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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta obra é uma coletânea dos Trabalhos Acadêmicos apresentados na I Mostra Técnica 

das Engenharias (MTEC) da Faculdade Anhanguera Pelotas.  

A Mostra Técnica das Engenharias tem por finalidade a apresentação dos produtos e ou 

projetos desenvolvidos nos cursos de Engenharia (Computação, Civil, Mecânica e Produção) 

ou áreas afins, visa estimular a reflexão crítica, geração de novas tecnologias e disseminação 

do conhecimento junto à comunidade do município de Pelotas. 

O evento acontece em comemoração ao Dia do Engenheiro dia 11 de dezembro, com 

diversas atividades acadêmicas, apresentação de trabalhos científicos, cursos e palestras.  

 A Faculdade Anhanguera de Pelotas faz parte do grupo Kroton Educacional, empresa 

privada do ramo da educação, com uma trajetória de mais de 45 anos, por meio da marca 

Pitágoras, na prestação de serviços educacionais, com várias unidades de ensino distribuídas 

pelos estados brasileiros. Dentre as instituições de ensino que agregam o grupo estão a 

ANHANGUERA, FAMA, PITÁGORAS, UNIC, UNIME, UNIRONDON, UNOPAR e 

UNIDERP.  

A Instituição está localizada na Avenida Fernando Osório, nº 2301, Bairro Três Vendas, 
no município de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul e iniciou suas atividades no ano letivo 

de 2003. Sua Missão é “Melhorar a vida das pessoas por meio da educação responsável e de 
qualidade, formando cidadãos e preparando profissionais para o mercado, contribuindo para o 
desenvolvimento de seus projetos de vida”. Ofertando Cursos de Graduação no Ensino Superior 

Presencial, EAD e Pós-Graduação 
Os cursos de Engenharia da Faculdade Anhanguera de Pelotas, tem como proposta 

preparar profissionais críticos, reflexivos e criativos, por meio do ensino e da extensão, além 
de formar profissionais competentes, éticos e cidadãos. 

A Engenharia Mecânica com atividades desde 2010, primeiro curso da modalidade no 

município de Pelotas, se propõe ao desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e 

conceituais nos estudantes, com atuação voltada para equipamentos mecânicos, térmicos e 

hidráulicos, no desenvolvendo de projetos e na prestação de consultoria junto a empresas de 

ramos variados. A graduação visa o desenvolvimento de habilidades técnicas que podem ser 

aplicadas no desenvolvimento e na projeção de todo tipo de máquina, com uso aplicado de 

tecnologia de ponta e total compreensão do funcionamento e da manutenção dos sistemas, desde 

a indústria de base, como aeronáutica e metalúrgica, até a fabricação de produtos voltados ao 

consumo – alimentos, roupas, brinquedos, entre outros. 

A Engenharia de Produção está em atuação desde 2011, sendo o curso amplamente 
reconhecido no sistema de avaliação MEC com notas 4 para o ENADE e 5 para o IDD, tem 

como propósito contemplar, com qualidade, as demandas efetivas de natureza econômica, 
social e socioambientais do município e região. Propondo uma com formação multidisciplinar, 

particularmente em áreas como informática, gestão e administração (finanças, recursos 
humanos) aos acadêmicos do curso.  

O Curso de Engenharia Civil visa desenvolver conhecimentos e habilidades para 

conceber, projetar, construir e manter todos os tipos de construções e infraestruturas. 

Proporcionado ao aluno compreender e enxergar os ambientes naturais e espaços urbanos de 

maneira inteligente, visando à preservação e ao bem-estar da sociedade. Oferecendo oferece 
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bases práticas e teóricas para o desenvolvimento profissional econômico e sustentáve l, 

respeitando os preceitos éticos, culturais e ambientais. 

A Engenharia da Computação tem como propósito formar um profissional capaz de 

absorver e desenvolver novas tecnologias para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. 

A graduação forma engenheiros com habilidades que vão além da capacidade técnica e têm 

perfil generalista, trabalham com ética e humanismo, com visão crítica e reflexiva diante da 

resolução de problemas na hora de conceber e implementar sistemas e modelos eletrônicos e 

computacionais.  
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

A Importância da adoção de Ações Proativas para Segurança do Trabalhador sob a Ótica 

da Norma Regulamentadora (NR-13) em Caldeiras e Vasos de pressão 

 

Eduardo Milke Peres, Alberto Conceição da Cunha Neto 

Resumo 

A proposta do presente estudo é trazer à discussão acerca da importância da utilização dos 

parâmetros da norma regulamentadora 13 do ministério do trabalho para a segurança dos 
trabalhadores, como também das instalações físicas das empresas que utilizam caldeiras e vasos 
de pressão. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos 

científicos consultados no Google, SciELO, MT, CREA, publicados nos últimos 10 anos. O 
estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do 

curso de Engenharia Mecânica. Os resultados da pesquisa oportunizaram o entendimento da 
aplicação da NR-13, visando melhor qualidade de vida para os trabalhadores, contribuindo para 
descrever os requisitos de segurança mais relevantes e, de igual modo, facilitar a compreensão 

sobre os processos de inspeção periódica de caldeiras e vasos de pressão. Para isso, a NR-13 
determina a utilização do manual de operação de fácil entendimento pelos operadores.  Assim, 

para evitar acidentes tanto em caldeiras, quanto em vasos de pressão e tubulações, é preciso que 
as normas legais sejam acatadas e cumpridas, principalmente na qualificação dos profissiona is. 
O respeito pela legislação faz com que os trabalhadores desenvolvem suas atividades com 

segurança e os equipamentos tenham manutenção para a boa conservação. Imprescindíve l, 
portanto, seguir as exigências da NR-13, importante marco de referência para a segurança dos 

trabalhadores. 
 

Palavras-chave: Caldeiras. Vasos de Pressão. NR13. 
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Analise de Requisitos e Especificações para a Inspeção em Veículos Rebocáveis com 

Peso Bruto Total de até 7500N 

 
Pablo Vanzela, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

O presente estudo buscou verificar e caracterizar como se procede a inspeção em veículos 

rebocáveis com peso bruto total (PBT) de até 7.500N, modificados ou fabricados 
artesanalmente, com base no regulamento técnico da qualidade nº25 (RTQ 25) aprovado pela  

portaria nº 30/04 do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industria l 
(INMETRO). Tal objetivo foi alcançado com base em uma pesquisa bibliográfica, baseada em 
livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, CBEM, publicados nos últimos 10 

anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Assim, compreendeu-se que um rebocável com 

PBT até 7500N se divide em suspensão, carroceria e chassi, cujos critérios de inspeção visam 
atestar e assegurar sua resistência estrutural e funcionamento, tanto da suspensão quanto dos 
demais componentes, conforme é estabelecido pelo RTQ-25 do INMETRO. A legislação é 

rigorosa em todos os procedimentos de análise e ensaio com vistas a garantir e assegurar a 
segurança dos veículos para circulação em vias públicas. Deste modo, a inspeção dos 

rebocáveis envolve a verificação de chassi, carroçaria, dimensões externas e interna, para-
lamas, rodas e pneus, suspensão, eixo, engate, sistema elétrico, sinalização e iluminação, freio, 
identificação e requisitos para novos elementos, tudo seguindo as deliberações da portaria nº 

30/04. Assim, tem-se que pela inspeção correta nos rebocáveis, acidentes podem ser evitados 
em via pública e em operações de transporte de carga, garantindo a proteção da segurança e da 

saúde dos profissionais e sociedade. 
 
Palavras-chave: Veículo Rebocável. Inspeção. Ensaio. Legislação. 
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

 

Benefícios de utilização do Guincho de Big Bag no Transporte de Cargas Agrícolas  
 

Marlo Ribeiro Silva, Alberto Conceição da Cunha Neto, Georgea Rita Burck Duarte 
 
Resumo 

O mercado dentro do segmento de Agronegócios vem crescendo constantemente no Brasil. 
Todo esse crescimento está surgindo devido transformação tecnológica que está ocorrendo na 

zona rural, novas tendências, inovações, estilos e diversificações fazem parte da mudança no 
processo de produtivo.  O trabalho teve objetivo demonstrar os Benefícios de utilização do 
Guincho de Big Bag no Transporte de Cargas Agrícolas. Para tanto, foi realizada uma Revisão 

de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, CBEM, 
publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera 

de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica.  O uso de novas tecnologias 
no campo, vem revelando a importância do Guincho de Big Bag, considerando que este, é um 
equipamento com baixo custo e que traz segurança, agilidade e eficiência ao Agricultor. O 

guincho de Big Bag é um equipamento versátil, pois, permite o transporte, carregamento e 
descarregamento de sementes e insumos para o plantio, diminui custos de mão de obra. O 

resultado desta pesquisa foi primordial, pois atingiu todos objetivos, enfatizando todos os 
benefícios existentes durante o processo de plantio, focando-se principalmente no tempo que o 
produtor rural ganha com o uso do guincho de big bag. Apresentando, desta forma, uma 

possibilidade viável de garantir um plantio adequado, sem perder tempo e garantindo um bom 
aproveitamento do plantio. 

  
Palavras-chave: Guincho de Big Bag. Benefícios. Transporte de Carga Agrícola. Implemento 
Agrícola. 

  



  

11 
 

                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

 

Benefícios do Uso da Prensa Hidráulica como Ferramenta para o Processo de 

Reciclagem de Resíduos 
 

Lucas Mendes Pereira. Alberto Conceição da Cunha Neto. Georgea Rita Burck Duarte 
 
Resumo 

A Reciclagem de resíduos é um conjunto de ações que na prática tem o objetivo de diminuir o 
desperdício tanto de materiais quanto de produtos e também de resguardar a natureza no que se 

refere à extração interminável de recursos. Dentre de uma de suas grandes vantagens, está em 
contribuir para a redução do volume de lixo. Para que os trabalhadores ganhem tempo e as 
empresas maiores lucros, é preciso maior agilidade no processamento dos resíduos. Sendo 

assim, o objetivo do estudo foi verificar os Benefícios do uso da Prensa Hidráulica como 
ferramenta para o processo de Reciclagem de Resíduos. Para tanto, foi realizada uma Revisão 

de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, ABREPO, 
CBEM, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. A prensa 

hidráulica é uma ferramenta que tem capacidade para prensar mercadorias grandes e de 
comprimir matérias, sendo assim, o equipamento é capaz de comprimir resíduos como latinhas, 

papel, garrafas PET e sucatas em geral, transformando-os em fardos, e assim, promover a 
redução do volume de lixo, facilitando o processo de reciclagem como manejo, armazenamento 
e transporte. Ganhar tempo e aumentar lucros é o foco das usinas de reciclagem, fundamenta l, 

portanto, que haja maior agilidade no trabalho e isso pode ser agilizado com o uso da prensa 
hidráulica.  

