizará as ações propostas pelo grupo, 

com possibilidade de aplicação sistemática. 

 

2. Objetivo 
Colaborar com a elevação do nível do ensino e a 

redução da evasão e do insucesso escolar. Aprofundar a 

compreensão dos conteúdos. [2] 

 

3. Melhorias para a Monitoria 
A metodologia usada para diagnosticar processos 

dentro de um grupo de monitoria foi o de levantamento 

de dados referentes à frequência dos alunos na 

monitoria, a e a procura do serviço para sanar 

dificuldades nas disciplinas de exatas exigidas nos 

cursos.  

Em consequência disso, foi proposto aos monitores 

que criassem um planejamento de como atender esses 

alunos consulentes, em seus diferentes níveis de 

dificuldade. Esse planejamento deve ser discutido com 

os professores orientadores e/ou coordenadores, para 

evitar equívocos em sua elaboração, pois a ideia é que 

os monitores sejam auxiliares na resolução das 
atividades solicitadas nas disciplinas de exatas, não 

professores. 

Em um segundo momento, foram realizados 

diálogos com orientadores e/ou coordenadores de 

disciplinas, fora do horário de atendimento, com o 

intuito de verificar se os conteúdos trabalhados nas 

monitorias estão, de fato, sendo atendidos, visando 

ainda repertoriar os monitores com experiências 

didáticas e sugestões de prática do ensino dadas pelos 

docentes da instituição. 

  Reuniões periódicas e formações continuadas em 
monitoria nas áreas de Matemática, Física, Química, 

Eletricidade, entre outras disciplinas, estão sendo 

encaminhadas para que situações de dificuldades de 

alunos e monitores sejam previstas e sanadas, com o 

auxílio mínimo do professor da disciplina. [4,5]    

4. Desenvolvimento 
A Fatec Itaquera apresenta quatro opções de cursos 

em dois turnos: Automação Industrial, Fabricação 

Mecânica, Mecânica: Processo de soldagem e REVAC 

(Refrigeração, Ventilação e Ar Condicionado). A cada 

semestre, ingressam 40 alunos por curso e período, 

porém, com a desistência, cerca de 30 alunos 

permanecem cursando [3,1];  

 

Q= Quantidade de cursos x Quantidade de turnos  

 

Q =4 x 2 ≅ 8  

A= Alunos x Semestres 

 

A= 30 x 6 ≅ 180 

 

T= A x Q (Total de alunos) 

T= 180 x 8 ≅ 1440 
 

 Com os cálculos apresentados, pode-se constatar 

que existem cerca de 1440 alunos devidamente 

matriculados na Fatec. A Monitoria tem, em geral, em 

média 10 alunos por semana, uma quantidade ínfima, se 

comparada com o total de alunos existente na 
instituição. 

    

5. Conclusões 
Em virtude dos argumentos apresentados, busca-se 

que a monitoria seja um lugar com mais procura, por ser 

uma oportunidade de esclarecimentos de dúvidas. Aulas 

de reforço do conteúdo visto em sala de aula, entre 
outras propostas, contribuem para aumentar a demanda 

dos alunos presentes na monitoria.   
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1. Introdução 
Ancorada na evolução humana e no 

desenvolvimento tecnológico, a automação é uma 

solução para muitos setores da indústria e, na área 

hospitalar, não se faz diferente [1]. Em consequência da 

automação, as melhorias dos processos clínicos 

avançam de forma significativa e seus resultados 

refletem notoriamente na prevenção e na minimização 

dos riscos de doenças, gerando maior expectativa de 

vida, melhorando diagnósticos e prognósticos de 

pacientes, e a eficiência nos atendimentos realizados 

[2]. 

Pensando na saúde do coração e possíveis sintomas 
intermitentes e difíceis de detecção, como os sintomas 

da Isquemia do Miocárdio, propôs-se um mecanismo de 

monitoramento remoto dos sinais vitais de paciente, 

onde esses sinais ao serem capitados, são 

encriptografados e transmitidos para nuvem eletrônica 

(internet), deixando-os alocados em um banco de dados 

virtual. Por fim, pessoas autorizadas, de forma remota, 

podem acessar estas informações e realizar o 

prognóstico do paciente. 

   

2. Metodologia e Desenvolvimento 
Por meio da técnica não invasiva chamada de 

fotopletismografia, que consiste em medir as alterações 

de volume sanguíneo que passa por uma parte do corpo, 

órgão ou membro, consegue-se captar os batimentos 

cardíacos, por estarem diretamente correlacionados e 

sincronizados.  

Para esta captação, utilizou o sensor SEN-11574 

onde ele responde de acordo com as alterações na 
intensidade de luz refletida. Ao captar o sinal, os 

batimentos são convertidos em dados e direcionados à 

plataforma considerada o cérebro do sistema, o Arduino 

(espécie de hardware livre de fácil manipulação). Nesta 

plataforma, aplica-se uma programação que configura 

os dispositivos a se comunicarem e transmitirem 

constantemente os dados permitindo obter as 

informações. 

O sinal quando captado, ele passa por 

transformação, os dados são encriptografados, e estes 

sinais codificado é inserido ao protocolo de 
comunicação com as características do protocolo 

Modbus, através das variáveis S, B, Q e T, como 

demostrado na Figura 01. 

 

Figura 01 – Quadro Modbus adaptado. 

