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PREFÁCIO
Uma década de trajetória do Curso de Engenharia Elétrica marcada pela
congruência entre a teoria e a pratica. Harmonia que se fortalece diuturnamente, em
razão do planejamento das ações dos professores, impactado pelos espaços de
qualidade destinados a concretização das pesquisas realizadas por acadêmicos e
pesquisadores.
Encontramos neste livro a informação transformada em conhecimento. Como
pode exemplo, podemos estudar sobre as características de desempenho técnico e
financeiro da tecnologia LED. Conhecer novas fontes geradoras de energia, sistema
de monitoramento de condições eólicas e solares em estação móvel, eficiência
energética em motores elétricos na indústria, impactos ambientais relacionados às
usinas, Geração fotovoltaica, distorção harmônica total em uma rede de distribuição
industrial, Cenário didático de uma subestação de transformação em poste entrada
em 225 VA, Hardware de comando para servomotores baseado em um sistema
físico não centralizado de controle, automação predial de uma sala padrão.
Implementação de um robô radio controlado com controle de rádio frequência de
2,4GHZ para torneios de robótica. Analisar a possibilidade de um Sistema no break
com banco de baterias carregadas por painel solar transmissor FM, de redução de
custos de energia elétrica do sistema de iluminação, de estações de rádio-base, de
sistema de monitoramento e detecção de princípio de incêndio, de aproveitamento
de biogás a partir de dejetos de suínos para fornecimento de energia elétrica em
propriedades rurais, entre outras. Todas as pesquisas realizadas evidenciam a
qualidade do ensino ofertado e a relevância científica, tecnológica e social das
pesquisas realizadas.
Na área das engenharias, portanto, temos Engenharia Elétrica como o centro
de todas as engenharias pela sua importância no contexto da Sociedade Humana.
Basta analisar a necessidade da energia em nosso dia e mesmo com um olhar mais
acurado seria muito difícil excluir qualquer ensinamento da área de energia elétrica.
A Universidade do Contestado segue sua trajetória, ofertando o Curso de
Engenharia Elétrica, apesar de não receber investimentos públicos para formação
de profissionais, acredita na importância deste profissional e na competência de seu
quadro docente.
É o momento de agradecer quem pensou e concretizou a instalação do Curso
na UnC Canoinhas e parabenizar a todos os acadêmicos e professores pela
importância das produções realizadas ao longo desta década.
Solange Sprandel da Silva
Reitora da UnC

PREFÁCIO
A pesquisa é o que oxigena a Universidade e representa concretamente o
saber construído na vida acadêmica. Dessa forma, o Curso de Engenharia Elétrica
da Universidade do Contestado apresenta nessa obra um recorte diferenciado, uma
seleção dos trabalhos produzidos ao longo dos seus 10 anos de história.
Os resumos de pesquisas apresentados neste documento, retratam a
trajetória do curso, na forma de pesquisa, e também do Grupo de Pesquisa em
Energias Alternativas e Renováveis da UnC, no qual o curso está vinculado,
demonstrando a preocupação dos docentes e da Universidade na construção do
saber.
O livro é composto por aproximadamente 100 trabalhos, na perspectiva de
estimular a difusão científica da Universidade no âmbito da Engenharia Elétrica, no
qual são apresentadas pesquisas na área de desenvolvimento de protótipos,
produtos e processos, perpassando por estudos de viabilidade e estudos de caso,
culminando na implementação práticas de ações tanto em empresas públicas
quanto privadas no que diz respeito ao profissional de Engenharia Elétrica.
Desejamos que este documento possa despertar no leitor formas de
otimização, aperfeiçoamento e melhoria de problemas e situações desafiadoras
nesta área do saber.
Gabriel Bonetto Bampi
Pro-Reitor de Pesquisa da UnC

PREFÁCIO
Para qualquer sociedade evolutiva a realização de pesquisas nas áreas
tecnológicas é vital. A produção de tecnologia, seja desde o desenvolvimento de
protótipos físicos, produtos, entre outros ou ainda de algo não palpável, como
software ou inteligência artificial, por exemplo, requer trabalho com afinco e
seriedade tanto do pesquisador quanto do professor orientador.
A meu ver, a iniciação científica deve ser começada nas primeiras fases de
qualquer curso de graduação, se não na primeira. Pois, com isso, o acadêmico fica
inserido em um novo universo, tendo contado com colegas que têm, muitas vezes,
uma experiência adquirida ao longo da sua trajetória na pesquisa. Além disso, a
aproximação com os docentes e suas linhas de pesquisas distintas é de grande
importância para o processo. Isso é uma realidade do curso de Engenharia Elétrica
da UnC e muitos desses trabalhos de conclusão de curso, aqui apresentados,
nasceram assim.
Por outro lado, a experiência profissional de alguns acadêmicos traz um outro
olhar para a pesquisa. Ao invés de produzir tecnologia na íntegra, conseguir trazer
problemas práticos de uma empresa, de um processo industrial, de otimização, entre
outros, para a Universidade, é essencial e sempre será aceito no mundo acadêmico
e industrial. Nesse sentido, digo que a outra grande fatia dos trabalhos de conclusão
de curso segue nessa linha.
Digo isso pois já estive em ambos os lados. Fui acadêmico e também
professor. Participei de alguns trabalhos que buscavam o desenvolvimento de
tecnologia como de outros que propunham resolver um problema prático. Além
disso, venho acompanhando a crescente evolução dos trabalhos de conclusão de
curso ao longo dos 10 anos de história do curso.
Buscamos manter a contribuição com a sociedade e continuar traçando a
nossa história por muitos anos. Contribuir com a área da Engenharia Elétrica e
propiciar o desenvolvimento regional e também do país como um todo, garantindo
que este seja sustentável e responsável, aliado à eficiência energética.
Nesse sentido, desejo a todos uma excelente leitura dos resumos e,
consequentemente, dos trabalhos completos que estejam vinculados a sua área de
pesquisa.
Marcos Paulo Hirth
Coordenador Engenharia Elétrica UnC/Canoinhas

PREFÁCIO
Muito me honra o convite para participar deste projeto idealizado pelo
professor e mestre Palomino. Também, muito me orgulha ter contribuído de alguma
forma como docente e algumas vezes como orientador dos trabalhos que aqui estão
descritos.
Infelizmente, no Brasil em especial, acompanhamos durante a última década
a decadência do ensino. Digo isso em todas as esferas, ensino público, privado,
infantil, fundamental, ensino médio e, principalmente nas graduações. Mergulhado
neste contexto de ineficiência a UnC, nos seus mais diversos cursos de graduação,
buscou pela qualidade do seu ensino e da formação profissional dos egressos. Ao
longo destes 10 anos de engenharia elétrica pude vislumbrar a alta qualidade do
curso; qualidade está visualizada nos resumos de TCCs que seguem. Me obrigo
reforçar, qualidade exigida que saiu dos papéis por mérito dos mentores professor
Luiz Hermano e Palomino.
Ao longo do tempo transformamos, e nos transformamos em melhores. Ao
vislumbrar um TCC de gabarito, um TCC de qualidade, enxergamos o compromisso
do acadêmico ao longo do curso. Sem este trabalho, sem a qualidade nas
disciplinas ministradas, sem a dedicação dos nossos mestres e acadêmicos o TCC
não seria concluído.
Sentimos a alegria e a felicidade ao concluir cada desafio apresentado, e,
com certeza, a comemoração maior viria sempre após a apresentação na grande
temida “Banca Avaliadora”. Inúmeros foram os desafios apresentados, alguns,
infelizmente ficaram no caminho. Essa reflexão nos faz entender, que: concluir o
curso de engenharia elétrica, na década referida, sob a coordenação e docência
apresentada, realmente foi para poucos e, isto nos torna vitoriosos.
Uma etapa foi concluída, registrada, catalogada, fotografada. Que esta
DÉCADA sirva de referência para as universidades mundo afora.
Uma boa leitura.
Roberto Mathias Susin
Docente da UnC