 
Palavras-chave: Prensa Hidráulica. Reciclagem Resíduos. Benefícios. 
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Briquetagem: Compactação da Casca de Arroz em Indústrias de Beneficiamento 
 

César Fonseca de Neto Moraes, Georgea Rita Burck Daurte, Antônio Rogério da Rosa Ness 

 

Resumo 

Os resíduos de casca de arroz gerados durante o processamento do beneficiamento de grãos, 
provocam urna série de problemas ambientais, sendo necessário a criação de técnicas para o 

aproveitamento deste resíduo com intuito de reduzir as pressões sobre o meio ambiente. Uma 
das técnicas é a briquetagem que consiste na compactação de resíduos provenientes de casca de 

arroz por uma prensa mecânica com pressão e uso de temperatura forçada. O objetivo do estudo 
foi apresentar a brinquetagem como alternativa de compactação da casca de arroz em indústr ias 
de beneficiamento e reaproveitamento do resíduo para geração de energia. Para tanto, foi 

realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no 
Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na 

Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. 
Observou-se que o volume de resíduos de cascas de arroz resultantes do processo de 
beneficiamento é considerável, indicando a instalação de um sistema de briquetagem, com 

possibilidade de geração de energia, apesar da densidade a granel ser relativamente baixa, 
apresenta elevado teor de extrativos. Conclui-se que a brinquetadgem é viável e pode ser uma 

alternativa para o reaproveitando dos resíduos provenientes nas linhas de produção das 
indústrias de beneficiamento do Arroz.  
 

Palavras-chave: Brinquetagem. Casca de Arroz. Resíduo de Grãos. Indústria de 
Beneficiamento.  
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Caracterização das Condições de Segurança na Instalação, Operação e Manutenção de 

Vasos de Pressão sob a ótica da NR13 

 
Leandra da Silva Nunes, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo promover o estudo bibliográfico acerca da importânc ia 

na utilização e aplicação da NR13 (Norma Regulamentadora) para a instalação, operação e 
manutenção em vasos de pressão. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada 

em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, MT, publicados nos últimos 10 
anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Para efeito da NR-13, vasos de pressão são 

equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa. A NR-13, muito embora tenha 
como enfoque a segurança do trabalhador e na prevenção de acidentes que podem causar perda 

de vidas e grandes prejuízos materiais, está veio a padronizar as ações que abrangem a operação 
dos equipamentos objeto deste estudo. A norma abrange aspectos de projeto, instalação, 
operação, manutenção e vistoria dos equipamentos pressurizados. Os vasos de pressão estão 

presentes nas industrias em diversos formatos, dimensões e finalidades sendo aplicados com 
fluido pressurizado ou um simples gás. Identificou-se, ainda, com a pesquisa que a 

intensificação da obediência à NR-13 devidamente aliada a técnicas paralelas de inspeção de 
equipamentos, resulta em bons resultados tendo em vista a inibição de prejuízos com acidentes 
industriais e danos ao meio ambiente. 

 
Palavras-chave: Manutenção. Vaso de Pressão. Norma Regulamentadora NR-13. 

Instrumentos. Aplicação.  
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Elevadores de Carga Industrial: Caracterização e Condições de Operação 

 

José Dominick Bréa Victória Sena, Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo 

Elevadores de carga têm papel crucial em indústrias e comércios, uma vez que otimizam toda 
a logística das operações executadas nesses espaços. Por serem tão fundamentais, estes 

dispositivos sofrem constantes mudanças em seus mecanismos para que se tornem ainda mais 
eficazes. Com o uso de tecnologias aplicadas nos elevadores de cargas, as indústrias otimizam 
seus processos, reduzem custos e propiciam maior segurança aos seus colaboradores. O estudo 

tem por objetivo apresentar as principais características e condições de operação dos elevadores 
de carga Industriais. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, 

artigos científicos consultados no Google, SciELO, MT, publicados nos últimos 8 anos. O 
estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do 
curso de Engenharia Mecânica. O principal objetivo dos elevadores e carga industrial é atender 

a necessidade de transportar cargas pesadas, projetados e fabricados seguindo as rígidas normas 
da ABNT (NBR NM 267 e NBR 14712) e são divididos em Classes, de acordo com sua 

capacidade de carga e especificações de operação: Classe A (também chamados “elevadores de 
serviço”); Classe B: são utilizados para transporte de veículos de passageiros e caminhões; 
Classe C: para carregamento feito por empilhadeira motorizada; Classe C-1: usados para 

carregamento de caminhões em indústrias, Classe C-2: neste caso, o caminhão não pode entrar 
junto com a carga; Classe C-3: os elevadores também são carregados e descarregados com 

veículos industriais. Sendo assim, para a escolha do elevador de Carga Industrial é preciso 
determinar quais são as necessidades de movimentação de carga, capacidade e especificações 
de operação. 

 
Palavras-chave: Elevadores de Carga Industrial. Classes Elevadores de Carga. NBR NM 267. 

NBR 14712.   
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                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Energia Eólica: Fonte de Energia Renovável Promissora no Brasil 
 

Pablo Ricardo Pedroso Pereira, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 
Resumo 

As energias renováveis são consideradas como energias alternativas ao modelo energético 
tradicional, tanto pela sua disponibilidade como pelo seu menor impacto ambiental. Estudos 

demonstram que as perspectivas futuras envolvendo o planejamento energético no Brasil tem 
demonstrado a carência de informações e estudos sistematizados, para definição de uma matriz 
energética mais adequada. O trabalho teve por objetivo verificar qual a energia renovável mais 

promissora para ser utilizada na substituição de fontes de combustíveis fosseis e na redução do 
efeito estufa, com menor impacto ambiental possível. Para tanto, foi realizada uma Revisão de 

Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, ANEEL, 
publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera 
de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Verificou-se que embora a 

energia renovável proveniente de usinas hidrelétricas seja uma opção, apresenta fragilidade, 
pois, depende das condições climáticas para geração de energia e pleno abastecimento do 

sistema.  Já a energia solar embora seja interessante, ainda possui um custo elevado de 
instalação, baixa capacidade de armazenamento e baixo rendimento.  Portanto, a Energia Eólica 
embora tenha impactos sonoro e visual, demonstra ser uma das energias alternativas mais 

promissora, pois utiliza a energia proveniente do vento (inesgotável) para gerar energia elétrica, 
com emissões de poluentes bastante reduzidas em relação às fontes fósseis, promove a geração 

de emprego e benefícios financeiros (proprietários do local de instalação), além de elevada 
rentabilidade do investimento e bom rendimento (capacidade de conversão de energia). Desta 
forma, a energia Eólica apresenta um potencial imenso como fonte de energia renovável limpa 

e disponível gratuitamente.        
  

Palavras-chave: Fontes De Energia Renovável. Energia Eólica. Fontes Alternativas.  
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Estudo dos Principais Parâmetros da NR-13 Aplicados à Operação em Caldeiras 

Industriais 

 
Paulo Roberto Milech. Lemos, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

Caldeiras a vapor são equipamentos de larga utilização na indústria. Por serem máquinas que 

trabalham gerando vapor a pressões superiores à pressão atmosférica estas máquinas necessitam 
de cuidados especiais com sua operação, manutenção, projeto, instalação e inspeção. Nesse 
contexto é o objetivo deste trabalho que busca caracterizar os principais parâmetros da nr-13 

aplicados à operação em caldeiras em ambientes industriais. Para tanto, foi realizada uma 
Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, 

MT, CREA publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Visando a 
preservação da saúde dos envolvidos em usa operação e a prevenção de acidentes graves a NR-

13 regula praticamente todos os aspectos do trabalho com caldeiras. As normas 
regulamentadoras que estabelecem os princípios e parâmetros de segurança em sua operação, 

instalação e manutenção também foram abordadas neste estudo objetivando a melhor 
compreensão possível do tema e fomentando sua divulgação. 
 

Palavras-chave: Caldeiras. Energia. Vapor. NR-13; Eficiência Energética. Geração de Vapor. 
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 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Estudo e Caracterização Quanto ao Funcionamento e Tipos de Sistemas de Transmissão 

em Automóveis de Passeio 
 

Patrícia Colomby Couto de Almeida, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

O efetivo trabalho teve como objetivo verificar quais são os mecanismos envolvidos no 
funcionamento do sistema de transmissão em automóveis de passeio, resultando em uma 
melhor compreensão e comparação do tema exposto. Para tanto, foi realizada uma Revisão de 

Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados 
nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 

pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Para tal, foram verificadas as característ icas 
dos elementos e/ou componentes que os compõem, bem como, quais sistemas de transmissão 
disponíveis no mercado automotivo nacional. Do mesmo modo, verificou-se que, com a 

evolução da indústria automobilística atualmente existem: os veículos híbridos com a utilização 
dos sistemas manual – MT, automático – AT e continuamente variável – CVT. As melhor ias 

proporcionam sistemas com mais eficiência, resistência e conforto atendendo as necessidades 
de cada usuário. 
 