 
Fonte: elaborado pelos autores.  

 

De forma serial, os dados são transmitidos ao 

computador utilizando o padrão RS-485 e seu meio 

físico, o cabo par trançado. Para que a comunicação seja 

estabelecida entre o Arduino e o computador, utilizou-se 

um conversor USB para serial RS-485, que converte os 

dados seriais transmitidos para o padrão USB e o 

computador possa ler, e um módulo RS-485 Max, que 
por sua vez, estabelece a comunicação serial a rede, 

convertendo os dados transmitidos pelo Arduino ao 

cabo. 

No processo final, com o programa Real Term, foi 

possível realizar a interface entre os dados que chega a 

porta USB no computador (PC1) e o banco de dados 

virtual (DropBrox). Com este programa, posicionaram-

se os dados que chegarão na porta USB, ao banco de 

dados virtual em tempo real, permitindo acesso às 

informações coletadas em tempo real por qualquer 

pessoa autorizada de qualquer um que tenha acesso à 
internet. 

Como backup, utilizou-se outro computador 

denominado PC2, para armazenar as informações 

localmente. A comunicação entre o Arduino e o PC2 é 

feita de forma serial, utilizando as portas USBs de 

ambos, como na Figura 02. 

 

Figura 02 – Protótipo. 

 
Fonte: elaborado pelos autores.  

 

4. Conclusões 
Em cinco amostras colhidas por cinco pacientes 

diferentes, foi constatada repetitividade de dados 

obtidos pelo protótipo, com informações similares entre 
os pacientes; portanto, o estudo se mostra promissor 

para a aplicação em automação hospitalar. 
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1. Introdução 
Avaliar a influência dos diferentes ciclos térmicos 

oriundos dos processos por Eletrodo Revestido (SMAW) 

e Arame Tubular (FCAW) nas características 

microestruturais das juntas soldadas e, dessa forma, 

correlacionar a microestrutura com as principais 

propriedades mecânicas da junta soldada. A análise 

comparativa envolve a utilização de consumíveis 

equivalentes entre todos os processos de soldagem.  

O metal base (MB) utilizado na formação das juntas 

consiste em um aço ARBL (Alta Resistência e Baixa 

Liga) classe ASTM A572 Grau 50. A escolha desses 

processos de soldagem se deve ao fato de serem 

amplamente utilizados nos processos de fabricação e 
instalação de equipamentos bem como em procedimentos 

de reparo e manutenção de componentes e estruturas 

(e.g., pontes, dutos para a prospecção e transporte de óleo 

e gás, mecânica offshore, etc.).  

  

2. Materiais e Métodos 
As juntas soldadas produzidas com o aço ASTM 

A572 Grau 50 pelos processos SMAW e FCAW que 

seguem as especificações da norma AWS D1.1/D1.1M 

(2010), consistindo na espessura da chapa de 25,4 mm, 

dimensão da chapa 635 X 150 mm, abertura de raiz de 3 

mm, altura de nariz 2,5 mm e o ângulo do bisel de 30°. 

 

3. Resultados e discussões 
Como pode ser observado na Figura 1 a junta que 

possui maior resistência ao impacto é a soldada pelo 

processo SMAW seguido pela junta FCAW sendo ambas 

as energias maiores do que do aço ASTM A 572 Grau 50.  

 

Figura 1 – Curvas de transição dúctil-frágil do MB e das 

juntas SMAW e FCAW. 

 
 

A Figura 2 comparou os ensaios de tração 

realizados, onde as principais características são 

escoamento e limite de resistência. 

 

Figura 2 – Curva de engenharia comparativa entre todos 

os ensaios tração. 

 
 

Na Figura 3 foi possível observar a comparação da 

dureza entre as juntas soldadas. 

 
Figura 3 – Gráfico comparativo entre as durezas das 

juntas SMAW e FCAW. 

 
4. Conclusões 

As juntas soldadas e o metal base foram aprovadas 
em todos os requisitos das normas ASTM SFA-

5.01/SFA-5.01M (2007), ASTM SFA-5.20/SFA-5.20M 

(2007), AWS D1.1/D1.1M (2010) e ASTM 

A572/A572M - 15 (2015). 
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Resumo 
Neste projeto, é apresentada uma metodologia para a 

construção de um protótipo de prótese robótica de mão 

e antebraço, e análise da viabilidade dos métodos 

propostos. No decorrer do trabalho, é também testada 

uma combinação de diferentes sensores, que em 

conjunto, coletam variáveis e sinais do usuário da 

prótese em questão. Após os tratamentos necessários 

desses, são enviados ao controlador e processados, que 

por sua vez, executará suas rotinas predefinidas para a 

tomada de decisão, após esta a saída é na forma de 

movimento, estes realizados pelos servos-motores. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Sensorização. Prótese de Mão. 

Prótese Robótica. Tomada de Decisão. 

 

1. Introdução 
Atualmente, muitos protótipos de próteses podem 

ser encontrados no mercado, inclusive arquivos na 

internet, permitindo ao portador da deficiência a 

manufatura por meios de produção próprios, 

normalmente, a partir de processos de prototipagem 

rápida. Esta é uma opção com custo baixo, que 

apresenta suas limitações. Próteses robóticas, podem ter 

um valor de US$ 4.000 a US$75.000 dólares [1]. Isso 

mostra que existe a necessidade de desenvolvimento de 

outras opções com preços mais acessíveis. 