PREFÁCIO
A iniciação científica é um dos pilares para o desenvolvimento de uma
sociedade, países que investiram nesse sentido vislumbraram um crescimento
sustentável e exponencial. A pesquisa na Universidade deve possuir papel de
destaque, pois é nesse ambiente que a imaginação aflora e as ideias surgem para
gerar pesquisas, as quais futuramente podem vir a modificar a rotina das pessoas.
Claramente se percebe que a iniciação científica é algo que está em constante
evolução, não há limites para as inovações e isso tem ocorrido de forma cada vez
mais acelerada.
Pesquisas que podem se tornar em trabalhos consistentes não se limitam a
teses de mestrado e doutorado, nas engenharias os trabalhos de conclusão de
curso possuem importância ímpar nesse segmento. Em muitas situações é nesse
momento em que o aluno tem o primeiro contato com a pesquisa e são nessas
ocasiões que podem surgir trabalhos de alto nível. A Universidade e os professores
têm um papel de suma importância para potencializar tais pesquisas.
Na Universidade do Contestado campus de Canoinhas o curso de Engenharia
Elétrica completa dez anos, nesse período surgiram pesquisas para trabalhos de
conclusão de curso que possibilitaram a evolução da sociedade como também do
próprio curso e da instituição. Nesses dez anos foram realizadas pesquisas nas
áreas de microeletrônica, telecomunicações, máquinas elétricas, geração,
automação e internet das coisas. Cada pesquisa teve sua importância e cumpriu um
papel nesse desenvolvimento que hoje é observado no curso de Engenharia
Elétrica.
Dessa forma, se pode constatar que a pesquisa é um dos pontos fortes do
curso de Engenharia Elétrica, onde os trabalhos de conclusão têm um protagonismo
sedimentado. É sempre importante observar o futuro para retroalimentar a pesquisa
e o desenvolvimento, isso é possível devido a base que foi criada de forma sólida e
articulada nos trabalhos de conclusão de curso, pois sempre foi almejado a
constante evolução da qualidade dos mesmos.
O que move as pesquisas não são as tecnologias, nem as máquinas ou robôs
e sim as pessoas, o desenvolvimento é feito a partir de pessoas. Nesses dez anos
os coordenadores, professores, orientadores e alunos foram os responsáveis diretos
por tudo o que foi produzido. Assim, para os próximos anos serão as pessoas as
responsáveis para as novas descobertas, para os novos conceitos e obviamente
para os novos trabalhos. Com isso, é importante continuar a atentar-se para o futuro,
e instigar os alunos para que continuem a desenvolver a iniciação científica nos
trabalhos de conclusão de curso.
Danilo Voigt
Docente da UnC
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APRESENTAÇÃO
O curso de Engenharia Elétrica possui 10 anos, desde 2008 promovendo as
atividades de iniciação científica tanto voluntarias como de bolsistas nos diversos
programas da UnC, do governo de Santa Catarina, com programas federais e o
Trabalho de Conclusão de Curso ou TCC. Neste livro é apresentado os resumos dos
livros de TCC dos alunos de Engenharia Elétrica da UnC e que até a edição deste
livro foram aprovados em banca, dentro de um processo rigoroso e comprometido
com a excelência acadêmica.
Desde 2012 o curso de Engenharia Elétrica vem apresentando as bancas de
TCC para a comunidade acadêmica como ação de socialização da pesquisa e do
necessário processo de avaliação. Este processo é o fruto do refinado modelo de
organização do TCC desenvolvido desde 2003 no curso de Engenharia em
Telecomunicações (ET) foi transferido para Engenharia Elétrica de forma natural,
devida à base coincidentes de professores entre cursos e a coordenação unificada
destas engenharias. Dentro das ações destacadas do modelo de gestão da iniciação
cientifica no TCC, estão:
 Projetos de TCC podem ser fruto de projetos de pesquisa voluntários (PIVIC)
ou de alguma forma de bolsa para pesquisa.
 Calendário dos prazos para entregar o livro na Pré-Banca, Banca e entrega
final do TCC. Este calendário é definido no ultimo colegiado do ano anterior.
 Comissão revisora de propostas dos trabalhos de iniciação científica para
antes de matricular a disciplina de TCC.
 Homologação e socialização das propostas de TCC no Colegiado do Curso.
 Ficha de avaliação na banca e pré-banca para realimentar o acadêmico com
as colocações dos avaliadores.
 Professores avaliadores recebem declaração de participação no ato da
finalização da banca de TCC.
 Na entrega final do TCC considera além da versão corrigida, um artigo do
trabalho, Banner e ficha com a anuência dos direitos de publicação na
plataforma digital da UnC.
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 Exposição itinerante dos banners no projeto de extensão Expo-Banner
Engenharia Elétrica.
 Armazenamento virtual no banco de TCCs do curso.
Estes pontos foram o fruto de discussão dos professores nas reuniões
pedagógicas do curso, colegiado e no Núcleo Docente Estruturante em especial do
prof. Luiz Hermano Costa de Oliveira quem participou como professor na disciplina
de TCC nos tempos de ET criando os alicerces do modelo atual de gestão da
iniciação científica no TCC.
Os resumos em este livro são a revelação do esforço institucional, pela
qualidade de ensino, de pesquisa e extensão nestes 10 anos do curso de
Engenharia Elétrica. Ao final o leitor poderá disfrutar de dois álbuns fotográficos, da
coleção em sua maioria de minha autoria, da minha câmera e algumas doadas. O
primeiro álbum, são as fotos que revelam a tranquilidade do aluno em aprovado em
banca com a satisfação no rosto dos professores, também, são fotos tomadas
imediatamente depois de assinar o termo de ciência e concordância. Já o segundo
álbum trata-se de uma homenagem aos professores que orientaram e avaliaram os
trabalhos de TCC apresentados desde 2012 quando a primeira turma chegava a
esta instância.
Agradeço a Miguel Angel Palomino Niño, pela dedicação na edição do
material de este livro, todos os professores e alunos que principalmente na época
em que fui coordenador, confiaram, acreditaram e mostraram comprometimento; a
meu mentor o prof. José René Cuervo e ao visionário Edgar Moreno Monroy sem
eles, estes 10 anos não teriam acontecido e sem a paciência de minha família,
Sabrina, Migue e João eu não teria participado deste processo. Muito obrigado.
Uma boa leitura e disfrutem os álbuns.
Luis Eduardo Palomino Bolívar
Líder Grupo de Pesquisa da UnC
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ANÁLISE DA DETERIORAÇÃO DO ISOLAMENTO EM MOTORES ELÉTRICOS
Fábio dos Santos Falcão
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Técnicas de manutenções em motores elétricos, preventiva e especialmente a
preditiva, se forem realizadas regularmente, auxiliam para que falhas sejam
detectadas e reduzidas constantemente. As peças rotativas são responsáveis pelas
maiores ocorrências de quebra. Não obstante, as peças estáticas também podem
falhar. Assim, a responsabilidade pelos componentes rotativos está direcionada ao
setor da mecânica, em um departamento de manutenção na indústria. Já os
componentes estáticos, encontram-se sob a responsabilidade do setor da área
elétrica. Dentro desses elementos estão: as inspeções das conexões, a caixa de
ligação e o enrolamento do estator, onde os transformadores industriais entram na
maioria das mesmas inspeções, só que em períodos mais distantes destas
atividades. O enrolamento do estator – elemento elétrico – é o segundo causador de
falha em motores. O primeiro causador é o rolamento – elemento mecânico, sendo
que em transformadores, o núcleo bobinado passa a ser a primeira causa de falhas.
Para que sejam evitadas ou diminuídas as falhas nos enrolamentos, a manutenção
preditiva e preventiva são aplicadas, onde se mede a resistência de isolamento em
motores. Possui como objetivo verificar se o enrolamento do estator está sujo e/ou
com certa umidade. Essas medições, feitas pelas equipes de manutenção, são
executadas geralmente nos painéis elétricos e também em campo, devido ao baixo
custo e agilidade da aquisição da informação. Entretanto, as normas estabelecem a
realização dos testes diretamente nos terminais dos motores e transformadores. O
objetivo principal deste trabalho é apresentar como é importante acompanhar,
interpretar e criar um histórico das atividades de manutenção voltado para estes
equipamentos de acionamento elétrico, através do que é exigido pela norma.
Palavras-chave: Manutenção preditiva e preventiva. Medição da resistência de
isolamento. Índice de absorção. Índice de polarização. Resistência ôhmica. Outros
dispositivos de ensaios em motores elétricos.
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ESTUDO DE COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
TÉCNICO E FINANCEIRO DA TECNOLOGIA LED COM AS FLUORESCENTES
INCANDESCENTES EM AMBIENTE RESIDENCIAL
Daniela Austrigesilo Kuczynski
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Este trabalho demonstra como um sistema de iluminação eficiente utilizando-se da
tecnologia de diodos emissores (LEDs) pode ser economicamente viável a médio e
longo prazo. Como o consumo de energia elétrica nas edificações tende a aumentar,
relacionado à estabilidade da economia. O objetivo é demonstrar uma comparação
financeira com parâmetros técnicos entre as diversas tecnologias empregadas em
iluminação de ambiente residencial, podendo demonstrar o quanto podemos
melhorar a eficiência energética através de uma elevada eficácia luminosa e longa
vida útil na substituição dos sistemas de iluminação tradicionais, como lâmpadas
incandescentes, fluorescentes tubulares ou fluorescentes compactas por LEDs sem
qualquer alteração na instalação elétrica utilizando-se os conceitos da luminotécnica.
Palavras-chave: Iluminação. Lâmpadas fluorescente. Lâmpadas incandescente.
Lâmpadas LED. Eficiência energética. Ambiente residencial. Luminotécnica.
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IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE VAZÃO DE GÁS DE
XISTO NA ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO PETROBRÁS/INCEPA
Gerson Luis Pereira Carrasco
Apresentação: 2012-2