Palavras-chave: Automóveis de Passeio. Transmissão. CVT. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Estudo para Caracterização dos Processos de Instalação e Tecnologias Disponíveis para 

Utilização de Compressores em Unidades Industriais 

 
Claiton Duarte Pieper, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

Visando caracterizar os processos de instalação e as tecnologias utilizadas em compressores 

industriais, é que se objetivou o presente estudo. Para tanto, foi realizada uma Revisão de 
Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados 
nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 

pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Nesse contexto, verificou-se a exímia 
importância destes equipamentos na indústria, tanto para acionamentos de equipamentos quanto 

para movimentação de cargas. Do mesmo modo, foram abordados vários conceitos e citações 
com o objetivo de ter um melhor entendimento sobre o tema, como pressão, volume e 
temperatura. Resultando na apresentação das principais características de funcionamento dos 

compressores, regido por quatro transformações gasosas: isotérmica, isobárica, isocórica e 
adiabática. Também foi demonstrado o funcionamento dos principais compressores utilizados 

na indústria juntamente com os acessórios, elementos construtivos, que formam o conjunto 
denominado compressor. Também foram demonstrados os aspectos prioritários das NRs, 
referente à segurança na instalação, manutenção e operação.  

 
Palavras-chave: Compressor. Pressão. Volume. Temperatura. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Estudo Quanto à Evolução Tecnológica dos Sistemas de Direção (Piloto) Automática em 

Máquinas Agrícolas 

 

Jonas Neufeld Kroker, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo 

O presente trabalho buscou caracterizar a evolução dos dispositivos utilizados para condução e 

direcionamento de forma automatizada para maquinas agrícolas em suas operações. Para tanto, 
foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no 
Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na 

Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica Foram 
verificados os principais tipos de piloto automático existentes e as particularidades do 

funcionamento de cada um, desde os mais simples com as barras de luzes e o piloto automático 
elétrico, até o eficiente piloto automático hidráulico e apresentando as perspectivas quanto ao 
trator totalmente autônomo. Também são demonstrados os benefícios dessa tecnologia 

integrada na agricultura de precisão. E ainda foi realizado um estudo de algumas das tecnologias 
empregadas nos sistemas de direção automática agrícola e na agricultura de precisão, como a 

rede CAN e o protocolo ISOBUS. 
 
Palavras-chave: Maquina Agrícola. Piloto Automático. Autônoma. Agricultura de Precisão. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Estudos sobre as Classes de Ajustes e do Acabamento Superficial e sua Influência nos 

Acoplamentos 

 
Jonatan Radtke, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 
Resumo 

A possibilidade de ter uma variação na medida real da peça utilizada em um equipamento é um 

benefício para as indústrias. Nesse contexto foi realizada a presente pesquisa de forma a estudar 
as classes de ajustes e o acabamento superficial desenvolvidos em elementos de máquinas e sua 

respectiva influência nos acoplamentos destes. Para tanto, foi realizada uma Revisão de 
Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados 
nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 

pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Assim, tem-se que são os ajustes que 
proporcionarão um fácil acoplamento das peças ao conjunto da máquina. Desta forma, a 

identificação adequada dos tipos de tolerâncias e ajustes existentes em peças e equipamentos 
mecânicos, através de estudos sobre as classes de ajustes (folga, incerto e interferência) e a 
influência do acabamento superficial (rugosidade) nos acoplamentos é determinante às 

premissas de um bom projeto mecânico. Do mesmo modo, com relação aos benefícios e 
possíveis prejuízos no processo de ajustes, as consequências das rugosidades nas peças e 

funcionamento dos maquinários industriais bem como, as diferentes tolerâncias utilizadas em 
peças deste meio. Há uma grande variação de ajustes na indústria e cada tipo com seu respectivo 
objetivo, para assim atender com grande satisfação todas as áreas de ocupação mecânica.  

 
Palavras-chave: Tolerância. Ajuste. Rugosidade. Acoplamento. Mecânica. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Geração de Energia Elétrica através de Placas Fotovoltaicas 

 

Marcos Paulo Silva de Oliveira, Georgea Rita Burck Duarte 
 

Resumo.  

O Brasil apresenta um potencial imenso para produção de energia a partir da energia solar, pois, 
a radiação solar é abundante durante todo ano, se tornando uma fonte de energia lima e gratuita. 

O estudo teve por objetivo apresentar as principais características da Geração de Energia 
Elétrica através de Placas Fotovoltaicas. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, 

baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, ANEEL, publicados nos 
últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 
pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. A principal característica da geração de 

energia através de Placas fotovoltaicas é o uso de inversores que transformam a energia solar 
em energia elétrica. A Placa fotovoltaica é o equipamento utilizado para captar a energia solar 

e iniciar o processo de transformação em energia elétrica, todo processo ocorre meio das células 
fotovoltaicas da qual são compostas (geralmente de silício ou outro material semicondutor). O 
conjunto de células dentro da placa é conectado em série através da passagem de uma faixa 

condutora ultrafina, tecida de cima para baixo por cada uma delas e, assim, criando um circuito. 
Cada placa fotovoltaica é composta de: Moldura de alumínio, vidro especial, película 

Encapsulante EVA, células fotovoltaicas, fundo protetor e caixa de junção. A geração de 
energia elétrica através de placas fotovoltaicas tem como vantagens:  geração de energia 
sustentável, não há ruídos e poluição, agilidade e facilidade de instalação, baixa manutenção e 

vida útil média do sistema de 25 anos. E desvantagens: Alto valor do investimento inicia l 
(aquisição e instalação do sistema fotovoltaico), geração intermitente (não gera energia à noite) 

e mudança estética do imóvel. Um sistema solar fotovoltaico instalado em uma por exemplo 
residência se paga em até 6 anos após sua instalação. Portanto, a geração de energia elétrica a 
partir de placas fotovoltaicas pode ser uma alternativa de geração de energia limpa e demonstra 

possuir várias vantagens de utilização. 
 

Palavras-chave: Placas Fotovoltaicas. Energia Solar. Geração de Energia.  
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Gestão de Manutenção Otimizada em Máquinas de Ensaio de Fadiga para Cadeira de 

Rodas 

 
Wagner Cardoso Neto, Antônio Rogério da Rosa Ness 

 
Resumo 

As empresas que utilizam máquinas e equipamentos sabem que a manutenção é indispensáve l 

e, portanto, a mesma precisa ser de externa eficiência para que a vida útil do equipamento não 
seja afetada; para tanto, não basta, exclusivamente, reparar a máquina ou instalação 

rapidamente, mas sobretudo, é indispensável a adoção de um sistema de manutenção visando 
preservar a máquina em operação, evitando falhas opcionais e paradas não programadas. O 
objetivo geral do estudo foi apresentar a importância da Gestão de Manutenção Otimizada em 

Máquinas de Ensaio de Fadiga para Cadeira de Rodas, bem como, quais são os tipos de 
manutenção adequados a este equipamento e prevenção de modos de falha que podem ocorrer. 

Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos 
consultados no Google, SciELO, CBEM, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no 
ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenhar ia 

Mecânica. O uso de planilhas de controle de manutenção, software de gerenciamento, permitem 
o acompanhamento do equipamento indicando com maior exatidão a necessidade de 

manutenção, além de identificar qual peça ou componente está apresentando um desgaste ou 
falha que pode comprometer a operação. Embora não exista uma única alternativa ou 
sistemática correta e ideal para o gerenciamento estratégico de Manutenção Otimizada em 

Máquinas de Ensaio de Fadiga para Cadeira de Rodas, existem práticas e técnicas diversificadas 
que se aplicadas de forma correta, poderão assegurar melhores resultados e benefícios para a 

organização e alcance de uma manutenção mais eficiente.  
 
Palavras-chave: Gestão da Manutenção. Tipos de Manutenção. Modos de Falha. Máquina de 

Ensaio de Fadiga para Cadeira de Rodas. 
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História do Aço e Evolução do Tratamento Térmico utilizados para a Têmpera do Aço 

Carbono 

 
Djalma Cerezini Filho, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

A pesquisa objetivou discorrer sobre as tecnologias de tratamento térmico utilizados para a 

têmpera do aço carbono. Realizou-se uma abordagem sobre a história do aço e a evolução do 
tratamento térmico assim como das ferramentas utilizadas para a realização deste tratamento. 
Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos 

consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 
2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenhar ia 

Mecânica. Salienta-se a importância da técnica da têmpera nos aços para a produção de lâminas 
e ferramentas que auxiliam o homem na realização tanto de tarefas simples como em operações 
mais elaboradas que necessitam de aços robustos para a usinagem de metais. O comparativo 

realizado entre ferramentas utilizadas em tempos remotos e as ferramentas que são utilizadas 
até a época da realização desta pesquisa nos mostra a possibilidade que o domínio da técnica 

de têmpera de aços tem de gerar inclusão de pessoas desempregas no mercado de trabalho 
atuando como empreendedores de pequenas e microempresas. A questão ambiental também é 
abrangida pelo fato de que peças de aço descartadas podem vir a ser reutilizadas e retrabalhadas 

desde que se apliquem os tratamentos térmicos corretos para que possam se transformar de 
peças de descarte para peças novas e totalmente funcionais. Finalmente aborda-se as 

implicações da têmpera na microestrutura do aço carbono.  
. 

Palavras chave: Aço. Têmpera. Metalurgia. Forja. Reciclagem. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

Importância da Ferramenta PDCA como Garantia de Qualidade na Fabricação de 

Produtos 

 

Krystian  Zorzolli, Georgea Rita Burck Daurte, Antônio Rogério da Rosa Ness 

 
Resumo 

Um processo produtivo pode ser entendido como um processo de transformação de recursos 

em resultados. Para que os resultados sejam os esperados a gestão da qualidade surge como 

fator indispensável. A qualidade é um ponto forte para a competitividade das empresas. Sendo 

assim, a qualidade precisa ser planejada, executada e controlada por meio de métodos de gestão, 

estabelecendo critérios e padrões para a fabricação de determinado produto. O estudo teve por 

objetivo verificar a Importância da ferramenta PDCA como garantia de qualidade na fabricação 

de produtos. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos 

científicos consultados no Google, SciELO, PNQ, publicados nos últimos 10 anos. O estudo 

ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 

Engenharia Mecânica. O ciclo PDCA é uma ferramenta de gestão baseada em 4 etapas: 

Planejar, executar, verificar e corrigir, podendo ser utilizada no aperfeiçoamento dos processos 

produtivos, pois, identifica as causas de seus problemas e implementa soluções. Geralmente 

representado em ciclos ascendentes, sempre em movimento e tem por objetivo “fazer certo da 

primeira vez”. Seus estágios representam como deve ser seu dia a dia em um ambiente 

produtivo dentro dos princípios de qualidade e melhoria contínua. Conclui-se que o a PDCA é 

uma ferramenta de melhoria contínua, mantém estreito vínculo com as atividades essenciais da 

administração e produção, auxiliando no controle e tomada de decisão, além de viabilizar a 

busca pela qualidade em toda a cadeia produtiva.  