 
Figura 1 – Exemplo de modelo virtual do protótipo em 

executando o modo de descanso. 
 

 
Fonte: elaborada pelos autores 
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Figura 2 – Exemplo de modelo virtual do protótipo 

executando o modo de indicação 

 
 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

2. Materiais e Métodos 
Para o desenvolvimento do projeto será utilizado 

para a sensorização sensores como EMG de superfície, 

sensor capacitivo, acelerômetro. Para servir de 

controlador um Computador de Placa Única, o 

RaspberryPi Zero W. Para comunicação entre o 

controlador e os sensores é utilizado IIC e um conversor 

analógico/digital, e entre o controlador e os atuadores 

será utilizado um drive de controle. Os atuadores serão 

servos-motores, e todo o circuito será alimentado por 

uma bateria de polímero de lítio de 37 Wh. A estrutura 

mecânica será predominantemente de polímeros como 

ABS e nylon, e confeccionada utilizando processos de 

Fused Deposition Modeling (FDM) e usinagem com 

auxílio de CNC. 

 

3. Resultados Esperados 
Após a conclusão do projeto espera-se desenvolver 

um protótipo de prótese robótica que não necessite de 

esforço por parte de um possível usuário, para o 

controle desta. Um protótipo com cinco funções padrão, 

e que seja capaz de receber outras posteriormente 

através da reprogramação do seu controlador. 
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1. Introdução 
Os tubos utilizados para escoamento de gás e óleo 

podem ser instalados em temperaturas abaixo de zero, e 

nestes lugares é necessário escolher materiais que não 

fragilizam nestas condições. A curva de transição 

dúctil/frágil é utilizada para analisar se o material 

poderá ou não ser utilizado. 

O tubo A333 grau 6 é um aço criogênico (não 

fragiliza em temperaturas abaixo de zero) e tem várias 

aplicações no mercado.  
O aço A106 grau B possui composições químicas e 

resistências mecânicas similares ao A333 grau 6, por 

este motivo cogitou-se a possibilidade em transformar o 

aço A106 grau B em um A333 grau 6 por tratamentos 

térmicos. Além disso, o aço A106 grau B é mais barato 

e fabricado em mais dimensões comparado ao A333 

grau 6. 

Este artigo buscou classificar um aço do tubo A106 

grau B para ASTM A333 grau 6 por tratamentos 

térmicos. A curva de transição dúctil/frágil do A333 

grau 6 foi comparada com a do A106 grau B em 
condição normal e tratado para verificar a eficácia da 

modificação. Todos os ensaios foram feitos por um 

laboratório com creditação do Inmetro. Assim sendo, 

validando a eficácia.  

2. Materiais e Métodos 
Os tubos avaliados no artigo foram os aços A106 

grau B e A333 grau 6, com as dimensões de Ø 4” x 6,3 

x 300 mm. O aço A106 grau B foi tratado termicamente 

no forno elétrico, a 920°C para a têmpera e o 

revenimento a 670ºC. 

O material foi cortado e usinado. Os corpos de 

prova foram submetidos ao ensaio de impacto Charpy e 

análise microestrutural.  

3. Resultados e discussões 
Na amostra como recebida A106 grau B (figura 1a) 

pode-se observar que a microestrutura de ferrita/perlita 

possuía grãos maiores e assim, deixando o material mais 

frágil em baixas temperaturas [1]. 

Já, na amostra A333 grau 6 (figura 1b) a 

microestrutura de como recebida pela usina, pode-se 
observar a microestrutura de ferrita/perlita com grãos 

menores, assim beneficiando na ductilidade em baixas 

temperatura [1].  

A partir dos resultados obtidos após o tratamento 

térmico do A106 grau B (figura 1c) sua microestrutura 

consiste em martensita revenida aumentando sua 

ductilidade em baixas temperatura. A curva de transição 

dúctil/frágil (figura 2), ficou evidente que após o 

tratamento térmico de têmpera e revenimento, o 

material poderá ser utilizado em temperaturas abaixo de 

zero.  

 

Figura 1 – a) Microestrutura A106 grau B como 

recebido; b) Microestrutura A333 grau 6 como 
recebido; c) Microestrutura A106 grau B modificada. 

 
 

Figura 2 – Gráfico do ensaio de impacto charpy curva 

de transição dúctil/frágil.   

 
 

4. Conclusões 
Concluiu-se que o tratamento térmico de têmpera e 

revenimento beneficiou a usa ductilidade do aço A106 

grau B, havendo uma melhora significativa e podendo 

clafissicar o aço na norma ASTM A333 grau 6, assim 

tornando-o em um aço criogênico.  
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1. Introdução 
Instalação sanitária é aquela que atende a rigorosas 

exigências de assepsia, sanitização ou esterilização a ela 

impostas, de modo a assegurar que os ambientes 

internos e externos estejam adequados à manufatura do 

produto a ser processado [1]. 

Aço inoxidável sanitário é largamente utilizado na 

indústria farmacêutica, eletrônica, química, alimentícia, 

bioprocessamento e semicondutores, onde se faz 

necessário um controle de elevada pureza dos produtos 

processados, evitando a formação de pontos de 

contaminação e outros problemas de processo [2]. No 

caso do nosso estudo, será utilizado o aço 304. 