RESUMO
A empresa Incepa Revestimentos Cerâmicos LTDA utiliza o gás de xisto da empresa
PETROBRAS desde que se instalou em São Mateus do Sul, no Paraná, no ano de
1990. O gás é transportado através de um gasoduto que liga as empresas, a
empresa Incepa possuía um medidor de vazão de gás, do tipo placa de orifício e a
empresa PETROBRAS um medidor de vazão mássico do tipo Coriolis. Para o
fechamento mensal da fatura do gás emitido pela Petrobras, faz-se necessário que
os medidores de ambas as partes fossem confiáveis e não ultrapassassem uma
diferença superior a 2,0% na média entre eles. Devido ao tipo dos medidores serem
diferentes, ocorriam constantes diferenças de medições entre os mesmos, sendo
evidenciadas na planilha de faturamento emitida pela Petrobras. O desafio deste
projeto é implantar um sistema de medição de vazão compatível com o da Petrobras
e que possa absorver as variáveis de densidade, temperatura e pressão do gás de
xisto, evitando conversões matemáticas e amostrais de densidade apenas uma vez
ao dia. Neste sentindo optou-se por realizar a substituição do medidor de vazão de
gás de xisto do tipo placa de orifício da empresa Incepa por um medidor de vazão
mássico do tipo Coriolis, sendo compatível com o da Petrobras, porem com
tecnologia de comunicação wireless para dentro da fábrica e medição de densidade
online, permitindo trabalhos internos de otimização dos equipamentos que
consomem gás de xisto.
Palavras-chave: Substituição. Medição de Vazão. Mássico Coriolis.
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APLICAÇÃO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA EM UMA REDE DE
COMUNICAÇÃO RS-485
Luis Everton Xavier Silva
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação onde será instalado um
inversor de frequência para controlar a velocidade de um motor elétrico. Para
controlar este equipamento será implementado uma rede de comunicação no padrão
RS-485 e uma interface computacional para se comandar o inversor de frequência.
Os assuntos a serem tratados estão relacionados com a correta parametrização do
inversor de frequência, bem como a relação dos dados necessários para a
otimização do controle de velocidade e torque do motor a ser utilizado, a
parametrização do inversor de frequência para que ele possa reconhecer e se
comunicar através de uma rede industrial, a implementação do meio físico da rede
utilizada e a utilização de uma interface computacional. Para efeitos didáticos se
optou em construir uma bancada onde estes equipamentos serão instalados e
através desta será possível fazer o comissionamento, os testes e as simulações
necessárias para se comprovar a viabilidade e a eficácia da aplicação.
Palavras-chave: Inversor de frequência. Motor elétrico – Velocidade. Interface
computacional.
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PROJETO E ANALISE DE UMA BICICLETA GERADORA DE ENERGIA
Marcos Paulo Hirth
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Esse trabalho busca aproveitar a bioenergia, transformando-a em energia elétrica a
fim de ser utilizada para aquecer água. Para a realização desse trabalho
desenvolveu-se o projeto de um protótipo, no qual os ciclistas o utilizarão para
transformar o seu potencial energético em energia elétrica e, posteriormente, em
calor; descreve-se os métodos adotados para a sua construção e como foi realizada
a aquisição dos dados para analisar o seu desempenho; Aborda-se, também, a
diferença de alguns tipos de geradores utilizados na fase de desenvolvimento do
protótipo e os problemas encontrados.
Palavras-chave: Bicicleta Geradora de Energia. Gerador de Corrente Contínua.
Gerador com Imã Permanente. Sistema de Aquecimento de Água.
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PROJETO DE UMA BANCADA EXPERIMENTAL PARA DETERMINAS AS
PERDAS EM MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS
Orelio Moreira Dos Santos
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Este trabalho consiste na construção de uma bancada experimental para
determinação de perdas em motores elétricos de indução trifásicos (MIT). A
importância deste trabalho se fundamenta pela discussão de uma ferramenta útil
para o estudo de desempenho e rendimento de motores elétricos de indução
trifásicos, a bancada didática construída permite o levantamento das perdas do
motor de indução. O objetivo da bancada didática é determinar os parâmetros do
circuito equivalente do motor de indução trifásico com rotor de gaiola utilizando os
métodos da NBR 5383-1 Máquinas elétricas girantes - Parte 1: Motores de indução
trifásicos - Ensaios, foram realizados ensaios experimentais de resistência ôhmica, a
vazio e rotor bloqueado, possibilitando calcular as perdas do motor com maior
precisão e ainda, avaliar esta metodologia. Espera-se que este trabalho
desenvolvido seja uma contribuição, principalmente, para futuros estudos de perdas
em máquinas elétricas, e fortalecimento do laboratório de máquinas elétricas, para
calcular os parâmetros do circuito equivalente do motor de indução de forma rápida
e precisa para avaliação do desempenho, rendimento e perdas.
Palavras-chave: Bancada didática. Motor de Indução. Rendimento. Ensaios.
Perdas.
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MODELAGEM MATEMÁTICA DE UMA MALHA DE CONTROLE OBJETIVO A
OTIMIZAÇÃO DA SINTONIA DE UM CONTROLADOR PID
Valdinei de Andrade Reis
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Este trabalho utiliza a modelagem matemática e simuladores industriais,
principalmente para indústrias de processos contínuos, para simular o controle
automático dos processos de produção. O controle automático tem desempenhado
um papel fundamental na engenharia de automação e na engenharia de processos
industriais, bem como tem se tornado de grande importância em todos os modernos
processos industriais e nesse ele é essencial nas operações de controle das
variáveis de processos (nível, pressão, temperatura, umidade, viscosidade, vazão,
entre outros). Na atualidade o uso de simuladores computacionais vem se tornando
cada vez mais comum, com este é possível fazer simulações de algo que realmente
acontece sem correr o risco de errar como em um sistema real. Neste trabalho
abordaremos a modelagem matemática e a sintonia do controlador PID de uma
malha de controle de nível de um tubulão (cilindro horizontal) de uma caldeira
produtora de vapor, onde o controle de nível de água desmineralizada na caldeira
apresenta instabilidade, e devido a criticidade da malha de controle não há
possibilidade de intervenções sem a certeza que essa intervenção trará resultados
satisfatórios.
Palavras-chave: Modelagem. Modelagem Matemática. Simuladores. Controle
Automático. Controle.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO
PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO DE PROTOCOLO DE ROTEAMENTO NA
REDE SUL!
Alessandra Do Prado
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho apresenta a implantação da metodologia de gerenciamento de projetos
na migração do protocolo de roteamento realizado na empresa Sul Internet! na
região de Canoinhas. Migração de protocolo que será descrita brevemente no
capítulo 3 deste trabalho que relata sobre a implantação do protocolo. O sistema
possui uma estrutura que abrange as seguintes cidades: Canoinhas, Três Barras,
São Mateus do Sul, Ireneópolis, Itaiópolis, Mafra, Rio Negro, Bela Vista e Curitiba.
Tendo como objetivo principal estruturar a migração do protocolo dentro das nove
áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. A utilização de métodos de
gerenciamento de projetos é uma ferramenta de grande valor para a implantação de
novos produtos e serviços em uma empresa. O gerenciamento de projetos vem
ganhando cada vez mais espaço nas empresas modernas. Sua utilização no
ambiente corporativo gera valor, quando devidamente aplicado. Para o
desenvolvimento do trabalho, foram realizadas pesquisas na literatura sobre o tema
Gerenciamento de Projeto além de ressaltar a importância do gerenciamento de
projetos para as empresas. Em seguida, o trabalho apresenta como foi feito o
planejamento da implantação do protocolo na rede aplicando as nove áreas de
conhecimento em gerenciamento de projetos. Desenvolvendo as atividades
envolvidas no gerenciamento de tempo do projeto, estimando os tempos gastos em
todas as etapas que foram realizadas. No levantamento de recursos e de custos que
a empresa possui para implantação do protocolo. No planejamento de recursos
humanos para contratação das pessoas responsáveis pela migração. No
planejamento da comunicação do projeto, para que todas as pessoas envolvidas
estejam sempre informadas sobre as atividades a serem realizadas. No
gerenciamento dos riscos do projeto, para analisar e quantificar os possíveis riscos
que podem afetar a implantação. Na análise das aquisições, que devem ser feitas
para a realização das atividades. E por fim definir qual o padrão de qualidade que a
implantação deve atingir, garantido que todas as atividades sejam realizadas.
Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Protocolo de roteamento.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES EÓLICAS E SOLARES EM
ESTAÇÃO MÓVEL
Amasilio Piedade Pucci Neto
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Esta monografia trata de um sistema eletrônico capaz de ler condições eólicas e
solares. O equipamento será construído com instrumentos de medição analógicos e
digitais, utilizando um sensor de direção do vento, velocidade do vento, sensor de
umidade e sensor de temperatura juntamente com um painel solar foto voltaico. Este
sistema pode ser visualizado via web, através de uma página HTML básica e uma
placa de ethernet. O sistema acrescenta informações sobre as demandas do mapa
eólico e solar para a implementação de novas centrais geradoras, através de um
sistema de medição meteorológica embarcado para o controle dos processos a
serem medidos.
Palavras-chave: Meteorologia. Eólico. Solar. Sistema embarcado.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM MOTORES ELÉTRICOS NA INDÚSTRIA
Celso Ivan Castilho
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este estudo propõe uma metodologia para análise do consumo de energia dos
motores elétricos. Através de medições realizadas com equipamentos analisadores
de energia, foi possível verificar perdas relacionadas à falta de correção de fator de
potência, falta de correção de alinhamento da carga em relação ao motor através
das correias, equipamentos operando fora de dimensionamento, e tipo de partida
eletromecânica dos painéis causando oscilações de tensão à rede de distribuição.
Os dados obtidos com o analisador de energia foram avaliados no software e
exportados para arquivos em Excel para ser tabelados. Com estes valores de
consumo, foram efetuados cálculos de tempo de retorno de investimento com
aquisição de motores novos, correções de alinhamento, sendo que estes valores
são dados em tempo, através de fórmula.
Palavras-chave: Análise. Indústria. Motores Elétricos.
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DESENVOLVIMENTO DE CONTROLE AUTOMÁTICO MAQUINA DE PAPEL
ATRAVÉS DE CLP E SUPERVISÓRIO SCADA
Christiano Tasso
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Esta monografia apresenta o estudo para implantação de um sistema de automação
industrial, voltada para uma máquina de papel Crescent Former de pequeno porte,
utilizando sistemas remotos para controle e supervisão total da máquina, através do
sistema de supervisão Elipse Scada e Programador Lógico configurável Siemens,
sistema este que será programado e configurado para que o usuário tenha uma
plataforma amigável de se operar sem ocorrer instabilidade no processo.
Palavras-chave: Planejamento. Programação. Supervisão.
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ASPECTOS DESTACADOS NOS IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AS
USINAS HIDRELÉTRICAS
Diogo Rodrigo Muller da Silva
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo abordar os aspectos que se destacam nos impactos
ambientais relacionados às usinas hidrelétricas. Sabe-se que o Brasil vem
apresentando índices preocupantes em relação a questões ambientais, e por isso
vem procurando alternativas viáveis para solucionar tal problema. Para a construção
de uma usina hidrelétrica é necessário também construir enormes reservatórios que
represem as águas de um rio de modo que formem quedas, responsáveis por
movimentar as turbinas. Quando uma usina é construída, a natureza sofre
alterações irreversíveis: o clima é modificado, as espécies de peixes desaparecem,
animais se deslocam para refúgios secos, as árvores viram madeira e a vegetação é
devastada pela inundação. Grande parte dos rios brasileiros já se apresentam em
avançado estado de deterioração, outros são consumidos pelas hidrelétricas. A
evolução quantitativa dessas construções determina os impactos ambientais, onde a
falta de visão global estabelece danos irreversíveis as populações ribeirinhas, a
população indígena, a flora e fauna. Sendo assim, o desiquilibro ecológico é
evidente, mas o Direito Ambiental, ou Legislação Ambiental, pode ser definido como
sistema de princípios e normas jurídicas que tem em vista as relações do homem
com o meio que o envolve, objetivando a conservação da natureza, a manutenção
dos equilíbrios ecológicos e o combate às diversas formas de impactos ambientais.
Palavras-chave: Usinas hidrelétricas. Meio ambiente. Impactos ambientais.
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DESENVOLVIMENTO DE MEGOHMETRO COM SISTEMA DE COLETA DE
DADOS
Everton Alves Pereira
Apresentação: 2013-1