 

Palavras-chave: Gestão da Produção. Qualidade. PDCA. 
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 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

 

Materiais Utilizados na Elaboração de Tanques de Ensaio de Ondas Mecânicas 

(Didático) em Meio Liquido 

 

Yuri Pedra Bilharva, Alberto Conceição da Cunha Neto, Georgea Rita Burck Duarte 
 

Resumo 

O estudo tem por objetivo verificar por meio de Revisão de Literatura quais são os Materiais 
utilizados na elaboração de Tanques de Ensaio de Ondas Mecânicas em meio liquido, bem 

como, apresentar as principais características destes materiais para elaboração de um tanque 
didático em escala menor, para ser utilizado nos laboratórios da Faculdade Anhanguera Pelotas.  
A pesquisa foi baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, 

publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera 
de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. O Tanque de Ensaio de Ondas 

Mecânicas em meio liquido, é um equipamento simulador, tem a função de proporcionar 
ensaios onde são coletados dados para análise de força da água, sua velocidade, altura da onda 
e impacto. Todas as forças são produzidas a partir do contato e interação de dois corpos, os 

quais podem assumir diversas formas, neste caso a força aplicada pela parede sob a água dentro 
do tanque faz com que a onda seja gerada. Os materiais utilizados na fabricação do Tanque 

(didático) foram: Placas de acrílico transparente; motor de corrente contínua; Transformador; 
Biela manivela de transmissão de movimento; Componentes eletrônicos e Sensores de leitura. 
O funcionamento do Tanque de Ensaio ocorre da seguinte forma: Dentro de um tanque de 

acrílico, há uma parede móvel, que impulsionada pela força do motor gera uma onda (sistema 
unidimensional), após a onda ser gerada ela é propagada e percorre todo o cumprimento do 

tanque até se chocar com os sensores de leitura,  fixados na parede oposta do tanque.  Os 
sensores coletam os dados, os quais são interpretados por um programa e representados no 
computador.  Sendo assim, os dados coletados através do simulador como altura da onda, 

velocidade e força de impacto são muito importantes para o planejamento e desenvolvimento 
de projetos como: diques, navios, barragens, entre outros, com a resistência necessária para a 

força gerada pelo impacto da água.  
 
Palavras chaves: Materiais Tanque de Ensaios de Ondas Mecânicas. Ensaio de Ondas em Meio 

Liquido. Simuladores.  
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Motores a Diesel: Evolução da Tecnologia voltada ao Rendimento e Redução na Emissão 

de Poluentes 

 
Rogério Nick Borges, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo: Ao longo dos anos verifica-se a flagrante evolução na tecnologia empregada para a 

construção de motores a diesel que ocasionaram uma grande melhoria no seu rendimento e ao 
mesmo tempo uma diminuição na taxa de emissão de poluentes. Seu funcionamento é baseado 
no ciclo diesel de combustão interna por compressão, sendo uma ótima alternativa para o 

emprego em serviços pesados e de longa duração, mas apesar disso ele mantém um consideráve l 
índice de emissão de poluentes mesmo após as melhorias verificadas. Para tanto, foi realizada 

uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, 
SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Nesse empenho, 

verificou-se que entre os poluentes que o motor a diesel libera está o dióxido de nitrogênio, o 
que é muito preocupante pois além de ter um cheiro forte, ser ofensivo a saúde humana e tóxico, 

ainda é o responsável pela chuva ácida. Quanto à estrutura dos motores, identificou-se alguns 
componentes dos motores a diesel sujeitos às mudanças tecnológicas feitas no sistema de 
injeção de combustíveis, controladores eletrônicos, recirculação de gases e tratamentos pós 

combustão, o que tem colaborado para que ocorra a diminuição de emissão dos poluentes. Tais 
reduções nas emissões cumprem legislações internacionais, afim de reduzir o impacto 

ambiental em grandes cidades e protegendo o meio ambiente. Verificando-se a tendência de 
adequação e utilização de motores a combustão. 
 

Palavras-chave: Motores de Combustão Interna; Ciclo Diesel. Emissão de Poluentes.  
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Motores de Combustão Interna: Estudo e Caracterização dos Ciclos de Funcionamento 

e sua Evolução Tecnológica 

 

Richard Reickow, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo: Desde sua concepção no século XIX os motores de combustão interna (MCI) 

passaram por diversas modificações ao longo dos anos que resultantes da evolução tecnológica, 
que lhes proporcionaram considerável melhoria no desempenho operacional. Os motores estão 

presentes diretamente na vida das pessoas, em indústrias, em automóveis, no lazer, na 
agricultura, no dia a dia, etc. O presente trabalho objetivou caracterizar as variações construtivas 
em razão do ciclo de funcionamento dos MCI, como por exemplo os de Ciclo Otto, Ciclo 

Diesel, Ciclo Lenoir, Ciclo Wankel, Ciclo Atkinson, Ciclo Miller e Ciclo de Brayton. Para 
tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos 

consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 
2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenhar ia 
Mecânica. Para tanto, foi possível identificar que com a tecnologia hoje empregada os motores 

estão menores (dimensionalmente), consomem menos combustível e, ao mesmo tempo, 
apresentam redução na emissão de poluentes. Condição que é fundamental uma vez que os 

MCI, sabidamente, apresentam índices de emissão de gases poluentes e que, por isso, com o 
passar dos anos, estão sendo estudadas novas tecnologias para amenizar a emissão desses gases 
e também diminuir o consumo de combustíveis, catalizadores, recirculação de gases e 

tratamentos pós combustão, são tecnologias presentes nos motores fabricados nos dias de hoje, 
isso por que devem cumprir as normas e legislações, aumentando assim a qualidade de vida das 

pessoas e agredindo menos o meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Motores de Combustão Interna. Consumo de Combustível. Emissão de 

Poluentes. 
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Norma Regulamentadora NR-12: Planos de Segurança para Atividades com Máquinas e 

Equipamentos na Indústria 

 

Adriano Forster Martins 
      

Resumo 

A norma regulamentadora NR12 apresenta grande relevância para o ramo fabril e já foi alterada 

diversas vezes por proporcionar grande complexibilidade de entendimento tanto aos 
empregadores, colaboradores e aos técnicos da área. Sendo assim, é necessário adaptar as 
empresas conforme as exigências da NR12, considerando os principais riscos existentes no 

ambiente de trabalho com manuseio de máquinas e equipamentos utilizados na indústria. O 
trabalho visou demonstrar a importância da adoção de Planos de Segurança para Atividades 

com Máquinas e Equipamentos na Indústria, conforme a NR12. Para tanto, foi realizada uma 
Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, 
TEM, CREA, CBEM, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na 

Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica.  
Observou-se o desenvolvimento de planos de segurança para as atividades executadas em 

maquinas e equipamentos, são fundamentais, devendo considerar os riscos operacionais, uso 
adequado de EPIS, treinamentos e campanhas de conscientização.  Para desenvolvimento dos 
planos de segurança constatou-se que uma das principais dificuldades vem de origem 

financeira, pois inúmeras maquinas utilizadas na indústria já estão ultrapassadas com projetos 
que impossibilitam a adequação com custo aceitável. 

 
Palavras-chave: NR12. Segurança no Trabalho. Plano de Segurança na Indústria. 
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Orientações da Norma NR12 para Adequação de Máquinas Industriais  
 

Luciano da Fonseca Souza, Alberto Conceição da Cunha Neto, Antônio Rogério da Rosa 
Ness   

 

Resumo: Com o aumento das exigências de segurança no ambiente de trabalho, visando 
garantir a integridade dos colaboradores, as empresas investem parte de seus recursos a fim de 

se adequar. A NR12 tem por objetivo melhorar as condições de trabalho em prensas e simila res, 
injetoras, máquinas e equipamentos de uso geral, e demais anexos; garantir a segurança do 
trabalhador e proporcionar adequados máquinas e equipamentos intrinsecamente seguros. O 

objetivo do trabalho foi apresentar as principais Orientações da norma NR12 para Adequação 
de Máquinas Industriais. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, 

artigos científicos consultados no Google, SciELO, MT, publicados nos últimos 10 anos. O 
estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do 
curso de Engenharia Mecânica. O estudo observou que as principais medidas indicadas na 

NR12 para asseguras a segurança dos trabalhadores são: Medidas administrativas, Medidas de 
proteção individual e Medidas de proteção coletiva. Sendo necessários os seguintes 

procedimentos para adequação a NR12 ao trabalho com Máquinas Industriais: 1) Inventário de 
máquinas com Identificação da máquina e equipamento; Descrição geral (tipo, fabricante, 
modelo, características); Capacidade, produtividade, tempo de operação por dia, operadores 

envolvidos; Diagnóstico com relação a NR 12 (sistema de segurança); Previsão da adequação; 
Recursos financeiros para a adequação e; localização em planta baixa (layout); 2) Planta baixa 

indicando  a posição exata das máquinas no canteiro; 3) Análise de risco, mapear os riscos 
inerentes a cada máquina; 4) Diagnóstico, indicando os critérios descritos na NR 12 estão sendo 
atendido; 5) Plano de ação, para auxiliar na adequação às exigências da Norma 

Regulamentadora; 6) Manual de operação e manutenção de todas as máquinas tenham esse 
documento; 7) Prazos para adequação à NR 12; 8) capacitação os trabalhadores envolvidos com 

máquinas e equipamentos. Conclui-se que para que as indústrias efetuem a Adequação de 
Máquinas e equipamentos conforme a NR12 a adoção de uma série de medidas, procedimentos, 
protocolos e fluxos de trabalho, visando a prevenção de acidentes, além de diminuir o número 

de falhas operacionais.     
 