Como em nosso estudo a tubulação estará incrustada 

com uma camada de polímero dopado com nitrato de 

prata, preferencialmente, o poliuretano com temperatura 

de fusão entre 190 ºC e 240 ºC [3]. O sistema TIG, que 

é amplamente utilizado na indústria por gerar um cordão 

mais regular [4], acaba sendo descartado, pois 

degradaria o polímero com a temperatura. 

A soldagem com o laser de estado sólido Nd:YAG 

(acrônimo do inglês neodymium-doped yttrium 

aluminium garnet), baseado em um emissor de ítrio- 

alumínio-granada dopados com neodímio, produz um 

ótimo cordão de solda, sendo mais preciso e exato, 

podendo ter sua regulagem feita de acordo com a 

espessura do material a ser soldado e o tempo de 

duração do pulso de laser com comprimento de onda de 

1.64 µm, pulso de emissão entre (1 – 20) J, com a 

potência do laser chegando no limite de 3,5 kW [5]. 

Neste sentido, usaremos a soldagem a laser para unir 

o metal com poliuretano depositado e dopado com 

nitrato de prata; desta forma, unir a proteção bactericida 

às propriedades do aço inox austenítico. Inicialmente, 

abordaremos a criação de eletrodos de aço inox 304 

para a deposição de polímero dopado e realizaremos 

testes de fixação e de eficácia bactericida. 

 

2. Objetivos 
Desenvolvimento de um filme polimérico dopado 

com nitrato de prata, que irá revestir a superfície interna 

de linhas de produção e dutos, atuando na prevenção da 

formação de biofilmes e colônias bacterianas, 

principalmente em juntas soldadas. Durante este 

trabalho, concluiremos os seguintes objetivos: 

i. fabricar os eletrodos em aço inox 304,  com 

área útil de 400 mm2; 

ii. testar em escala reduzida a deposição 

eletroquímica do polímero e eficácia nos eletrodos; 

iii. soldar o aço inox incrustado com polímero, 

para verificar ocorrência de degradação; 

iv. recolher e filtrar resultados, reduzindo falhas e 

definindo a viabilidade do processo. 

 

3. Resultados Previstos 
Os resultados previstos são os seguintes: 

- solda combinada de matérias diferentes – aço e 

polímero – sem a interferência entre um e outro; 

- verificação da ocorrência de degradação (ou não) do 

polímero durante a solda do aço; 

- análise das descontinuidades ou contaminação no 

cordão de solda do aço pela difusão do polímero; 

- formas de dispersão e fixação do polímero em linhas 

de produção ativas; e 

- observação do tempo máximo da eficácia e vida do 

polímero na linha. 

 

4. Conclusões Parciais 
Embora não tenhamos encontrado na literatura 

pesquisada a menção sobre a solda combinada de 

materiais diferentes sem interferência de um no outro, 

nosso trabalho de Iniciação Científica tem se mostrado 

bastante promissor. A proteção por polímero dopado 

também se mostra útil em dutos de ventilação e ar 

condicionado, que pode ser associado a um conjunto 

com filtros para garantir um fornecimento de ar inerte e 

estéril em ambientes hospitalares e industriais, 

farmacêuticas e químicas são exemplos. 
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1. Introdução 
O Programa de Monitoria da Fatec Itaquera consiste 

na base de troca de informações e aprendizado entre os 

alunos veteranos e os alunos ingressantes e/ou menos 

experientes da instituição. Além disso, ainda 

proporcionar a evolução dos monitores a exercerem 

uma função que se assemelhe a de um professor. 

Seu intuito é de proporcionar uma estrutura de apoio 

a fim de auxiliar alunos com dificuldades nos 

aprendizados e assim fazer que os mesmos obtenham 

sucesso no seu desenvolvimento acadêmico. 
Com base na grade do curso de Automação 

Industrial, os principais assuntos abordados referem-se 

diretamente às disciplinas de Cálculo e de Eletricidade, 

tornando estes dois tópicos de suma importância para o 

desenvolvimento do aprendizado durante todo o 

decorrer do curso. E tendo tal noção da importância do 

aprimoramento nestes dois quesitos, os monitores 

auxiliaram através de didáticas proporcionadas pelo 

material de apoio [1-4]. 

 

2. Metodologia 
O Programa tem como principal objetivo o apoio aos 

alunos ingressantes, os quais apresentam uma 

dificuldade maior no aprendizado inicial. Com a 

finalidade de garantir o empenho desses alunos, os 

monitores dispõem da utilização de listas/trabalhos 

utilizados por professores em semestres anteriores e 

aulas complementares de reforço sobre as matérias que 

estes alunos demonstrem maiores dificuldades. 
 

3. Desenvolvimento 
A maioria dos alunos ingressantes apresenta uma 

relevante dificuldade com o desenvolvimento do 

aprendizado no começo do semestre letivo, isso muito 

ocorre pelo fato da maior parte desses alunos não 
manterem um contato com noções básicas de ensino 

(matemática, português, física, dentre outros) durante 

um período, ou até mesmo por possuírem um ensino 

básico muito inferior ao exigido pela instituição. 

Também, é notório uma dificuldade de alunos de 

semestres mais avançados, mas dos quais possuem 

dificuldades pontuais com determinados assuntos. 