RESUMO
O trabalho está divido em referencial teórico, desenvolvimento e análise de dados. O
referencial teórico descreve as necessidades e utilidades de instrumentos de
medição no aperfeiçoamento do controle e planejamento dos setores de
manutenção, a importância da calibração do instrumento de medição de resistência
de isolamentos. O desenvolvimento contém as logicas criadas para controle do
micro controlador, o qual e responsável pela integração e controle dos circuitos de
geração de tensão e medição, além do teclado, relógio e interface LCD. No capitulo
desenvolvimento, está descrita também a lógica de programação do software de
controle dos dados medidos, onde o mesmo terá o encargo de receber os dados
coletados com o megohmetro e gerenciar os mesmos, criando relatórios e gráficos.
No capitulo análise de dados estão contidas as medições e comparações realizadas
do megohmetro desenvolvido e um megohmetro padrão devidamente certificado.
Palavras-chave: Megohmetro. Resistencia de Isolação. Medições.
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CALCULO DE ENERGIA INCIDENTE E DISTANCIA SEGURA DE
APROXIMAÇÃO EM PANEIS DE MT ATE 15KV CONFORME IEEE 1584 E NFPA
70 E A FIM DE ATENDER O ITEM 10.2.9.2 DA NR-10
Ezequiel Francisco Ribas
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho apresenta os métodos de cálculo da energia incidente e distância
segura de aproximação em painéis de MT até 15kV, conforme norma IEEE
1584/2002 - Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations e NFPA 70E/2009 Standard for Electrical Safety Requirements for Employee Workplace para que sejam
atendidos os requisitos do item 10.2.9.2 da NR-10 - Segurança em Instalações e
Serviços em Eletricidade, com o estudo de caso de um painel de média tensão PN5144010 da SIX/PQ. O resultado final é a especificação das vestimentas de
proteção contra os efeitos térmicos do arco elétrico que devem ser utilizadas pelos
trabalhadores expostos a esse risco potencialmente danoso. Ao longo desse
trabalho evidencia-se a necessidade de uma avaliação criteriosa e de cálculos de
engenharia minuciosos para atender aos requisitos das normas internacionais
citadas e que a característica das instalações consideradas, sendo duas de suma
importância, a corrente de arco elétrico e o tempo de arco elétrico, são os fatores
determinantes para quantificarmos a energia incidente e a distância segura de
aproximação. Portanto, esse trabalho destaca a importância de seguir os
procedimentos normatizados.
Palavras-chave: Arco elétrico. Energia incidente. Normas. Vestimentas de proteção.
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DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE
ELETRÔNICA DE POTÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DO SIMULINK
Gilberto Luiz Medeiros
Apresentação: 2013-1

RESUMO
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de ferramenta didática para o ensino
de eletrônica de potência com a utilização dos métodos analíticos, experimental, e
computacional (simulação) enfatizando a simulação, pois ela reproduz com menor
custo, com menos recursos, sem riscos e sem perdas o que acontece num mundo
real validando o conhecimento e os resultados. Com a utilização da simulação o
acadêmico terá uma excelente chance que um circuito e/ou otimização do sistema
ter êxito, sem a preocupação da falha ou queima de um circuito e/ou equipamento.
O circuito proposto é um retificador monofásico meia onda controlada com carga
resistiva.
Palavras-chave: Métodos analíticos. Computacional (simulação). Experimental.
Retificador monofásico meia onda controlado com carga resistiva.
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DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREAS RURAIS
Luiz Cesar da Rosa
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho consiste em cálculos de dimensionamento de estruturas de redes
aéreas de distribuição de energia elétrica em áreas rurais, determinando o tipo de
poste e estrutura a ser utilizada na construção, demonstrando as demandas das
unidades consumidoras e determinando o transformador ideal para a implantação. A
importância deste trabalho se fundamenta pela discussão de calcular qual o poste e
o tipo de estrutura ideal a ser intercalado em uma rede bifásica de 13,8KV em uma
área rural, para atender um consumidor através de rede de baixa tensão 127V/224V.
A potência disponibilizada pela concessionária, para atender o consumidor cativo ao
fornecimento de energia elétrica será determinada pela demanda diversificada e a
demanda máxima da unidade consumidora, observada no sistema computacional da
concessionária de energia elétrica, pela representação gráfica no intervalo de tempo
no período de 24 horas, observando o carregamento do transformador neste
período. O objetivo principal do trabalho é determinar através de equações
normatizadas o cálculo de dimensionamento de estrutura rede de distribuição nas
áreas rurais e espera-se que este trabalho desenvolvido seja uma contribuição,
principalmente, para futuros estudos, para calcular os parâmetros destas estruturas,
buscando de forma rápida e precisa os resultados, contribuindo no desempenho da
infraestrutura aplicada no setor de distribuição de energia, trazendo qualidade e
desenvolvimento sócio econômico.
Palavras-chave: Rede de distribuição. Demandas. Dimensionamento de estrutura.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM BRAÇO MECÂNICO PARA APOIO PEDAGÓGICO NA
DISCIPLINA DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA
Osvaldo Roberto Romanowski
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho apresenta um protótipo de um braço mecânico com 02 graus de
liberdade, com movimentos de rotação, elevação, controle de abertura e fechamento
da garra, com o objetivo de deslocar uma peça de uma plataforma para outra. Os
movimentos foram acionados por motores de corrente contínua DC, através dos
sinais da porta paralela (LPT1) por um computador com a utilização de software de
controle. Este braço mecânico tem uma segunda possibilidade de comando, com o
acionamento manual através de um joystick. O objetivo deste protótipo é auxiliar no
aprendizado dos alunos do curso de Engenharia Elétrica e servir de apoio didático
na construção de conceitos básicos através de um plano de aula definido na matéria
de Automação e Robótica, englobando os conceitos de malha aberta e malha
fechada.
Palavras-chave: Braço robótico. Didática. Automação e Robótica.
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ESTUDO DE CASO: GERAÇÃO FOTOVOLTAICA, CEDUP, “VIDAL RAMOS”
Paulo Ernesto Eggers Junior
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso trata do estudo de um sistema de geração de
energia elétrica a partir da energia solar através de um conjunto fotovoltaico
instalado no Centro de Educação Profissional (CEDUP) “Vidal Ramos”, situado no
distrito de Marcílio Dias, na cidade de Canoinhas, Santa Catarina, onde o mesmo foi
fornecido pelo Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios
(PRODEEM), atual Luz Para Todos, do Governo Federal, que visava à instrução dos
alunos do Centro Educacional, referente à utilização de fontes de energia
renováveis, neste caso, a geração fotovoltaica, onde os alunos sendo de pequenas
cidades da região, fazendas e até mesmo funcionários de empresas agrícolas
pudessem ter noções desta forma de geração alternativa e não poluente e com isso
disseminar a ideia de energia renovável, como funciona o sistema e seus benefícios.
Este equipamento foi instalado com fins didáticos, mas a instrução como citado não
está ocorrendo e o sistema está em desuso, ocasionando o envelhecimento precoce
dos componentes utilizados neste processo, pela falta de manutenção dos mesmos,
está sendo desprezado o potencial de geração como complemento à energia
utilizada pelo Centro Educacional. Desta maneira, serão estudados os potenciais e
as funcionalidades dos equipamentos empregados nesta geração, suas
configurações e capacidades, acúmulo de energia em seu banco de baterias, como
está e para quê está sendo utilizada esta energia. Será apresentado, além de uma
breve história da geração fotovoltaica no Brasil e no mundo, alguns comparativos
entre as gerações, formas de dimensionamento de um sistema e informações dos
equipamentos com base nos catálogos dos fabricantes, com informações levantadas
em campo e pesquisas feitas sobre os envolvidos neste estudo, e assim, com as
informações agrupadas, propor formas de utilização desta geração, visando à
otimização deste sistema no Centro Educacional. Expor aos alunos e professores
como funciona, para quê serve e onde utilizar, com intuito de instruí-los sobre a
geração fotovoltaica, tendo como base o equipamento instalado no CEDUP “Vidal
Ramos”.
Palavras-chave: Geração Fotovoltaica. Energia Renovável.
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BANCADA PARA ANÁLISE E CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA EM
MOTORES DE INDUÇÃO DE BAIXA TENSÃO
Paulo Ricardo Gulicz
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho propõe implementar uma bancada para a correção de fator de
potência com células capacitivas em motores elétricos de indução de baixa tensão.
Ilustrando, numa bancada, o processo de medição com analisador de energia e
osciloscópio digital, demonstrando a defasagem entre tensão e corrente da rede
elétrica antes e depois da correção. Determinados equipamentos, dentro da indústria
como motores elétricos, necessitam, para sua operação, de energia reativa,
ocasionando um baixo fator de potência; é importante para indústria manter o fator
de potência dentro dos limites estabelecidos pela legislação. (A Agência Nacional de
Energia Elétrica ANEEL estabelece que o fator de potência nas unidades
consumidoras deve ser superior a 0,92 capacitivos durante 6 horas da madrugada e
0,92 indutivos durante as outras 18 horas do dia. Artigo nº 95, da Resolução ANEEL
nº 414, de 09 de setembro de 2010), para melhorias do seu sistema, como liberação
de potência instalada em transformação, redução de perdas, estabilidade do nível de
tensão, economia de energia etc. O objetivo desta bancada é auxiliar no
aprendizado dos alunos do curso de Engenharia Elétrica, oferecendo e
proporcionando conceitos básicos sobre o fator de potência.
Palavras-chave: Correção de fator de potência.
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BANCADA DE TESTES PARA PROTEÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS
Paulo Rogério Katika
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da correta utilização das
proteções em motores elétricos, pois devido ao uso inadequado destes dispositivos
de proteção e partida desses sistemas em empresas utilitárias de quadros de
comando, muitos motores transformam-se em sucata antes de atingirem cinquenta
por cento de sua vida útil. Assim, desenvolveremos um projeto de sistema de
proteção através da montagem de uma bancada didática com dispositivos de
proteção, com objetivo de oferecer aos futuros acadêmicos testes práticos
relacionados a situações reais em uma empresa, comprovando a funcionalidade e a
importância da utilização dos dispositivos de partida e proteção para motores
elétricos Standard de 1HP. Esse trabalho apresenta os resultados e fundamentos
aplicados aos testes de componentes de sobrecorrente, sobrecarga, falta de fase,
reversão de fase e regime de partida dos contatores, identificando problemas
ocorridos na partida de motores elétricos Standard 1HP, bem como desenvolverá a
habilidade dos acadêmicos em interpretar diagramas multifilares e unifilares de uma
bancada para simulação.
Palavras-chaves: Motores elétricos – Proteção. Diagramas multifilares e unifilares.
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ANALISE DA EVOLUÇÃO DO SISTEMA ELETROELETRÔNICO EM
EQUIPAMENTOS PESADOS DIESEL ELÉTRICO
Roberto Messias Fernandes
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Muitos são os meios onde pode ser utilizada a energia elétrica. Pensando em
minimizar os custos com a fabricação mecânica de grandes equipamentos e
consequentemente na dificuldade de realização de intervenções para manutenções
nesses equipamentos, é que surgiram os chamados equipamentos de acionamento
diesel elétrico, que combinam a robustez necessária para suportar trabalhos onde é
exigida uma estrutura de grande porte, associada com nova tecnologia na
empregabilidade da eletricidade como meio de condução e locomoção desses
equipamentos. À medida que as exigências dos clientes, empresas e as condições a
que esses equipamentos eram submetidos aumentava, tornaram-se necessário o
desenvolvimento de novas tecnologias a serem empregadas, reduzindo com isso as
perdas de produção devido à demora na realização de manutenção para manter
esses equipamentos sempre disponíveis. Mesmo com toda essa tecnologia a
disposição das empresas aplicada aos novos equipamentos, ainda permanecem
trabalhando equipamentos um tanto quanto antigos e que necessitam ter seus
ajustes de geração, torque e frenagem quase que perfeito, fazendo com que o
equipamento possa desempenhar da melhor maneira com qualidade e confiabilidade
seu papel no transporte de matéria-prima nas mineradoras.
Palavras-chave: Motores de Tração. Sistema de Frenagem. Cartões Eletrônicos.
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ANALISE DE DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL EM UMA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL
Rodrigo Nunes Zapora
Apresentação: 2013-1