Palavras-chave: Orientações Segurança no Trabalho; NR12. Colaboradores. Produtividade. 
NR12.  
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Parque Eólico Offshore: A Energia Eólica uma Fonte Renovável de Energia 

 
William da Silva Jeske, Georgea Rita Brck Duarte 

 
Resumo 

Com a crise energética e o aquecimento global, tem-se recorrido as fontes renováveis de 

energia, sendo a Energia Eólica uma fonte bastante interessante, pois não produz carbono, 
consequentemente reduzindo os danos causados pelo feito estufa. A energia eólica é uma fonte 

de energia renovável na qual obtém-se a energia elétrica através da força do vento, com o auxílio 
dos Aerogerador. O estudo tem por objetivo demonstrar a importância de utilização de Parques 
Eólicos Offshore para geração de energia elétrica, como fonte renovável de energia.  Para tanto, 

foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no 
Google Acadêmico, SciELO, ANEEL, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no 

ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenhar ia 
Mecânica. A. Os parques eólicos offshore são compostos por vários Aerogeradores (turbinas 
eólicas conectadas), destinadas a transformar a energia proveniente de massas de ar em 

movimento (ventos marítimos) em energia elétrica, tendo como vantagem uma velocidade 
maior e mais constante, devido à inexistência de barreira física.  Sendo assim, o potencial eólico 

brasileiro é excelente, devido a extensão territorial da costa marítima brasileira, tornado a 
instalação de Parques Eólicos Offshore para geração de energia uma alternativa viável.  
 

Palavras-chave: Parque Eólico. Energia Renovável. Offshore.  
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Plano de Manutenção Mecânica Industrial: Aplicações e Benefícios  

 
Diego Rockembach Almeida 

 
Resumo 

Com aumento da tecnologia e a evolução da economia mundial, se faz cada vez mais necessário 

o aumento na qualidade dos serviços prestados pelas empresas, bem como a redução nos custos 
com imprevistos durante a produção, sendo imprescindível investir em planos de manutenção, 

efetuando melhorias continuas no maquinário. O trabalho teve por finalidade apresentar os 
benefícios e aplicações do Plano de Manutenção Mecânica Industrial. Para tanto, foi realizada 
uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, 

SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. A manutenção 

mostra-se primordial no funcionamento de uma indústria, visto que os equipamentos devem 
apresentar condições adequadas de funcionamento para que os demais objetivos da empresa 
sejam alcançados. Cada tipo de manutenção tem a sua devida importância, sendo indispensáve l 

sua utilização de forma conjunta, já que uma atua como complemento da outra. Conclui-se que 
a ação e eficácia de cada tipo de manutenção só é possível através da elaboração e aplicação de 

um plano de manutenção, no qual devem constar os principais itens que devem ser observados 
e avaliados em cada equipamento. Dessa forma, torna-se possível minimizar a ocorrência das 
falhas e consequentemente prejuízos financeiros e acidentes de trabalho.  

 
Palavras-chave: Manutenção Industrial. Plano de Manutenção. Benefícios.  
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Pontes Rolantes: Caracterização e Funcionamento sob a Ótica da ABNT NBR 8400  

 

Jonas Neufeld. Kroker, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo 

A presente pesquisa, baseia-se em uma revisão de literatura sobre pontes rolantes, que são 
equipamentos de movimentação de cargas largamente utilizados na indústria atualmente. Cujo 

objetivo, foi pesquisar sobre os principais enfoques do assunto como, a importância da 
implementação do equipamento na indústria, suas características e modelos encontrados, seus 
componentes e manutenções e precauções em relação ao equipamento/empresa/colaborador. 

Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos 
consultados no Google, SciELO, ABNT, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no 

ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenhar ia 
Mecânica. Tendo sido verificado que em razão da demanda nos processos de fabricação, em 
empresas, indústrias e fábricas, se fez necessário maior confiabilidade, viabilidade e otimização 

em seus processos. Sendo necessário que equipamentos e processos de produção sejam 
confiáveis, mantendo uma eficiência garantida. 

 
Palavras-chave: NBR8400. Pontes Rolantes. Características. 
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Principais Características dos Veículos Híbridos 

 
Dioni Casarin Silveira 

 
Resumo 

Com o aumento constante da frota de veículos que ocasionam elevados níveis de poluição 

devido a emissão de gases, é necessário considerar alternativas para locomoção, que contribuam 
para preservação do meio ambiente.  O objetivo do trabalho foi apresentar as principa is 

características dos Veículos Híbridos VH. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, 
baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, AUTOMOTIVE 
WORLD, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 

Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. De acordo com 
a pesquisa a principal característica de um Veículo hibrido é que seu funcionamento ocorre 

utilizando duas fontes de energia-força, um motor elétrico e um a combustão interna (etanol ou 
gasolina), que trabalham em conjunto, sendo constituídos de Chassi; Carroceria; rodas; freios; 
transmissão; Motor elétrico, Motor a combustão e baterias. As principais vantagens dos VH 

são: Redução da poluição ambienta Redução da poluição sonora: economia de combustíve l, 
maior eficiência do motor, Conforto ao dirigir e Frenagem regenerativa. E como desvantagens 

apresentam: Preço elevado, Tempo de recarga das baterias e Origem da matriz energética.  
Portanto, a utilização de veículos híbridos em breve se tornará uma realidade devido à 
necessidade crescente que os grandes centros urbanos têm em reduzir os níveis de poluição. 

 

Palavras-chave: Veículo Hibrido. Estrutura. Veículo Elétrico. Benefícios.   
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Procedimentos de Inspeções em Caldeiras e Vasos de Pressão Conforme a Norma NR 13 
 

Vinicius Barcelos Moraes, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo realizar uma revisão da 
literatura sobre os procedimentos voltados às inspeções em caldeiras e vasos de pressão 

conforme a Norma Regulamentora 13. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, 
baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 

10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Verificou-se que, por atuarem com pressões 
acima da pressão atmosférica, os processos que empregam o uso de caldeiras e vasos de pressão 

são extrema periculosidade, sendo muito importante a realização de inspeções periódicas para 
que não ocorram acidentes inesperados com esses equipamentos. Com isso, observou-se que 

existem vários tipos de caldeiras e vasos de pressão, de acordo com a finalidade de cada um, e 
que suas inspeções podem ser realizadas empregando diversas técnicas e ensaios, sendo que o 
profissional habilitando será o responsável por atribuir a melhor estratégia para verificação da 

conformidade com a Norma. 
 

Palavras-chave: Caldeiras. Vasos de Pressão. Norma regulamentadora 13. Inspeções. 
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Processo de Moagem do Carvão Mineral em Usinas Termelétricas  

 
Alex Madruga Castro, Alberto Conceição da Cunha Neto, Georgea Rita Burck Duarte 

 
Resumo 

Usinas termelétricas são instalações industriais usadas para geração de energia elétrica a partir 

do calor, por meio da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral.  A queima dessa 
matéria-prima gera calor transformando em vapor a água presente em tubos, localizados nas 

paredes da caldeira, fazendo com que gire a turbina, acionando assim o gerador elétrico, logo a 
energia é conduzida até um transformador, sendo distribuindo para o consumo. O objetivo do 
estudo foi caracterizar o processo de Moagem do Carvão Mineral em Usinas Termelétricas. 

Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos 
consultados no Google, SciELO, ANEEL, CGTEE, publicados nos últimos 10 anos. O estudo 

ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 
Engenharia Mecânica. O Carvão Mineral é uma rocha sedimentar combustível, sendo formado 
pela decomposição da matéria orgânica, como: restos de árvores e plantas, sendo composto por 

átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e enxofre. Os processos de Moagem são classificados 
em Moagem Úmida e Moagem a Seco, no entanto o processo a seco, é o mais eficiente, devido 

a redução do seu tamanho a seco, estando pronto para o trabalho de geração energética. Os 
circuitos de moagem diferem em: aberto e fechado, sendo que no circuito aberto, o material é 
alimentado diretamente no moinho, saindo pela descarga uma só vez, não passando por 

classificação, enquanto no circuito fechado, acaba sendo o mais eficiente, pois o carvão que é 
moído passa por classificação e retorna a alimentar o moinho atingindo o tamanho desejado.  

Existem diferentes tipos de moinhos que realizam a moagem do carvão mineral, tendo como 
principais: moinho de cilindros e moinho de bolas, os quais têm alcançado uma grande eficácia 
na moagem de carvão com alto teor de abrasividade e resíduos de cinzas. O moinho de bolas 

de aço é indicado para o carvão bruto, é o mais desenvolvido em tecnologia e aplicado em 
grandes projetos de usinas modernas. Conclui-se que o desempenho da moagem está 

diretamente relacionado aos parâmetros da queima do carvão e a granulometria do carvão sendo 
essencial para o tratamento de gases e resíduos da queima. Portanto sem o processamento 
adequado da moagem, não há queima exata do carvão, que por sua vez, não gerará energia 

elétrica. 
 

Palavras-chave: Processo Moagem. Carvão Mineral. Usina Termelétrica. 
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Processos utilizados na Fabricação de Grua Florestal para Caminhões 

 
Felipe Bluhm Konsgen, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 

Resumo 

Com o crescente mercado ligado ao plantio de florestas principalmente de eucalipto no Brasil, 

com a finalidade de serem usadas na fabricação de papel e celulose, há uma grande necessidade 
que se tenha máquinas modernos e adequados que facilitem o manejo principalmente das toras 

extraídas das florestas. Dentre esses vários tipos de máquinas, uma destaca-se, as gruas 
florestais. Pois, as mesmas são empregadas no manejo, carregamento e transporte de madeiras 
em geral. Desta forma, o objetivo do trabalho foi destacar os Processos utilizados na fabricação 

ação de Grua Florestal Para Caminhões. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, 
baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 

10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. As gruas florestais são semelhantes a um 
guindaste e são definidas como máquinas utilizadas para erguer e carregar madeiras de grande 

porte principalmente, tratando-se de um equipamento para utilização no manejo de grandes 
volumes e peso. Os principais tipos de grua são: Munck, Auto Carregável, Grua Acoplada em 

Escavadeira e Guindaste de Torre com Grua. Como principais processos de fabricação têm-se: 
escolha do material, corte, solda, usinagem, pintura, além de tecnologias com: sistemas 
hidráulicos, bombas hidráulicas, joysticks, mangueiras hidráulicas. E tecnologias: sistemas 

hidráulicos, bombas hidráulicas, joysticks, mangueiras hidráulicas.  As gruas, dependem, portanto, de 

vários fatores para sua construção e funcionamento, tais como o dimensionamento de peças e 

componentes hidráulicos, devendo seguir uma série de normas de segurança.  
 