Possuindo base pertinente a esses dados, os 

monitores têm como dever garantir o apoio aos alunos 

ingressantes e veteranos, de modo a realizar troca de 

ideias pertinentes a métodos de estudos e/ou sanar 

dúvidas referentes aos conteúdos que esses alunos 
apontem como dificuldades. Porém, sempre colocando 

em foco de que os monitores não estão exercendo a 

função realizada por um professor, uma vez que o 

programa seja destinado apenas no apoio aos métodos 

de estudo e sanar dúvidas pertinentes aos conteúdos, 

não sendo destinado a proporcionar conhecimento 

aprofundado sobre os conteúdos em sala de aula. 

Com o decorrer do semestre, também é realizado um 

acompanhamento diretamente com os professores das 
disciplinas de apoio, para obter informações mais 

complementares quanto ao progresso dos alunos, 

podendo definir os principais conceitos a serem 

reforçados. 

 

4. Resultados Esperados 
Ao final do semestre, é esperado que esses alunos 

com dificuldades demonstrem um desenvolvimento 

significativo com os conteúdos trabalhados durante o 

decorrer das atividades realizadas com o programa. 

Desta forma, garantir a permanência e a conclusão do 

curso desses alunos. 

 

5. Conclusões Parciais 
Após a aplicação do programa e o incentivo 

constante para o comparecimento dos alunos para 

participarem dele, nota-se uma melhora no número de 

alunos que conquistam aprovação em matérias das quais 

necessitam de uma fundamentação básica de conceitos. 

Fazendo assim com que o programa se torne uma 

excelente ferramenta de apoio e aprendizado para todos 

os alunos que ali estão envolvidos. 
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1. Introdução 

A monitoria integra as principais atividades 

acadêmicas dentro de uma instituição superior, sendo 

um de seus objetivos fortalecer a base de conhecimento 

em disciplinas básicas aos alunos ingressantes. Ao 

cumprir essa função, ela favorece o aprendizado nas 

demais disciplinas das diversas áreas da grade curricular 

do ensino superior, além de possibilitar o 

desenvolvimento de diversas outras atividades. 

A monitoria traz diversos benefícios, tanto para os 

estudantes que frequentam a monitoria, como para os 

monitores. Ela auxilia tanto na formação acadêmica e 

desenvolvimento dos estudantes, como no 

desenvolvimento profissional dos alunos que se tornam 

monitores e que desejam futuramente seguir a carreira 

de docência. 

Além do conhecimento adquirido, já que o monitor 

precisa estudar mais, a monitoria traz um pouco da 

experiência de um docente, uma vez que ela propicia o 

desenvolvimento de algumas habilidades como: 

autonomia, responsabilidade, dedicação, trabalho em 

equipe, dentre outras. 

O desenvolvimento de competências e habilidades 

muito valorizadas no mercado de trabalho pode ser um 

grande diferencial para que o monitor se torne um 

profissional ainda mais capacitado para encarar o 

mercado de trabalho após a conclusão do curso. 

 

2. A monitoria 

No Programa de Monitoria da Fatec Itaquera os 

trabalhos têm sido realizados diariamente de acordo  

com o tempo disponível do monitor, ou seja, o próprio 

monitor escolhe seu horário de trabalho, e pode dedicar 

até oito horas semanais. É na sala da monitoria onde os 

alunos podem ser atendidos, conforme disciplinas, dias 

e horários disponibilizados pelos monitores. 

Mas, o trabalho de um monitor começa bem antes de 

auxiliar os estudantes na matéria escolhida, uma vez que 

antes das atividades começarem de fato, o monitor deve 

apresentar um plano de trabalho semestral, onde 

constam as atividades a serem realizadas e o 

cronograma de dias em que ele irá trabalhar na 

monitoria. 

Os monitores são responsáveis pela Semana de 

Recepção dos Calouros na FATEC, na qual fazem um 

primeiro contato com os novos estudantes e explicam o 

funcionamento das atividades na instituição, fazem uma 

revisão rápida e básica de alguns fundamentos da 

Matemática, e que depois pode ser estendida para as 

aulas de reforço, dependendo da necessidade  dos 

alunos. 

E, o trabalho de um monitor não se restringe a 

somente apoiar os estudantes na matéria a qual está 

monitorando ou mesmo com as listas de exercícios, 

podendo abranger também trabalho em conjunto com o 

professor orientador, o qual futuramente pode ser tornar 

um projeto de iniciação científica, ou mesmo trabalhos 

em sala de aula ou laboratórios. O monitor pode  

também ministrar aulas de reforço fora do horário das 

aulas, de modo a auxiliar e motivar ainda mais os 

demais estudantes durante o semestre. Essas aulas são 

estruturadas de acordo com cada monitor, que pode 

focar na parte teórica ou na resolução de exercícios, ou 

mesmo em ambas, dependendo como está o 

entendimento dos alunos. 

Além disso, durante o período de monitoria, o 

monitor coleta informações básicas dos estudantes que 

está auxiliando, como por exemplo: nome, curso, 

semestre, matéria que o aluno tem duvidas, temas e/ou 

matérias que os alunos tiveram mais dúvidas, 

quantidade de atendimentos, entre outros, a fim de 

contribuir para avaliações e estatísticas do Programa de 

Monitoria da Fatec Itaquera. Ao final de casa mês, o 

monitor elabora um relatório mensal de suas atividades, 

e ao final de um semestre, apresenta um relatório final 

descrevendo suas atividades na monitoria. 