RESUMO
O presente trabalho aborda a análise da Distorção Harmônica Total (THD) em uma
rede de distribuição industrial; investiga-se sua participação no fator de potência, e o
seu respectivo impacto no sistema de compensação de reativos; apresentam-se os
valores medidos em dois circuitos distintos, como também, as recomendações do
IEEE 519-1992, os “Procedimentos de Rede da ONS”, no seu submódulo 2.8 e o
conjunto de normas IEC, série 61000. O presente trabalho aborda a análise da
Distorção Harmônica Total (THD) em uma rede de distribuição industrial; investigase sua participação no fator de potência, e o seu respectivo impacto no sistema de
compensação de reativos; apresentam-se os valores medidos em dois circuitos
distintos, como também, as recomendações do IEEE 519-1992, os “Procedimentos
de Rede da ONS”, no seu submódulo 2.8 e o conjunto de normas IEC, série 61000.
Palavras-chave: Distorção Harmônica Total (THD). Fator de Potência.
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SUPERVISÃO REMOTA VIA REDE CAN DE SENSORES DE EFEITO HALL PARA
MEDIÇÃO DO FLUXO DE CORRENTE PERANTE UMA CARGA LIGADA EM
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CARÁTER RESIDENCIAL
Rodrigo Rafael Pacheco
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema embarcado de leitura e
apresentação de corrente elétrica. Como primeira etapa, este sistema possui
sensores de efeito hall coletando informação sobre a corrente através do campo
magnético inerente, logo, traduzindo essas informações em dados com o auxílio de
microcontroladores, que também são responsáveis pelo envio desses dados a um
sistema supervisório através do protocolo CAN.
Palavras-chave: CAN. Corrente elétrica. Efeito Hall.
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APRESENTAR ESTUDO DE VIABILIDADE PARA APERFEIÇOAR O
ACIONAMENTO DE UMA MÁQUINA QUE USA VARIADOR DE VELOCIDADE
ELETROMECÂNICO TROCANDO POR MODELO ELETRÔNICO
Santino Lourenco de Miranda
Apresentação: 2013-1

RESUMO
A empresa Cia Canoinhas de Papel, constituída em 30 de Maio de 1983, no ramo de
atividade de fabricação de papéis descartáveis possui em seu processo fabril,
algumas máquinas rebobinadeiras P800, com tecnologia já ultrapassada. Este
trabalho vai apresentar um estudo de viabilidade com intenção de resolver alguns
problemas. Para garantir o bom funcionamento de tais máquinas, de forma a
diminuir o custo da energia elétrica, o custo da manutenção, o tempo de máquina
parada e assim garantir a entrega dos produtos dentro do prazo contratado, deve-se
realizar a substituição do conjunto moto-variador existente no acionamento por um
conjunto composto por motor trifásico tipo gaiola e inversor de frequência capaz de
garantir a variação de velocidade de forma precisa e contínua.
Palavras-chave: Economia. Otimização.
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PLATAFORMA DE REDE DE AUTOMAÇÃO PREDIAL USANDO O PROTOCOLO
CAN: CONTROLE DE ILUMINAÇÃO
Tiago Richter
Apresentação: 2013-1

RESUMO
O CAN (ControllerArea Network), protocolo desenvolvido pela BOSH, é um padrão
na indústria automotiva e teve grande desenvolvimento dentro da indústria. A
proposta deste trabalho foi utilizar o CAN em uma aplicação de automação predial,
sendo uma ferramenta de fomento a pesquisa na área. Inicialmente. Aqui, são
apresentados os conceitos fundamentais do CAN, na sequência está a descrição de
um sistema básico, composto por uma interface com o usuário, um módulo de
interface de hardware e um módulo de controle de iluminação, cuja meta foi mostrar
o funcionamento da rede.
Palavras-chave: Controller Area Network. Eletrônica. Redes de automação.
Software.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE MANUTENÇÃO CENTRADA NA
CONFIABILIDADE EM RELIGADORES AUTOMÁTICOS DA COMPANHIA
PARANAENSE DE ENERGIA-COPEL
William Felipe Seccon
Apresentação: 2013-1

RESUMO
O presente trabalho apresenta um estudo de desempenho de religadores
automáticos em operação no sistema elétrico de distribuição da Companhia
Paranaense de Energia – COPEL. Com a aplicação da metodologia da Manutenção
Centrada na Confiabilidade (MCC) será possível a extração de alguns indicadores
da manutenção que nos darão a possibilidade de calcular índices de confiabilidade
e, através destes, entender como se comportam na prática alguns modelos destes
equipamentos. Também estudaremos e entenderemos suas falhas potenciais
utilizando o método FMEA – Análise de Modos de Falha e Efeitos, capaz de sugerir
melhorias no processo e, com isso, aperfeiçoar a utilização de recursos humanos e
patrimoniais, garantindo melhor confiabilidade ao sistema elétrico e redução de
despesas em diversos setores da companhia, além de um melhor controle e gestão
da manutenção.
Palavras-chave: Religadores Automáticos. Sistema Elétrico de Distribuição.
Manutenção Centrada na Confiabilidade. Indicadores de Manutenção. Índices de
Confiabilidade. Análise de Modos de Falha e Efeitos.
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA INTERLIGAÇÃO DE UMA
MESA DE COMANDO AO SEU CENTRO DE CONTROLE MOTOR COM
MÓDULOS DE ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS
Peterson Costa de Oliveira
Apresentação: 2013-1

RESUMO
Este projeto apresenta um protótipo de equipamento com módulos de entradas e
saídas digitais para a utilização em plantas industriais. Esses módulos terão como
objetivo otimizar a quantidade de fios usados atualmente para interligar uma mesa
de comando e um centro de controle motor. Com este equipamento será possível
substituir todos os pares de cabos que interligam uma mesa de comando a um
centro de controle motor, por um único par de cabos. A base desta aplicação será
realizada por um microcontrolador PIC16F877A que terá a função de comunicar as
entradas digitais da mesa de comando com as saídas do centro de comando motor.
Palavras-chave: Entradas digitais. Saídas digitais. Microprocessador. Mesa de
comando e centro de controle motor.
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ESTUDO DE APROVEITAMENTO DE BIOGÁS A PARTIR DE DEJETOS DE
SUÍNOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADES
RURAIS
Vinicius de Castro Bomfim
Apresentação: 2013-1

RESUMO
As utilizações de energias alternativas e renováveis são abordadas em todo o
mundo, devido à preocupação com o meio ambiente. Nos últimos anos, o setor
agropecuário do Brasil vem se modernizando, e com isto provocando um aumento
significativo na demanda de energia, no volume de dejetos animais e nos restos de
cultura, ocasionando muitas vezes problemas de ordem sanitária, gerando
desconforto e perigo à saúde. Uma alternativa bastante eficiente para estes
problemas é a reciclagem controlada destes resíduos em biodigestores, que podem
converter os dejetos de animais de um problema em um benefício. Pois, a
biodigestão resulta em dois subprodutos: um gás rico em metano denominado
biogás e um fertilizante, uma espécie de lodo, que é o resíduo da matéria orgânica
depois de fermentada, chamado biofertilizante. Desta forma, os biodigestores podem
promover o suprimento de energia e fertilizante para os produtores rurais. Este
trabalho está sendo realizado com o intuito de aproveitar o biogás gerado dos
dejetos de suínos para geração de energia elétrica. Para isto, realizou-se uma
pesquisa bibliográfica, visitas em propriedades, contatos com fornecedores e um
estudo baseado em cálculos para dimensionamento dos equipamentos.
Palavras-chave: Biogás. Biodigestor. Geração de Energia.
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CENÁRIO DIDÁTICO DE UMA SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM
POSTE ENTRADA EM 225 KVA
Clercio Francisco Gemra
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma subestação de transformação
em poste, entrada em 225 kVA, assim como a montagem de uma rede de
distribuição que atende a essa subestação. No projeto desenvolvido há adaptações
para que o mesmo possa ter fins didáticos, ou seja, que possa atender a demanda
do laboratório de engenharia elétrica da Fundação Universidade do Contestado.
Sendo assim, oferece aos acadêmicos uma oportunidade de associarem a teoria
com a prática. Desta forma, com o embasamento necessário a respeito de redes de
distribuição, materiais e tipos de conexão, os acadêmicos poderão mostrar maior
eficiência no trabalho prático, isto é, terão maior conhecimento ao efetuarem
manobras com equipamentos.
Palavras-chave: Subestação de transformação. Simulação. Redes de distribuição.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UMA INTERFACE DE COMUTAÇÃO ON/OFF PARA
MOTORES DE CORRENTE COM CONTROLE DE RADIO FREQUÊNCIA DE
2.4GHZ
Darkson Luis de Souza
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Percebendo a utilização de dispositivos de rádio controle em diversas áreas afins da
robótica, como competições e eventos, aeromodelismo, animatrônica, observa-se a
necessidade de implantação de sistemas de interface entre os sistemas de
comandos e seus atuadores finais. O objetivo deste trabalho é realizar a
implementação de uma interface entre sistema de rádio frequência de 2.4GHz e os
atuadores. São desenvolvidos hardware e software responsáveis pela captação dos
sinais, proteção do circuito e ativação das potências instaladas. O projeto se divide
em dois módulos, um de controle e manipulação dos sinais do sistema RF e outro na
comutação dos dispositivos. Sendo um conjunto modular independente, o esquema
permite a expansão para outros circuitos e a fácil implementação para diversas
aplicações. O trabalho visa o desenvolvimento de uma interface robusta para
aplicações diversas e também a otimização de elementos e componentes, para que
a implementação final seja de baixo custo, fazendo um comparativo com as
tecnologias disponíveis no mercado.
Palavras-chave: Rádio controle. Robótica. Controle
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ESTUDO DE CASO: ANALISE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA
BOMBA CENTRIFUGA EM FUNÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E DAS
INTERFERÊNCIAS A QUE ELA ESTA SUJEITA
Evandro Joaquim Ribeiro
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo de caso, que mede o consumo de energia
elétrica de um motor de corrente alternada que trabalha sem o controle de rotação
acionado, somente por uma soft start que trabalha em conjunto a um sistema de
CLP. Este motor trabalha e aciona uma bomba centrífuga, que tem por finalidade
transportar a água bruta do tanque 020 para o recuperador de fibras, e com estas
medições são comparados os dados de consumo fornecidos pelo fabricante do
equipamento com os dados reais de medição. Além disso, analisado as influências
que o consumo deste motor sofre com os componentes a ele atrelados. Far-se-á
também a análise deste conjunto justificando a instalação de um inversor de
frequência para controlar a rotação do equipamento, com intenção de resolver as
perdas de energia e garantir o bom funcionamento de tais máquinas, de forma a
diminuir além do custo da energia elétrica, o custo da manutenção, o tempo de
máquina parada e assim garantir a entrega dos produtos dentro do prazo contratado.
Palavras-chave: Desperdício. Otimização.
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JANELA AUTOMATIZADA UTILIZANDO PORTAS DIGITAIS COM FONTE DE
ENERGIA RENOVÁVEL PAINEL SOLAR
Jairo Schroeder
Apresentação: 2013-2