Palavras-chave: Gruas. Processo de Fabricação. Tecnologias. Normas. Segurança. 
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Programa PCM e seus Benefícios para a Indústria 

 
Eduardo Oliveira de Lima 

 
Resumo 
As organizações buscam incansavelmente a eficiência nos seus processos, o programa 

Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) pode ser considerada uma ferramenta de 
melhoria alternativa, pois, promove um conjunto de ações visando preparar, programar e 

verificar os resultados das atividades de manutenção. O trabalho teve por objetivo apresentar a 
importância do programa PCM (Planejamento e Controle da Manutenção) e seus benefíc ios 
para a Industria. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos 

científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu 
no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 

Engenharia Mecânica. Como benefícios da prática do PCM as indústrias podem prever 
possíveis falhas e repará-las antes que gerem maiores danos a produção, reduzindo custos, 
aumentando a disponibilidade e vida útil de equipamentos, melhorando assim seus processos 

de produção. Apesar dos inúmeros benefícios oferecidos pelos programas de Planejamento e 
Controle da Manutenção, muitas indústrias não conseguem entender que os custos da 

implementação podem e serão facilmente superados. Os custos para a implementação do 
programa de planejamento serão revertidos em benefícios, os resultados aparecerão em curto 
prazo e o retorno sobre o investimento será notado principalmente pela redução dos custos, seja 

ela de máquina parada ou de manutenção. 
 

Palavras-chave: Metodologia PCM. Manutenção Industrial. Benefícios.  
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Segurança na Operação e Manutenção do Guindauto Cesto Aéreo com base na NR12 

 

José Luís Nascimento Dias, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo 

Os guindastes tiveram seus primeiros registros na idade antiga, idealizado pelos gregos foram 
usados para construções e movimentação de cargas. Na época o guindaste era construído de 

madeira, cordas e roldanas usadas em movimentações ou içamento de cargas com auxílio da 
força humana ou animal. Os guindauto cesto aéreo são equipamentos mecânicos utilizados para 
içamentos, movimentar e transportes de cargas e pessoas, determinando cada equipamento para 

sua capacidade e funcionalidade. O estudo objetivou demonstrar a importância da Segurança 
na Operação e Manutenção do Guindauto Cesto Aéreo com base na NR12. Foi realizada uma 

Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, 
MT, CREA, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. A estrutura geral 

mais usual do Guindauto Cesto Aéreo é composta de uma base metálica fixada a um chassi 
alongado de um caminhão este por sua vez e fixado diretamente ao chassi do veículo, que 

contem: estabilizador patola e nivelador, suporte torre coluna giratória, braço inferior e 
superior, comandos de alavancas e caçamba. Desta foram, o Guindauto cesto aéreo é um 
equipamento utilizado nas empresas para içamento de pessoas na execução das atividades com 

altura, sendo necessário seguir os  procedimento estabelecidos  norma NR!12 para que não 
ocorram falhas, para tanto é obrigatório que todos os que utilizam o equipamento sejam 

capacitados, habilitado e treinados conforme as especificações da norma regulamentadora. 
Conclui-se que, por se tratar de um equipamento que envolve movimentos de cargas pesadas e 
pessoas em trabalho em altura, se faz necessário um controle rigoroso na construção, 

movimentação e manutenção do equipamento utilizando sempre pessoas qualificadas para sua 
manutenção e operação. 

 

Palavras-chave: Guindauto Cesto Aéreo. NR12. Segurança. Procedimento. 
 

 

 

 



  

39 
 

                                       I MOSTRA TÉCNICA DAS ENGENHARIAS  

 FACULDADE ANHANGUERA PELOTAS  

 De 04 a 08 de dezembro de 2017  

 

Sistema de Suspenção Automotivo: Caracterização e Principais Componentes 

Vinicius Coelho Jacondino, Alberto Conceição da Cunha Neto 
 

Resumo 

O sistema de suspenção automotiva é um sistema muito importante para a segurança e 
funcionamento de um veículo.  O estudo tem por objetivo caracterizar o sistema de suspensão 

automotivo, bem como, seus principais componentes. Para tanto, foi realizada uma Revisão de 
Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados 

nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS 
pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. O sistema de suspensão automotivo é muito 
importante, tem a função de proporcionar a estabilidade do veículo, absorvendo os impactos 

provenientes do contato das rodas com o solo, dando conforto e segurança aos passageiros e 
motorista, além de auxiliar no desempenho do veículo. Os principais componentes de um 

sistema de suspensão automotiva geralmente são:  Amortecedores, molas, braço oscilante 
(bandeja de suspensão), Pivô de Suspensão, batente do amortecedor e barra estabilizadora. 
Existem diferentes modelos de suspensão automotivo, com a finalidade de satisfazer o 

desempenho exigido pelo consumidor ou de acordo com o custo-benefício, pode-se citar: 
Suspensão MacPherson, Suspensão ativa, Triângulo duplo, Multilink e Eixo rígido, cada 

modelo apresenta uma tecnologia diferenciada. Conclui-se que o Sistema de suspenção 
automotiva é um elemento fundamental para segurança ativa do veículo, conforto e integridade 
física do motorista e passageiros.   

 
Palavras-chave: Suspenção Automotiva. Característica. Componentes. Funcionamento.  
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Tecnologias Mecânicas Adotadas para o Aumento de Produtividade na Agroindústria de 

Laticínios 

 

Rodrigo Carpena Talamini, Georgea Rita Burck Duarte 
 
Resumo 

A Agroindústria de Laticínios Brasileira tem um papel muito importante na economia do país, 
movimentando milhões e gerando muitos empregos, com isso tem-se a obrigação de inovar, 

buscar avanços em tecnologias mecânicas e alternativas que maximizem a produtividade, 
assim, reduzindo custos operacionais, facilitando o trabalho do produtor e consequentemente 
melhorando a qualidade dos produtos finais. O estudo teve por objetivo verificar quais são as 

Tecnologias mecânicas adotadas para o aumento de produtividade na Agroindústria de 
Laticínios. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos 

científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu 
no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 
Engenharia Mecânica. As principais Tecnologias adotadas para o aumento ada produtividade 

na Agroindústria de Laticínios observadas através da pesquisa foram: Identificação eletrônica 
de animais, Colares eletrônicos,  Pedômetro, Sensor de pressão, Balança eletrônica , Ordenhas,  

Extrator automático de leite, Finalizador automático de leite,  Medidor eletrônico de leite,  
Ordenha robótica,  Pulsador eletrônico de leite,  Resfriador de leite,  Limpeza automática de 
ordenhas,  Limpeza automática de ordenhas e Limpeza automática de ordenhas. Tendo em vista 

os benefícios de implantação de tecnologias mecânicas, pode-se concluir que de um modo geral 
a Agroindústria de Laticínios Brasileira está se modernizando com maquinários e tecnologias 

disponíveis e adotando novas estratégias de gestão para se estabilizar e ganhar o mercado 
mundial do leite, como segmento de mercado e produtos diferenciados de alta qualidade. Com 
os olhos voltados aos pesquisadores brasileiros e a os países referência no ramo lácteo sempre 

em busca de novos avanços capazes melhorarem a qualidade de vida do produtor tanto quanto 
a melhora de seus produtos.  

 

Palavras-chave: Agroindústria de Laticínios. Tecnologias. Benefícios de Implantação. 
Tecnologias Mecânicas. 
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Transporte do Carvão em Usinas Termelétricas 

 
Mauro Eduardo Silva Feira, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 
Resumo 

Em todo mundo, o principal uso do carvão é para a produção elétrica por meio de usinas 

termelétricas e na geração de energia térmica, necessária para que sejam produzidos cerâmicas 

e vidros e na realização da secagem de produtos. Um dos principais fatores geradores de custos 

do carvão é o seu transporte, que é feito prioritariamente por meio do modal rodoviário, em 

caminhões com capacidade entre 40 e 80 m3. Produzido em diferentes áreas do país, algumas 

distantes das usinas e que demandam o transporte por estradas longas e precárias, algumas com 

caminhos abertos pelos próprios caminhoneiros, o carvão geralmente é usado próximo da sua 

jazida. A presente pesquisa investigou os sistemas utilizados para o transporte de carvão voltado 

ao abastecimento de usinas termelétricas, de modo a oferecer subsídios para a elaboração de 

um sistema de transportes do minério que reduza os custos subjacentes, tendo em vista que 

esses são os mais onerosos à sua produção. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, 

baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 

10 anos, além da legislação estadual e municipal voltada para sistemas de transporte de carvão. 

O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do 

curso de Engenharia Mecânica. A partir do qual, foi elaborada uma análise crítica sobre os 

sistemas existentes, indicando os melhores métodos para diferentes situações e trechos. 

Observou-se que os meios de transporte de carvão mais comuns são: carbodutos e esteiras, 

rodovias, ferrovias e marítimo/fluvial. Dentro das termelétricas são utilizadas as correias 

transportadoras para acionamento das caldeiras e geração de energia. O transporte e o 

armazenamento do carvão apresentam, não apenas o custo que influencia no tipo de transporte 

a ser utilizado. Em todos os meios, a questão ambiental e a eficiência (maior volume 

transportado com a menor perda possível) são os fatores centrais considerados nas empresas. 