 

3. Conclusões 

A monitoria é uma importante estratégia de 

aprimoramento e difusão do conhecimento, seja para o 

estudante que busca sanar suas dúvidas com os 

monitores, seja para o monitor. À primeira vista, o 

trabalho de um monitor pode parecer um pouco 

complicado ou mesmo árduo, uma vez que o monitor 

também é um estudante, e este deve conciliar o trabalho 

da monitoria com seus estudos. Entretanto, pode-se 

dizer que a monitoria é um ótimo início para aquele 

estudante que pensa em seguir a carreira acadêmica, 

pois desenvolve competências aplicáveis tanto para o 

exercício profissional de um docente, como aquelas 

largamente valorizadas no mercado de trabalho. 
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Resumo. O objetivo deste trabalho é auxiliar o aluno 

com dificuldades no ensino-aprendizagem, tornando o 

monitor um agente colaborador nesse processo. A partir do 

atendimento ao aluno e dos grupos de estudo, serão 

acompanhadas as atividades acadêmicas propostas pelo 

professor da disciplina. 

1. Introdução 
No ensino superior, encontram-se frequentemente 

discentes com dificuldade em alcançar objetivos 

curriculares prescritos, impostos pela necessidade do 

aluno de desenvolver competências e habilidades exigidas 

pelo mundo contemporâneo, também devido ao pouco 

tempo de aprendizado que não aprofunda e deixa em 

dúvida os estudantes. Com certa frequência, as instituições 

de ensino superior têm a preocupação de desenvolver 
projetos educacionais e pedagógicos que envolvam 

monitores de alunos, a fim de co-ajudar nos processos de 

aprendizagem. Os alunos que participam do Programa de 

Monitoria podem ajudar a melhorar o nível de 

compreensão em sua aprendizagem. 

Esta assistência se concentra no uso de estratégias 

aprendidas pelo aluno, como estratégias cognitivas / 
metacognitivas, permitem aprender a organizar e tornar- se 

consciente das demandas exigidas pelas tarefas propostas, 

resolver situações desafiadoras, avaliar os procedimentos 

escolhidos e dos resultados alcançados. As estratégias 

motivacionais ajudam a entender as razões para mover 

esforços para aprender o que você quer e onde você quer 

alcançar e ajudá-lo a lidar melhor com o sucesso e com o 

fracasso, com ansiedade e possíveis desmotivações. 

Portanto, envolve o controle emocional, temporal e 

organizacional, desde a organização do material e do local 

de estudo, até solicitar a ajuda. 

2.- Método de Ensino 
2.1.-Provando. Demonstrar é o processo de ensinar por 

meio de exemplos ou experimentos. Por exemplo, um 

monitor pode ensinar uma ideia conduzindo uma 

experiência para os alunos. Uma demonstração pode ser 

usada para elucidar um fato usando a combinação de 

evidências visuais e raciocínio associado. As 

demonstrações são semelhantes às narrativas escritas e 

exemplos em que eles permitem que os alunos se 

relacionem pessoalmente com as informações 

apresentadas. A memorização de uma lista de fatos é uma 

experiência separada e impessoal, enquanto a mesma 

informação, transmitida através da demonstração, torna-se 

pessoalmente identificável. As demonstrações ajudam a 
aumentar o interesse dos alunos e reforçam a retenção de 

memória, pois fornecem conexões entre os fatos e os 

aplicativos reais desses fatos. Conferências, por outro 

lado, são freqüentemente orientadas mais para apresentar 

fatos do que aprendizado conectivo.3.2.Método Gráfico. 

 

O procedimento da solução gráfica consiste na 

determinação do espaço da solução que define todas as 

soluções possíveis do modelo, determinação da solução 

ótima, entre todos os pontos possíveis do espaço da 
solução. 

O método gráfico pode ser entendido como uma figura 
de uma situação real em que os parâmetros do modelo 

assumem valores estáticos. 

Figura 01. Força e momento de corte. 

 

 

Fonte: IESB ( Instituição de Ensino Superior de Brasília) 

4. Conclusões 

Os resultados obtidos pelos alunos sugerem que a 

implementação dessas atividades foi muito bem sucedida, 

considerando o período de tempo abordado neste artigo. 

Houve melhora significativa das notas, maior 

comprometimento dos alunos e efetiva transformação da 

rotina de aula. Essa mudança só foi possível devido ao 

grau de participação dos alunos, ou seja, todos estavam 

diretamente envolvidos no processo de implementação. 
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1. Introdução 
O projeto de iniciação científica proposto, tem o 

objetivo de construir experimentos de física que 

poderão ser utilizados em aulas, de laboratório ou em 

demonstrações. A utilização de experimentos auxilia no 

aprendizado dos alunos, e o insere na aplicação do 

método científico. 
Inicialmente, construiu-se um plano inclinado para 

estimativa do valor da gravidade local. Este constitui-se 

como experimento piloto para averiguar a possibilidade 

de utilização da mesma metodologia em outro 

experimento: o do atirador e do alvo.  

2. Plano Inclinado 
Este experimento, que se constitui como piloto para 

o próximo experimento, destina-se a estimativa do valor 

da aceleração da gravidade local. Uma esfera percorre o 

plano, ao longo do qual possui sensores em posições 

fixas. Estes sensores registram os intervalos de tempo 

nos quais a esfera percorre as distâncias entre dois 

sensores consecutivos. Estes tempos são registrados e 

exibidos num display. A partir dos intervalos de tempo e 

da inclinação da rampa é possível estimar o valor da 

gravidade local. A Figura 1 exibe a montagem do plano 

inclinado na fase de testes. 