RESUMO
No presente trabalho, relata-se o desenvolvimento de um protótipo de uma janela
automatizada, que abre e fecha conforme indiquem os sensores de chuva, gás e
luminosidade, utilizando para seu funcionamento a energia solar. Uma janela
automatizada atende perspectivas exigentes do mercado, melhora a qualidade de
vida, reduz trabalho doméstico, aumenta o bem-estar e segurança, traz resultados
econômicos e relevantes. Para automatizar uma janela, é necessário mexer em sua
estrutura, montá-la em bases, fazê-la correr em trilhos, adaptando-a a fazer esses
movimentos através de um motor de corrente continua controlado por um circuito de
portas lógicas, alimentado com uma bateria de 12 volts, 7 ampères, o qual será
recarregada com um painel solar. A janela depois de pronta, testada, mostrou-se de
utilidade, conforto, comodidade e atende expectativa de um mercado de trabalho
cada vez mais competitivo e exigente.
Palavras-chave: Janela automatizada. Automação residencial. Portas digitais e
Painel solar.
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HARDWARE DE COMANDO PARA SERVO MOTORES BASEADO EM UM
SISTEMA FÍSICO NÃO CENTRALIZADO DE CONTROLE
João Paulo Bedretchuk
Apresentação: 2013-2

RESUMO
O presente projeto propõe a construção de um hardware de comando de Servo
motores que possibilite o controle destes atuadores a partir de um sistema físico não
centralizado, utilizando microcontroladores da família PIC16F para realizar a
interface entre o computador e os servos. O sistema utiliza um circuito de controle
mestre para receber as informações do PC e enviá-las a rede de circuitos de
controle escravos. Estes circuitos escravos, por sua vez, recebem as informações
necessárias e controlam os Servo motores conectados a eles. O hardware
desenvolvido para no projeto utiliza seis circuitos escravos para realizar o controle
de doze Servo motores, porém, tendo o sistema uma característica expansível, é
possível acoplar a rede até 255 circuitos escravos, controlando assim um total de
510 Servo motores. A comunicação entre o circuito central e o computador é
realizada pelo módulo de comunicação UART do microcontrolador e pela porta serial
do PC, utilizando o CI MAX232 para realizar a adaptação do sinal. A comunicação
entre o circuito de controle mestre e os circuitos escravos é realizada também pelo
módulo de comunicação UART dos microcontroladores, utilizando os CI’s MAX485
para amplificar o sinal e garantir a comunicação. O software utilizado para a
interface entre o usuário e o PC é o LabVIEW, que tem como função receber os
dados inseridos e enviá-los ao hardware de controle.
Palavras-chave: Servo motor. PWM. Sistema de Controle. Comunicação Serial.
Mestre-escravo.
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PROJETO E MONTAGEM BANCADA DIDÁTICA CLP TPW 03
Jose Roberto Padilha
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento da Bancada Didática para automação
industrial, que foi construída para atender a demanda do laboratório de engenharia
elétrica da Universidade do Contestado. Objetivando preencher a lacuna entre teoria
e prática no estudo de automação industrial, de forma a permitir que o usuário da
bancada possa desenvolver projetos a partir daqueles que já utilizou ou até mesmo
construir novas formas de utilização do equipamento eletrônico aqui tratado.
Palavras-chave: Controlador Lógico Programável. (CLP). Bancada Didática.
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SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA
Josemar Popia
Apresentação: 2013-2

RESUMO
A matriz energética mundial deriva de vários tipos de energias, as energias geradas
a partir de combustíveis fósseis como o carvão, petróleo, gás natural predominam,
ultimamente com o foco na preservação ambiental outros tipos de energias são
estudadas para compor de forma renovável a necessidade crescente por energia.
Dentro da produção de eletricidade um sistema que vem como alternativa limpa é a
energia fotovoltaica. No Brasil necessita-se de maiores investimentos e incentivos
governamentais, para aproveitar os privilégios da localização geográfica e recursos
naturais necessários para esse tipo de energia. Com esse projeto o Grupo de
Pesquisa em Energias Alternativas e Renováveis (GPEAR), pretende implantar um
sistema fotovoltaico em conjunto com a energia da concessionária, com o objetivo
de alimentar os circuitos de uma estação meteorológica. A alimentação fotovoltaica
será dimensionada para atuar de forma isolada ou no caso de falta de geração
fotovoltaica por dois dias alimentada pela energia da rede da concessionária. A
estação meteorológica receberá 12V em corrente contínua, para isso sendo
necessário selecionar, instalar e configurar os elementos que permitem atender o
objetivo. Após a implantação do sistema fotovoltaico, os equipamentos ficaram
disponíveis para estudos de viabilidade e aperfeiçoamento, possibilitando a difusão
do conhecimento e incentivando a utilização de fontes renováveis de energia.
Palavras-chave: Geração de energia. Painel fotovoltaico. Painel solar. Sistema de
alimentação fotovoltaica. Energias renováveis. Alimentação CA. Fonte de energia.
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MEDIÇÃO EM UM SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM
TÉRMICA
Luiz Noernberg
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Este projeto faz parte do GEPAR-UnC, Grupo de Pesquisa em Energias Alternativas
e Renováveis da UnC, e tem por objetivo utilizar fonte de energia renovável, energia
solar, e auxiliar na construção de uma bomba de água. Para a construção desta,
serão utilizados tubos de borossilicato, os quais têm a função de aquecer a água a
ponto de ebulição; também serão instalados sensores de temperatura para
automaticamente controlar, monitorar e armazenar os dados de temperatura da
água aquecida nos tubos de borossilicato, comparados com a temperatura da água
que chega à bomba, monitorando a perda de temperatura no trajeto percorrido pela
água.
Palavras-chave: Energia renovável. Borossilicato. Sensores.
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SISTEMA EMBARCADO EM REDE COM PROTOCOLO CAN PARA
AUTOMAÇÃO PREDIAL DE UMA SALA PADRÃO UnC
Marino Xavier Junior
Apresentação: 2012-2

RESUMO
Neste projeto, será desenvolvido um sistema de automação predial com dois
módulos eletrônicos microcontrolados, módulo de comunicação e módulo de
dispositivos. O módulo de dispositivos terá sistema para controle remoto de
luminárias, presença de pessoas, medição de corrente do quadro de distribuição de
força da sala, estados de aberturas de portas, janela e protocolo de comunicação
CAN (Controller Area Network). O módulo de comunicação recebe os dados por
protocolo CAN e envia para o supervisório via RS232. O sistema será representado
por uma maquete de uma sala de aula, padrão da Universidade do Contestado, no
campus Marcílio Dias, bloco C, com características físicas do ambiente. O módulo
de comunicação está instalado junto com o microcomputador do supervisório, e o
módulo de dispositivos está instalado na parede da maquete, próximo ao quadro de
distribuição de força da sala. Este módulo será o gerenciador dos periféricos,
podendo ser usado nos demais ambientes de sala de aula.
Palavras-chave: Automação Predial. Módulo Eletrônico. Controller Area Network.
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OTIMIZAR UM SISTEMA ELETROMECÂNICO DE INTRODUÇÃO DE TUBETE DE
UMA REDE REBOBINADEIRA POR UM DISPOSITIVO ELETRÔNICO
Vanderson Martins
Apresentação: 2013-2

RESUMO
A empresa Cia Canoinhas de Papel, constituída em 30 de Maio de 1983, no ramo de
atividade de fabricação de papéis descartáveis possui, em seu processo fabril,
algumas máquinas rebobinadeiras, com tecnologia obsoleta. Este trabalho vai
apresentar uma otimização no sistema de transferência com intenção de resolver o
problema de falha de ciclo. Para garantir o bom funcionamento de tais máquinas, de
forma a diminuir o custo da manutenção, o tempo de máquina parada e assim
garantir a entrega dos produtos dentro do prazo contratado, deve-se realizar a
substituição do conjunto embreagem eletromagnética existente, responsável pela
transferência por um conjunto composto.
Palavras-chave:
descartáveis.