 

Palavras-chave: Carvão. Gestão de Custos. Sistemas de Transporte. 
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Uso da Energia Eólica no Brasil: uma Fonte de Energia Alternativa 
 

Ícaro Jorge Rodrigues Quevedo, Georgea Rita Burck Duarte, Alberto Conceição da Cunha 

Neto 
 

Resumo 

Tendo em vista o aumento da demanda por energia e os impactos negativos que os métodos de 
geração de energia tradicionais têm causado ao meio ambiente, é fundamental a busca por 

diferentes fontes energéticas. Dentre as fontes de energias alternativas em maior destaque, tem-
se a energia eólica, com potencial incrível de utilização, pois é baseada na captação de energia 

proveniente do vento. O Brasil é pioneiro na América Latina quanto ao uso e instalação de 
Aerogerador, ganhando destaque principalmente nas regiões nordeste e sul do país, regiões com 
melhores condições de instalação. O estudo tem por objetivo demonstrar que o Uso da Energia 

Eólica é uma fonte de energia alternativa viável para o Brasil. Para tanto, foi realizada uma 
Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, 

ABEE, ANEEL, publicados nos últimos 8 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade 
Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. Com o estudo 
observou-se que no país existem cerca de 458 parques eólicos, o equivalente a 8,4% da potência 

energética instalada, tendo potencial para duplicar essa produção. É visível o aumento da 
utilização de energia eólica no Brasil, um dos principais pontos a se destacar sobre esse 

crescimento é o apoio do governo para a criação de programas de financiamento e fomento a 
geração de energia por meio de parques eólicos. Através deste trabalho, chegou-se à conclusão 
que esta fonte de energia alternativa será umas das principais fontes de energia no Brasil e no 

mundo, por possuir uma fonte de combustível inesgotável e abundante que é o vento.  
 

Palavras-chave: Energia Eólica. Fontes Alternativas. Energia Renovável. 
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Uso de Sistemas de Captação de Água Pluvial em Residências 

 
Desebel da Silva Vieira, Georgea Rita Burck Durte, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 
Resumo 

Racionalizar o consumo de água é de suma importância para a sobrevivência da espécie humana 

na terra, em várias localidades do mundo o déficit hídrico já é uma realidade. O dever de 
conscientização quanto o aproveitamento de água torna-se necessário, uma vez que, muitas 

residências sofrem com a precária e constante falta de fornecimento de água potável por parte 
da companhia de abastecimento básico nos municípios, dificultando o cotidiano da população, 
havendo a necessidade de fontes alternativas para a obtenção de água. O trabalho tem por 

finalidade apresentar os benéficos do Uso do Sistema de Captação de Água Pluvial em 
Residências. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos 

científicos consultados no Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu 
no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 
Engenharia Mecânica. A captação de água pluvial facilita as atividades diárias de uma 

residência, trazendo conforto e economia desejada ao usuário. Este sistema pode ser aplicado 
tanto em residências em construção, com rede hidráulica separada da rede de água potável da 

rua e incluir o uso em descarga de banheiros e torneiras externas, como em casas já construídas. 
Não sendo possível alterar as instalações existentes, é possível aproveitar a água de chuva 
externamente, para jardins, limpeza de pisos e calçadas, lavar carros, entre outros usos. O 

funcionamento do sistema ocorre basicamente com a captação   da água da chuva proveniente 
de telhados e lajes da edificação, a água é conduzida através de calhas , passa pelo equipamento 

de filtragem com descarte das impurezas e é armazenada reservatório enterrado (cisterna), 
sendo bombeada até um segundo reservatório (elevado), e com distribuição para o consumo 
não potável, tais como nos vasos sanitários, máquina de lavar roupas e torneira do jardim. Os 

benefícios obtidos com o uso de sistemas de captação de água pluvial em residências são 
sociais, econômicos e ambientais, pois, consideram a sustentabilidade, segurança em tempos 

de alta demanda e economia na conta e preservação do meio ambiente.   
 
Palavras-chave: Sistema de Captação. Água Pluvial. Benefícios, Residências.  
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Utilização do Motor Stirling para Geração de Energia 

 
Charles Hartwig, Alberto Conceição da Cunha Neto 

 
Resumo 

Gerador é um equipamento utilizado para conversão de energia, seja ela química, mecânica ou 

outra forma de energia em energia elétrica. Mundialmente é observado que diversas indústr ias 
e empresas estão buscando meios para geração de energia que sejam alternativas renováveis e 

relativamente importantes, com menor impacto para o planeta. O estudo tem por objetivo 
demonstrar como o Motor Stirling pode ser utilizado para Geração de energia. Para tanto, foi 
realizada uma Revisão de Literatura, baseada em livros, artigos científicos consultados no 

Google, SciELO, publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na 
Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia Mecânica. O 

Motor Stirling é um motor de combustão externa, aperfeiçoado por Robert Stirling, tendo baixo 
custo. O motor a combustão externa, por trabalhar com a máquina térmica, usa como 
combustível a gasolina, diesel, biodiesel, etanol, entre outros, sendo que esse tipo de motor 

contribui bem mais para diminuir o nível de poluição ao meio ambiente, o que não acontece 
com os outros motores. Portanto, o uso do Motor Striling pode ser uma alternativa para geração 

de energia contribuindo com a diminuição de poluentes gerados ao longo do tempo.  
 
Palavras-Chave: Motor Stirling. Energia Alternativa, Aplicações.  
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A Importância do Gerenciamento da Qualidade na Indústria de Alimentos  

 
Daiane Buchweitz Lemos, Antônio Rogério da Rosa Ness 

 
Resumo 

O Gerenciamento da Qualidade pode ser compreendido como um processo de melhoramento 

empresarial baseado na redução de custos, aumento da produtividade e melhoria da qualidade, 
itens que são essenciais para manutenção da indústria em operação. O principal desafio da 

qualidade para a indústria moderna é manter-se competitiva reduzindo efetivamente os custos 
econômicos, ambientais e sociais. O trabalho teve por objetivo geral demonstrar a importânc ia 
do Gerenciamento da Qualidade na indústria de Alimentos. Para tanto foi efetuada uma Revisão 

de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em livros, artigos científicos pesquisados no 
Google, SciELO, ABEPRO e   ANVISA, publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi 

realizada no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pela acadêmica do curso de 
Engenharia de Produção. Implementar programas que padronizem o processo produtivo tais 
como as Boas Práticas de Fabricação, PPHO e o APPCC indicam o comprometimento da 

indústria na busca da melhoria contínua. Constatou-se que o Gerenciamento da Qualidade se 
tornou primordial na indústria de alimentos. O estabelecimento de técnicas seguras na produção 

de alimentos e condições higiénico-sanitárias no processo de produção são fundamentais para 
Garantia e Controle da Qualidade dos Produtos.  
 

Palavras-chaves: Gerenciamento da Qualidade. Indústria de Alimentos. Boas Práticas de 
Fabricação. 
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Adoção do Programa 5S: uma ferramenta de Gestão da Qualidade nas Organizações 

 
Bruna Munhos, Georgea Rita Burck Duarte  

 

Resumo 

O Programa 5S é considerado uma ferramenta de Gestão da Qualidade, foi criado no Japão na 

década de 50.  É baseado em um conjunto de atividades a fim de organizar e melhorar o 

ambiente de trabalho, tornando-o mais seguro e produtivo. A pesquisa teve por objetivo elencar 

os benefícios da adoção do Programa 5S como ferramenta de Gestão da Qualidade nas 

Organizações. Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitat iva, 

baseada em livros, artigos científicos consultados no Google, SciELO, ABEPRO, FNQ, 

publicados nos últimos 10 anos. O estudo ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera 

de Pelotas/RS pela acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Com o crescimento da 

participação das empresas no mercado globalizado, há um aumento constante da 

competitividade, sendo assim, a demanda por melhorias na qualidade da produção, organização 

e otimização de negócios também aumentaram, exigindo novos Modelos de Gestão que 

estabeleçam metas e estratégias organizacionais. Constatou-se que a adoção do Programa 5S 

como ferramenta de Gestão proporcionam os inúmeros benéficos as organizações entre eles: 

Maior produtividade, redução de custos, melhoria da qualidade de produtos e serviços; redução 

de acidentes do trabalho e maior satisfação das pessoas com o trabalho. O 5S modifica a maneira 

de pensar das pessoas, conduzindo na direção de comportamento melhor, promovendo uma 

transformação na Organização. 

 

 Palavras-chave: Adoção 5S. Programa 5S. Ferramenta. Gestão da Qualidade; Benefícios.   
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Benefícios da Adoção do Programa 5’S para Gestão da Qualidade Total 

 
Camila Raasch, Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo 

Com os avanços tecnológicos e a alta exigência pela qualidade por parte dos clientes quanto 

aos produtos e serviços, as empresas necessitam acompanhar estes avanços ou até mesmo 
antecipar as mudanças que ocorrem na sociedade, para assim atender e satisfazer seu 

consumidor. A TQM auxilia para a melhoria continua das organizações, visando a 
competitividade do mercado. Este trabalho tem por objetivo verificar os benefícios da adoção 
do Programa 5S para Gestão da Qualidade Total nas empresas. Sendo assim, foi efetuada uma 

Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em livros, artigos científicos 
pesquisados no Google, SciELO, ABEPRO, FNQ, publicados nos últimos 5 anos. A pesquisa 

ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pela acadêmica do curso de 
Engenharia de Produção. A implantação da ferramenta 5’S por mais simples que pareça, é um 
sistema que exige mudanças para chegar a satisfação final e sucesso do programa. Trata-se de 

uma ferramenta de uso contínuo que contribui principalmente para a mudança comportamenta l 
das pessoas, trabalha questões fundamentais como a arrumação, limpeza, higiene e 

autodisciplina. Constatou-se que o programa 5S reorganizar a empresa através da eliminação 
de materiais obsoletos, execução constante de limpeza no local de trabalho, constrói um 
ambiente que proporciona saúde física e mental, além de desenvolver na empresa a busca pela 

melhoria contínua. 
 