 
Figura 1 – Plano Inclinado com os suportes para os 

sensores e em destaque o acoplamento do transferidor 

para medida do ângulo de inclinação do plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

3. O Atirador e o Alvo 
Uma aplicação do movimento balístico e do 

movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), e 

muito abordado nos livros didáticos [1], [2], [3] e [4], é 
o problema do atirador e do alvo. A Figura 2 

exemplifica este problema.  

No mesmo momento que o projétil é disparado o 

alvo cai verticalmente. Desde que esta simultaneidade 

seja satisfeita, o projétil sempre acertará o alvo. 

Evidentemente o projétil deve possuir uma velocidade 

mínima para percorrer a distância horizontal x até a 

linha vertical na qual o alvo se encontra. A altura y 

percorrida pelo alvo depende da rapidez com que o 

projétil é disparado. 

 

 

Figura 2 – Trajetórias do projétil e do alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Autores. 

Um sensor será acoplado na saída do disparador, e o 

sinal será enviado para um eletroímã no qual o alvo está 

preso. Neste mesmo momento, ainda, o sistema de 

aquisição de dados iniciará a contagem do tempo até o 

projétil atingir o alvo. A interrupção na contagem do 

tempo será possibilitada pelo acoplamento o de uma 

pastilha piezoelétrica no alvo. A Figuras 3 exemplifica o 
design que será construído. 

Figura 3 – Trajetórias do projétil e do alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores. 

4. Conclusões 
O plano inclinado está na fase final de ajustes e 

preparação de roteiros experimentais. O experimento do 

atirador e do alvo encontra-se na construção do 
disparador e da estrutura. É importante destacar o 

grande empenho e grande dedicação destes estudantes 

para concretizar estes experimentos e a superação das 

dificuldades sem nenhum auxílio financeiro. 
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os outros dois sistemas fixos e assim será possível 

1. Introdução 
O crescente consumo de energia em todo mundo 

vem levando a comunidade cientifica a buscar novos 

meios de captar, armazenar novos recursos energéticos 

renováveis. No Brasil, os recursos renováveis já são 

realidade, sendo que 47,8% da matriz energética do 

país é de fontes renováveis [1], comparado com as 

fontes mundiais o Brasil está disparado na frente nesse 

seguimento, porém a energia solar ainda não tem sido 

suficientemente utilizada. A energia solar, por ser uma 
fonte abundante e praticamente inesgotável, está em 

foco nesse século. Com o avanço da tecnologia os 

meios de captação dessa energia estão ficando mais 

eficientes e mais baratos, tendo como destaques as 

tecnologias fotovoltaicas e solar térmicas. Os sistemas 

solares térmicos no Brasil ainda estão limitados ao uso 

residencial e predial, com pouco uso na indústria, com 

o principal modelo sendo os coletores de placas planas 

e os tubo evacuados [2]. A instalação de um sistema de 

aquecimento solar deve seguir normas da ABNT NBR 

15569 para uma instalação segura e eficiente, porém e 
quando as recomendações da norma não puderem ser 

aplicadas? Qual é a perda de eficiência nesse caso? A 

grande maioria dos telhados e estruturas residenciais 

não é projetada para receber um sistema de 

aquecimento solar, por esse motivo as recomendações 

das normas muitas vezes são postas de lado, como 

inclinação do coletor em relação ao horizonte, visto que 

muitos telhados são planos demais ou íngremes demais 

ou mesmo por algum motivo são impedidos de ser 

apontados para o norte como recomenda a norma.  

Essas questões serão abordados nesse trabalho. 

 

2. Metodologia 
Instalaremos três sistemas de aquecimento solar de 

coletores planos (figura 01), sendo dois fixos, um em 

circulação forçada, na qual são usados bombas e 

sensores para o seu funcionamento, e um em 

termossifão, que usa a gravidade e convecção para seu 

funcionamento, não sendo necessário o uso de outros 

aparatos. Esses dois sistemas serão instalados 

identicamente posicionados, sendo que todas suas 

variáveis serão medidas e comparadas para estudos. Já 

o terceiro sistema será móvel, de circulação forçada 
porém o coletor solar terá ajustes nas posições 

horizontal e vertical (figura 2). As instalações desses 

três sistemas seguem as normas ABNT NBR 15569: tal 

norma diz que o ângulo do coletor com o horizonte 

deve ser a sua latitude mais dez graus, e deve ser 

apontado para o norte. O sistema móvel irá variar 

nessas inclinações e seu rendimento será comparado 

com 

analisar as perdas que um sistema mal posicionado 

gera, pois nem todos os telhados e estruturas são 

projetados para tais instalações e assim muitas vezes 

um coletor acaba sendo instalado mal posicionado e 

não gerando o máximo de eficiência dele. As 

variáveis dos sistemas serão medidas, monitoras e 

armazenada em um sistema supervisório. 

 

Figura 1 – Desenho técnico dos três sistemas de 

aquecimento solar instalados 
 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

Figura 2 – Sistema móvel, a esquerda com ângulo 

mínimo 9° e a direita com ângulo máximo 50°. 
 

Fonte: Elaboração Própria (2018). 