Otimização.
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APERFEIÇOAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM BRAÇO ROBÓTICO COM
UTILIZAÇÃO DE ARDUINO E LabVIEW, PARA APOIO DIDÁTICO NA
DISCIPLINA DE AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA
Mauricio Peterson Gulicz
Apresentação: 2013-2

RESUMO
Este trabalho apresenta um protótipo de um braço mecânico com 02 graus de
liberdade, com movimentos de rotação, elevação, controle de abertura e fechamento
da garra, onde é uma continuação do projeto inicial do braço. O projeto tem como
objetivo de deslocar uma peça de uma esteira e com o braço robótico colocar em
uma caixa com classificação de produtos. O braço será acionado por servos motores
e a esteira com motores DC, através da porta USB em um computador com
utilização de um software de controle C++. Este braço robótico terá um controle
utilizando a plataforma ARDUINO, controlado por LABVIEW através de entradas e
saídas digitais e analógicas para os acionamentos. O objetivo deste protótipo é
servir de apoio didático na construção de conhecimentos através de um plano de
aula definido na matéria de Automação e Robótica, no Curso de Engenharia Elétrica.
Palavras-chave: Braço robótico. Didática. Automação e Robótica.
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ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MODULO DE FRENAGEM
REGENERATIVA EM ELEVADOR DE CARGA
Marcio Luiz de Oliveira
Apresentação: 2014-1

RESUMO
Este TCC realizou um estudo para verificar a viabilidade de alteração ou substituição
do sistema de acionamento composto por motor e inversor de frequência com banco
de resistores de frenagem dissipativa por um sistema com frenagem regenerativa de
um elevador industrial com capacidade de carga de 5 toneladas. Para isto foram
feitas cotações de equipamentos e medições de tensão e corrente nos resistores e o
tempo de ciclo de descida do elevador para obter a potência dissipada nos
resistores, as opções e o preço de equipamentos disponíveis no mercado e assim
calcular o custo da alteração e estimar o tempo de retorno financeiro do
investimento. Com esses resultados foi feito um comparativo entre o custo de troca
do inversor atual por um inversor regenerativo ou a instalação de um módulo
regenerativo acoplado ao inversor atual.
Palavras-chave: Eficiência Energética. Regeneração. Elevador de Carga.
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IDENTIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE
CONTROLE DE NÍVEL DESENVOLVIDO ATRAVÉS DE MALHA DE CONTROLE
REGULATÓRIO PID CLÁSSICO
Carlos Roberto Chaves
Apresentação: 2014-2

RESUMO
Este trabalho apresenta o método de identificação não paramétrico desenvolvido por
Ziegler e & Nichols, aplicado em processos e sistemas industriais petroquímicos,
petróleo, etc. O objetivo da identificação da função de transferência ou modelo do
sistema é obter informações sobre a dinâmica ou comportamento do processo, de
modo a permitir a obtenção de parâmetros adequados e relacionados com as
constantes das ações de controle. As ações de controle são algoritmos residentes
em um sistema de controle ou controlador, o qual é responsável por manter a
variável controlada (temperatura, pressão, nível, densidade, etc.), dentro dos limites
estabelecidos pelo operador da planta ou unidade. O método desenvolvido por
Ziegler& Nichols e uma ferramenta consagrada e exaustivamente testada no meio
industrial, sendo considerada adequada para aplicação em sistemas e processos de
primeira e segunda ordem. A escolha desta metodologia esta versada na
característica do processo objeto de estudo deste trabalho, trata-se de um sistema
de controle de nível de regenerador de uma planta de Craqueamento Catalítico
(FCC). O resultado final deste trabalho foi à validação da função de transferência
obtida através da simulação em ambiente computacional, utilizando a ferramenta do
Matlab- Simulink. Esta simulação comprovou a eficácia do método de identificação
caixa preta (método não paramétrico). Ao longo desse trabalho evidencia-se a
necessidade de uma avaliação criteriosa na seleção de métodos, por parte do
engenheiro de automação e controle, ou seja, a necessidade de domínio de
conceitos da área de controle e automação de maneira a atender os requisitos e
preceitos da área de dinâmica de sistemas. Este trabalho destaca a relevância das
ferramentas computacionais como um dos fatores determinantes para quantificação
das constantes e índices que representam à dinâmica e o ganho estático de
sistemas e processos industriais. A adoção de técnicas ou metodologias de
identificação de sistemas traduz em melhoria de desempenho de sistemas de
controle e consequentemente o aumento de rentabilidade e eficiência nos resultados
produtivos e ecológicos.
Palavras-chave: Eficiência Energética. Regeneração. Elevador de Carga.
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ANALISE DA PRODUÇÃO DA CUT CRASH E DA VIABILIDADE DE
INSTALAÇÃO DE UM BUFFER PARA AUTOMAÇÃO
Gerson de Andrade
Apresentação: 2014-2

RESUMO
Este trabalho visa realizar a análise da produção de uma máquina utilizada para
corte de cerâmicas chamada de CUT CRASH. Apresenta-se dados de produções
atuais e após cada uma das alterações realizadas na CUT CRASH comparando
estatisticamente cada resultado obtido. Também apresenta-se nesse trabalho a
viabilidade técnica-econômica para a instalação de um BUFER de automação, o
qual será responsável em alimentar a CUT CRASH. Com o BUFFER deve-se obter
uma produção mais constante e menos árdua aos operadores que trabalham
alimentando/retirando peças cerâmicas da máquina visando melhorar a produção,
custo, controle e segurança.
Palavras-chave: Máquina CUT CRASH. Automação. BUFFER. Produção.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PMBOK
NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NA PARADA
PROGRAMADA PARA MANUTENÇÃO EM CALDEIRAS
Liliana Elizabeth Nunes Borda
Apresentação: 2014-2