Palavras-chaves: Programa 5S. Adoção. Gestão da Qualidade Total.  
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Ferramentais de Gestão da Produtividade e Qualidade Aplicadas na Logística do Setor 

Madeireiro 

 
Eliezer da Motta Tessmer, Georgea Rita Burck Duarte 

 

Resumo 

Pode-se entender como gestão logística do setor madeireiro como a parte da cadeia de 
abastecimento que planeja, implementa e controla de forma eficiente e eficaz os fluxos de 
madeira que vai desde o fornecedor da matéria-prima até o ponto final de consumo. O estudo 

teve por objetivo apresentar as principais contribuições das ferramentas de gestão da 
Produtividade e Qualidade Aplicadas na Logística do setor Madeireiro. Este estudo trata-se de 

uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em livros, artigos científicos 
pesquisados no Google, SciELO, REMADE, ABEPRO, FNQ, publicados nos últimos 8 anos. 
A pesquisa foi realizada no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 

acadêmico do curso de Engenharia de Produção. A logística da madeira é um dos principa is 
problemas do setor madeireiro, devido à falta de planejamento dos gestores em relação a grande 

concentração de transporte por rodovias, sendo a principal alternativa de deslocamento. Os 
problemas de gerenciamento da produtividade e qualidade também ocasionam atrasos nas 
entregas dos pedidos e imperfeiçoes nos serviços ou produtos prestados. Constatou-se que as 

principais ferramentas de Gestão da Produtividade e Qualidade aplicadas na melhoria do 
desempenho logístico do setor madeireiro são baseadas na Análise de Processos 

(Brainstorming; Diagrama causa e efeito e Diagrama de fluxo de processo) e na Análise 
Estatística de dados (Histograma, Análise de ABC (Pareto), Gráficos de controle). Sendo assim, 
a gestão da produtividade e qualidade representa um diferencial na logística do setor madeireiro 

pois, permite o entendimento dos processos, identifica problemas e uso de ferramentas de 
controle para obtenção de maior produtividade e qualidade nos processos de transporte. 
 

Palavras-chaves: Ferramentas. Qualidade. Produtividade. Logística. Madeireira. 
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Norma Regulamentadora NR-12: Adequação de Máquinas e Equipamentos para 

Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho 

 

Jairo Soares, Antônio Rogério da Rosa Ness 
 

Resumo 

 Toda à máquina ou equipamento com acionamento repetitivo, que não tenha proteção 
adequada, oferece risco ao operador, desta forma, é fundamental o uso de dispositivos 

apropriados e adequação de máquinas e equipamentos para prevenção e controle de acidentes 
de trabalho. A Norma Regulamentadora NR12 e seus anexos definem referências técnicas, 
princípios fundamentais e medidas de proteção e prevenção de acidentes e doença do trabalho 

com máquinas e equipamentos de todos os tipos. O estudo tem por objetivo entender a estrutura 
da NR-12 e principais adequações de Máquinas e Equipamentos para Prevenção de Acidentes e 

Doenças do Trabalho. Este estudo trata-se de uma Revisão de Literatura, com abordagem 
qualitativa, baseada em livros, artigos e protocolos de segurança pesquisados no Google, 
SciELO, MT, CREA, publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi efetuada no ano de 2017, 

na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de Engenharia de Produção. 
Verificou-se que a adequação e manutenção de máquinas e equipamentos conforme a NR12, 

bem como, a capacitação e conscientização dos operadores, promove a diminuição de acidentes 
no trabalho. Além disso constatou-se que as normas de segurança são complexas, exigindo a 
integração das engenharias de produção, mecânica e segurança, além dos operadores e 

colaboradores envolvidos nos setores destas maquinas e equipamentos.  
 

Palavras-chaves: NR12. Prevenção de Acidentes do Trabalho. Máquinas e Equipamentos.  
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O Lean Construction como Ferramenta de Melhoria na Construção Civil 

 
Felipe Morales Snoeck, Antônio Rogério da Rosa Ness 

 
Resumo 

O setor da Construção Civil, apresenta diversas particularidades, entre elas o elevado nível de 

desperdício de materiais no término de uma obra; baixa eficiência na produtividade, falta de 
entendimento dos processos e a preocupação das empresas do setor com a gestão e controle dos 

custos. O conjunto desses aspectos requer uma atenção especial com a produção. O trabalho 
teve por objetivo geral descrever como o Lean Construction pode ser uma ferramenta de 
melhoria na Construção Civil, otimizando o processo produtivo e diminuindo o desperdício. 

Para tanto, foi realizada uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em 
livros, artigos científicos pesquisados no Google, SciELO, Construction Institute (LCI); 

International Group for Lean Construction (IGLC), publicados nos últimos 8 anos. A pesquisa 
ocorreu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo acadêmico do curso de 
Engenharia de Produção. O sistema Lean Construction (Construção enxuta) é uma importante 

ferramenta de melhoria na Construção Civil, pois, utiliza os mais avançados padrões 
tecnológicos, elimina desperdícios, aumenta a capacidade produtiva e qualidade, além da 

garantir os prazos de entrega. Sendo assim, o pensamento enxuto é uma maneira de realizar 
mais com menos e também chegar mais perto do sistema ideal de construção.  
 

Palavras-chaves: Lean Construction; Construção Civil; Construção Enxuta; Processos.  
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Procedimentos e Métodos de Segurança do Trabalho para Prevenção de Acidentes e 

Doenças Ocupacionais 

Luís Eduardo Cardoso Balhego, Antônio Rogério da Rosa Ness 
 

Resumo 

A Segurança e Prevenção de Acidentes no ambiente de trabalho é um instrumento de extrema 

importância para o cuidado a saúde e integridade física e mental dos trabalhadores, tornando-
se indispensável nas atividades laborais em diferentes ramos de atuação das empresas. O 
objetivo geral do estudo foi apresentar a importância da adoção de Procedimentos e Métodos 

de Segurança do Trabalho para prevenção de Acidente e Doenças Ocupacionais nas empresas. 
Trata-se de uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em livros, artigos 

científicos pesquisados no Google, SciELO, ABEPRO, MT, CREA, publicados nos últimos 8 
anos. O trabalho foi realizado no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia de Produção. A identificação dos principais riscos no 

ambiente de trabalho torna-se fundamental para prevenção de acidentes. O investimento em 
segurança no trabalho, planejamento de atividades laborais, capacitação de funcionár ios, 

promoção a saúde do trabalhador, bem como, adoção de normas de segurança e uso de 
procedimentos de segurança no trabalho adequados, são práticas que contribuem para 
diminuição de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, promovendo qualidade de vida no 

ambiente laboral. 
  

Palavras-chave: Segurança do Trabalho. Procedimentos. Prevenção de Acidentes; Doenças 
Ocupacionais.  
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Uso das Ferramentas da Qualidade para o Aumento da Produtividade 

 
Alisson de Oliveira Martins. Georgea Rita Burck Duarte  

 

Resumo 

Oferecer produtos de qualidade ao mercado consumidor é essencial para obter-se vantagem 

competitiva, além de produzir com qualidade deve-se ainda aumentar a produtividade por meio 
de ferramentas que otimizem a produção. A busca da competitividade impõe a execução de um 

rígido controle do processo produtivo como um todo, desde a compra dos insumos, passando 
pela produção, até a venda aos consumidores. O trabalho tem por objetivo demonstrar que o 
uso correto das ferramentas da qualidade pode contribuir para o aumento da produtividade nas 

empresas. Sendo efetuada uma Revisão de Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em 
livros, artigos e protocolos pesquisados no Google, SciELO, ABEPRO, FNQ, publicados nos 

últimos 8 anos. O estudo correu no ano de 2017, na Faculdade Anhanguera de Pelotas/RS pelo 
acadêmico do curso de Engenharia de Produção. A combinação do uso das ferramentas da 
qualidade garante que os resultados terão maior confiabilidade. Primeiro deve-se utilizar o 

diagrama de Ishikawa para estratificar o problema. A estratificação é a divisão do problema em 
diversas origens. Com a estratificação, pode-se entender de que modo ocorre o problema, 

identificando suas possíveis causas. De posse desta lista de causas o segundo passo é realizar a 
quantificação das mesmas, utilizando-se a ferramenta da qualidade chamada Folha de coleta de 
dados. O terceiro passo é a realização da priorização das causas. E isto se faz com a utilização 

da ferramenta da qualidade Diagrama de Pareto. Chegou-se à conclusão que o uso das 
ferramentas da qualidade são elementos essenciais para o processo de melhoria contínua da 

produtividade, pois as mesmas baseiam-se em dados e fatos que analisam as causas do 
problema. 
 

Palavras-chave: Ferramentas, Qualidade; Produtividade; Gestão da Produção; Melhoria. 
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Simone Klug, Georgea Rita Burck Duarte. 

 
Resumo 

A promoção da Saúde e Segurança do Trabalho pode ser compreendida como um conjunto de 

medidas administrativas, técnicas legais, médicas, educacionais e psicológicas, com caráter 

multidisciplinar. Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi demonstrar que a utilização das 

NRs pode contribuir para Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho nas empresas. Para 

tanto, foi efetuada uma Revisão da Literatura, com abordagem qualitativa, baseada em livros, 

legislação e artigos científicos pesquisados no Google, Google Acadêmico, SciELO, MT, entre 

outros, publicados nos últimos 10 anos. A pesquisa foi realizada no ano de 2017, na Faculdade 

Anhanguera de Pelotas/RS pela acadêmica do curso de Engenharia de Produção. O estudo 

evidenciou que a utilização e cumprimento adequado das NR’s, traz inúmeros benefícios aos 

trabalhadores assim como para as empresas, visto que, com um ambiente profissional mais 

seguro, o trabalhador sente-se mais confiante e o trabalho adquiri um diferencial. É correto 

afirmar, ainda, que é necessário aumentar a fiscalização para o controle e execução das NR’s, 

pois, quando o controle é realizado corretamente, ocorre a redução dos níveis de mortalidades 

e acidentes no local de labor. Outrossim, é válido dizer que as empresas cada vez mais 

direcionando esforços para a promoção de ambientes de trabalho seguros. A fiscalizados ainda 

é muito importante, necessitando investimentos, seja por parte do governo, seja por parte das 

empresas privadas. Deve-se reconhecer que a empresa que preza pelo bem-estar e qualidade de 

vida de seus colaboradores, destacar-se-á, por conseguinte, no mercado de trabalho e irá se 

destacar no meio competitivo. 

 

Palavras-chaves: NR's. Segurança do Trabalho. Saúde no Trabalho. Promoção a Saúde no 
Trabalho. 
 

 

 