 

3. Resultados Esperados 
Espera-se que possamos adquirir informações 

sobre um tema pouco conhecido, que são as perdas 

térmicas por mau posicionamento. 
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1. Introdução 
Diante da escassez dos recursos naturais 

convencionais, máquinas que visam o reaproveitamento 

de energia são de extrema importância, contanto que tais 

equipamentos mantenham sua qualidade e eficiência 

inalterada. Mantendo essa premissa, o projeto visa 

apresentar o estudo de um sistema que aproveita o calor 

rejeitado num processo de compressão a vapor para 

aquecer um ciclo frigorífico por absorção. 

 

2. Desenvolvimento Protótipo 
Para montagem do protótipo foram estudados dois 

tipos de ciclo de refrigeração: o ciclo de compressão a 

vapor e o ciclo de absorção. 

O ciclo de refrigeração ocorre por meio da 

transferência de calor, que é a transferência de energia 

provocado exclusivamente pela diferença de 

temperatura, para se conseguir isso, o calor deve ser 

removido do corpo que está sendo refrigerado e 

transferido para outro, cuja temperatura esteja abaixo 

daquela no corpo refrigerado [1]. 

No sistema de absorção, o calor é a fonte de energia 

responsável pela circulação do fluido, ou seja, é a 

energia térmica. Um sistema de refrigeração por amônia 

é composto por gerador, condensador, válvula de 

expansão e bomba de solução [2]. 

Já em um sistema de compressão a vapor a energia 

mecânica é a responsável pela circulação do fluido 

através do compressor. Este fluido possui características 

termodinâmicas que o tornam capaz de retirar ou ceder 

calor de um meio enquanto se vaporiza ou se condensa. 

Este sistema é composto por compressor, condensador, 

dispositivo de expansão e evaporador [3]. 

O protótipo foi montado utilizando um novo 

trocador de calor na saída do compressor que foi 

acoplado ao refrigerador de amônia, em substituição a 

resistência. 

 

Figura 3 - Junção dos ciclos 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 
Após a montagem do protótipo, testes foram feitos 

para comprovar ou não a eficiência do conceito, e 

comparado com as medições feitas nos equipamentos 

antes da montagem dom protótipo. Na tabela 1 pode ser 

visto parte dos resultados obtidos. 

 

Tabela 1 – Medições do protótipo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 
 

3. Conclusões 
Com os resultados obtidos com protótipo podemos 

concluir que se torna inviável a utilização do calor de 

rejeito do ciclo de compressão para alimentar um ciclo de 

absorção com amônia. Entretanto, novos estudos podem 

ser feitos para ciclos de absorção com brometo de lítio ou 

com sistemas de adsorção. 
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1. Introdução 
Diante da escassez dos recursos naturais 

convencionais, equipamentos que visam economia de 

energia são de extrema importância, contanto que tais 

equipamentos mantenham sua qualidade e eficiência 

inalterada. Nosso projeto visa apresentar um novo 

conceito em balcão frigorífico, onde o ciclo de 

refrigeração atenderá tanto o resfriamento dos alimentos 

ou bebidas, como manter os alimentos aquecidos. 

 

2. Desenvolvimento Protótipo 
Para montagem do protótipo foi estudado o ciclo de 

compressão a vapor. 

Com o ciclo de refrigeração introduzido ao diagrama 

PH podemos identificar onde teremos calor latente, calor 

sensível e alterações de pressão. Em um sistema de 

refrigeração, podemos entender que quando o fluido 

refrigerante circula no evaporador, o mesmo está 

absorvendo calor do ambiente e evaporando. O mesmo 

ocorre no condensador, porém o fluido refrigerante 

dissipa calor ao ambiente, condensando [1]. 

 

Figura 1 – Ciclo de Refrigeração em um diagrama Ph 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

Em um estudo efetuado por Slama (2012), um 

refrigerador foi utilizado para aquecer água a 60°C sem 

alterar o seu funcionamento, utilizando o calor gerado e 

que antes era rejeitado pelo condensador [2]. 

Estufa são equipamentos responsáveis por gerar e 

manter o calor no seu interior, mantendo assim a 

temperatura interna maior do que a externa. Estufas de 

alimentos são elétricas, e possuem uma resistência 

elétrica. Os alimentos preparados devem ser mantidos à 

temperatura superior a 60ºC por, no máximo, 6 horas 

[3]. 

Para concepção da ideia de reaproveitar o calor de 

rejeito do ciclo frigorígeno, montou-se um protótipo 

utilizando um freezer e uma estufa, a descarga do 

compressor foi desviada até a estufa. A saída do 

compressor é o ponto onde a temperatura é mais elevada. 

Na estufa foi confeccionado outra serpentina que 

substituirá a resistência elétrica, por onde passará o fluido 

assim que o mesmo sair do compressor. 

 

Figura 2 – Protótipo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2017) 

 

3. Conclusões 
Os resultados alcançados foram os mesmos que um 

balcão e uma estufa comum, diferindo apenas no tempo 

de estabilização da estufa. A fabricação de equipamentos 

dentro deste conceito é viável e pode trazer grande 

economia na conta de energia elétrica. Para casos de 

estufa maiores, podemos utilizar resistências menores 

apenas para complementar a temperatura caso a 

serpentina não alcance o valor desejado, mantendo ainda 

assim, a economia sobre estufas comuns. 
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