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a importância do gerenciamento de
projetos, principalmente em serviços com curto prazo de tempo para término, sem
abrir mão da qualidade e dos aspectos de segurança, meio ambiente e saúde, para
a execução do projeto, a partir da apresentação e aplicação de métodos e
ferramentas, propostas pelo guia PMBOK utilizadas no gerenciamento das tarefas e
dos recursos em um projeto de parada de manutenção programada da caldeira. A
aplicação destes métodos, principalmente os relacionados à gestão de valor
agregado e sequenciamento de atividades demostraram uma melhora significativa
nos resultados de um estudo de caso em relação à parada da caldeira de 2010 em
relação a parada da caldeira de 2014, através dessa comparação, pode-se gerenciar
e planejar um novo cronograma onde se prioriza recursos e dimensionamento de
tempo, logística de abastecimento e a execução propriamente dita, otimizando assim
a execução do projeto. Essa análise será de extrema importância para definir uma
nova estratégia e estimar o escopo para a próxima parada que será realizada em
meados de 2016. Com base nesse estudo, pode-se destacar a redução de custo,
redução de pessoal, redução de exposição ao risco físico e biológico, além de
promover lucratividade com garantia de qualidade em menor prazo.
Palavras-chave: Gerenciamento de projetos. Aspectos de segurança. Caldeiras –
Manutenção.
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PROJETO DE UM SISTEMA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
UTILIZANDO UM GERADOR DE IMÃ PERMANENTE
Antonio Reny Zakszewski Filho
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O presente estudo apresenta o desenvolvimento do protótipo de um sistema gerador
de energia elétrica em corrente contínua com imãs permanentes, estimulado pela
necessidade da população, pela demanda de utilização da energia elétrica, em
decorrência da atividade moderna e da alta dependência de sistemas e
equipamentos eletroeletrônicos. A coleta de dados foi realizada através de ensaios,
em laboratório e de campo, a amostra foi composta por 10 ciclistas selecionados de
forma aleatória. Os resultados alcançados foram demonstrados através das
grandezas elétricas geradas e posterior armazenamento desta energia em baterias
de chumbo ácido. A sugestão de utilização da energia armazenada é o seu
aproveitamento em uma fonte alimentação de áreas comuns, o que vai de encontro
com a possível solução da problemática da elevação crescente de consumo de
energia elétrica. Cabe ressaltar uma outra alternativa, a de utilização desta energia
para alimentação de um sistema de geração distribuída, conhecida mundialmente
como Smart Grid, ainda em desenvolvimento no Brasil.
Palavras-chave: Sistema de Geração de Energia Elétrica. Gerador de Corrente
Contínua com Imãs Permanentes. Acumulador Elétrico de Chumbo Ácido. Sistema
de Distribuição de Energia.
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PROTÓTIPO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS COM ENVIO DE
INFORMAÇÕES PARA UM BANCO DE DADOS ONLINE E ALERTAS POR SMS
UTILIZANDO A PLATAFORMA ARDUINO
Cleber Pereira da Costa
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Este trabalho consiste em um protótipo de baixo custo para monitoramento remoto
do nível de reservatórios de água tratada. Neste, é lida a distância entre os sensores
e a água através de dois sensores ultrassônicos redundantes. Estes informam os
dados para um microcontrolador, que os utiliza em rotinas e loops, de forma a
repassá-los no valor de volume para um banco de dados online. Através de
mensagens curtas de texto são enviados alertas conforme a informação se
enquadrar em alguma condição crítica de nível e/ou quando houver falta de energia
na sua fonte principal de alimentação. As leituras realizadas pelo protótipo podem
ser visualizadas na internet, ao acessar a página correspondente. Pode-se ainda
gerar um relatório referente às medições. Este protótipo é indicado para sistemas
pequenos de distribuição de água onde ainda não se tem nenhum tipo de telemetria
e que, por questões operacionais ou financeiras, não seja viável a implementação de
telemetria industrial.
Palavras-chave: Monitoramento. Reservatórios. Telemetria.
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PROJETO DE UM TRANSFORMADOR REBAIXADOR COM TENSÃO PRIMÁRIA
DE 306V E SECUNDÁRIO DE 65V, COM OPERAÇÃO NA FREQUÊNCIA DE
100KHZ E ISOLAMENTO GALVÂNICO ENTRE OS ENROLAMENTOS
Cleberson da Luz
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Este trabalho apresenta o projeto e desenvolvimento de um transformador
rebaixador com isolamento galvânico entre os enrolamentos, com primário de 306V
e secundário de 65V, com potência de 1466W, para aplicação em conversores CCCC. Utilizando a ferramenta computacional MULTISIM para realizar as simulações
de funcionamento do mesmo. O procedimento utilizado tem como base o estudo dos
transformadores e indutores acoplados que compõem os inversores de solda,
através do entendimento e funcionamento de tais máquinas e equipamentos, a partir
disso sendo feito a elaboração e construção de um protótipo. O circuito de um
inversor fornece a frequência de operação definida em 100 kHz e a tensão de
entrada para o transformador, sendo estes parâmetros essenciais para os ensaios e
testes do transformador projetado.
Palavras-chave: Transformador. Rebaixador. Tensão. Alta Frequência.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA STARTUP DA ESTAÇÃO
METEOROLÓGICA BAMBUCO-I DO GRUPO DE PESQUISA GPEAR-UnC
Eduardo dos Santos Paqueira
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O trabalho vai relatar o desenvolvimento do monitoramento de uma estação
meteorológica desenvolvida no Grupo de Pesquisa GPEAR-UnC. Há nesta estação
sensores de aquisição de dados cedidos por empresas da região. A Universidade do
Contestado, Campus Canoinhas, Unidade Marcílio Dias, utiliza o software LabVIEW,
da National Instruments, para programação de supervisórios e desenvolvimento de
protótipos. Considerando a disponibilidade dos recursos e a necessidade da
aquisição de dados meteorológicos locais, o projeto apresenta o supervisório,
comunicação via rede TCP/IP com o CompactRIO utilizado como interface de
comunicação com o Microchip™ PIC18F4580. O projeto parte do princípio das
características da estação inicialmente montada pelo GPEAR-UnC, com sensores de
temperatura, umidade, direção e velocidade dos ventos, e com capacidade de futura
ampliação de instrumentos capazes de analisar as variáveis ambientais. O
desenvolvimento da plataforma computacional permite automatizar os processos de
medição e o monitoramento remoto por meio de uma interface gráfica, salvando os
dados das medições em uma base de dados MySQL disponível para a criação de
relatórios no site da estação.
Palavras-chave: LabVIEW. Estação Meteorológica. PIC. Rede TCP/IP. Rede RS232. MySQL.
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AUTOMAÇÃO PREDIAL DA SALA A9 UnC - CAMPUS MARCILIO DIAS,
UTILIZANDO O CONTROLADOR ni MyRIO
Victor Hugo Reis
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Este trabalho aborda o referencial teórico, concepção e implementação de um
sistema de automação predial instalado na sala A9 do campus da Universidade do
Contestado em Marcílio Dias. O funcionamento do sistema prevê o monitoramento
do estado de: janelas, portas, circulação, temperatura, corrente elétrica, controle da
iluminação e o acionamento automático de ventiladores no espaço concedido para
isso. No centro deste trabalho, um controlador de uso inédito dentro da universidade,
o NI MyRIO, que permite uma rápida integração entre os diversos sensores e um
software largamente utilizado pelos estudantes de Engenharia, o LabVIEW. Os
testes de funcionamento demonstraram o funcionamento desta implementação, e
indicam que a ampliação deste universo poderia trazer uma redução no consumo de
energia elétrica, aumento da vida útil das instalações elétricas do edifício e
diminuição do tempo dispensado para a conferência dos ambientes.
Palavras-chave: Automação Predial. Sensores. FPGA. LabVIEW. NI MyRIO
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PADRONIZAÇÃO DOS AMBIENTES COMPUTACIONAIS GRÁFICOS DO
SISTEMA DE CONTROLE DIGITAL, APLICADO NO CONTROLE DO PROCESSO
FABRIL
Rodrigo Correa
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Este trabalho apresenta as modificações realizadas nos ambientes computacionais
gráficos de operação com sistema de automação com rede Mesh do Tipo Árvore
Invertida aplicado a uma unidade fabril. As modificações foram realizadas através do
software FoxView da Invensys FoxBoro by Schneider com o objetivo de padronizar
os ambientes gráficos de operação, reformulando em um diretório com arquivos de
telas padrão em todos as estações de controle, possibilitando a atualização
instantânea das telas de operação e implantando senhas para cada setor, definindo
a segurança da operação e a interligação de todos os setores e todas as máquinas
de controle do processo.
Palavras-chave: Ambientes de Operação. FoxView. Telas Gráficas.
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PROTÓTIPO DE CARRO ELÉTRICO AUTOSSUFICIENTE COM
CARREGAMENTO ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR OU POR TOMADA
RESIDENCIAL
Jardel Eugenio da Silva
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Como parte da solução para que o protótipo seja autossuficiente em energia, foi
construído um sistema fotovoltaico autônomo de pequena potência para recarregar
as bateiras, e repor parte de sua carga, mesmo, com veículo em uso, quanto ao
consumo de energia, foi utilizado um motor elétrico Brushless com 88% de
eficiência, ou seja, de baixo consumo energético e alta performance, se comparado
com motor a combustão interna (MCI), que além de serem poluentes sua eficiência é
surpreendentemente baixa, cerca de 20% do conteúdo da energia térmica do
combustível é convertida em trabalho mecânico. Este estudo aborda os principais
conceitos sobre motores elétricos de corrente continua, motores de corrente
alternada, motores Brushless, controladores Foc, tipos de baterias, tipos de células
fotovoltaicas, conversores Boost, acelerador eletrônico, e tipos de carregadores,
através desses conceitos pode-se construir um protótipo energeticamente eficiente.
Palavras-chave: Eficiência Energética. Protótipo Veículo. Alta Performance.
Controlador FOC. Motor Brushless. Baixo Consumo Energético.
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PROTÓTIPO PARA VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DE TENSÃO NA REDE
SECUNDARIA DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE DISTRIBUIÇÃO
UTILIZANDO TECNOLOGIA ZIGBEE
Ademir Muller Junior
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O presente trabalho descreve o estudo da tecnologia ZigBee e a análise dos
resultados práticos de sua utilização em ambiente da rede de distribuição próximo
ao transformador monofásico. O experimento prático tem como objetivo a
comunicação através de uma rede sem fio utilizando a tecnologia ZigBee, receber os
níveis de tensão da rede secundária do transformador. A compreensão da rede
monofásica e a análise da forma de trabalho dos transformadores monofásicos de
distribuição é parte fundamental deste trabalho. A aplicação do dispositivo para
verificar os níveis de tensão das fases da baixa tensão de uma rede MTR impõe
alguns desafios pela distância dos alimentadores trifásicos, pela dificuldade de
acesso, pelas condições dos aterramentos das estruturas e dos equipamentos,
assim, afirmando os objetivos deste trabalho.
Palavras-chave: MTR. Níveis de Tensão. ZigBee.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE LETREIRO ELETRÔNICO COM
APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS E HORA PROGRAMADO VIA ZigBee E
UTILIZANDO UM MICROCONTROLADOR DA FAMÍLIA 908QY4 DA FREESCALE
Evaldo Cezar Pacheco
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Neste trabalho de conclusão de curso são descritos os passos necessários para a
implementação de um letreiro luminoso (matriz de LED) de dupla face com resolução
de 96 colunas por 14 linhas por face. O propósito do letreiro luminoso é de exibir
mensagens de texto rolantes no formato alfanumérico, em que a instalação se dará
nos corredores da Universidade do Contestado Campus Marcílio Dias. A dupla face
tem como finalidade permitir a visualização das mensagens em ambos os sentidos
de trânsito. Descrevem-se as conexões elétricas do microcontrolador
MC68HC908QY4, matriz de LEDs, módulo ZigBee, RTC (Real Time Clock), circuito
de controle de linhas com o circuito integrado MC74LS595 e o circuito de controle de
colunas com o circuito integrado MC74HC4017. Demonstra-se o desenvolvimento
do algoritmo para o microcontrolador responsável por realizar o controle de
multiplexação, protocolo de comunicação I2C do microcontrolador com o RTC e o
protocolo de comunicação UART entre o painel digital e o computador via wireless.
Palavras-chave: Matriz de LED. Microcontrolador. Wireless. ZigBee. RTC.
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IMPLEMENTAÇÃO DE UM ROBÔ RADIO CONTROLADO COM CONTROLE DE
RADIO FREQUÊNCIA DE 2,4GHZ PARA TORNEIOS DE ROBÓTICA
Everton Nowak
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O desafio deste trabalho é a implementação de um robô radio controlado que
através de um rádio controle convencional de 2,4GHZ possua liberdade de
movimentação e variação de velocidade, dando ao controlador um total controle do
robô. Após análises dos sinais do receptor do sistema RF são implementados
sistemas eletrônicos modulares, que são responsáveis por processar estes sinais e
realizar o acionamento das cargas. Um circuito de controle recebe estes sinais do
receptor, onde um microcontrolador de 8 bits embarcado com a lógica de
programação desenvolvida, encarrega-se em processar estes sinais e gerar os
sinais PWM e direção necessários para a variação de velocidade dos motores. Estes
sinais do microcontrolador são enviados para os circuitos de potência, sendo um
circuito para cada motor, onde a configuração em ponte H é utilizada para dar a
variação de direção desejada ao robô. Para o chaveamento da ponte H e
acionamento dos motores, utiliza-se transistores MOSFET, além de drivers e
proteções para estes circuitos. Como análise dos resultados, realizam-se simulações
e medições dos sinais PWM de controle gerados pelo microcontrolador e os sinais
PWM nos motores, obtendo um comparativo entre teoria e prática.
Palavras-chave: Robótica. Rádio Frequência. Eletrônica. Análise.
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CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO COM ELEMENTOS REAIS DE REDES
COMPACTAS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Felipe da Silveira Verboski
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Neste trabalho são descritos os métodos utilizados nas redes de distribuição de
energia elétrica, no que tange às estruturas e métodos construtivos, mencionando
suas características e indicações de utilização. São apresentadas também as
normas reguladoras e normas técnicas de empresas de distribuição de energia. De
posses dessas informações foi construído um protótipo didático que visa aproximar
os elementos de redes compactas de distribuição de energia aos acadêmicos do
Curso de Engenharia Elétrica da Universidade do Contestado – Campus Canoinhas.
Palavras-chave: Distribuição de Energia Elétrica. Redes Compactas.
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MONITORAMENTO DA RADIAÇÃO SOLAR UTILIZANDO SISTEMA
ELETRÔNICO EMBARCADO RASPBERRY PI COM CONEXÃO A BASE DE
DADOS MYSQL
Guilherme Alexander da Silva
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Neste trabalho, é desenvolvido um sistema de monitoramento de radiação solar, em
que é utilizado um sensor ótico da marca TAOS modelo TCS-230 para medição da
radiação solar, um microcontrolador da Microchip família PIC 16F877 e um sistema
embarcado Raspberry Pi modelo B que processa as medições e transmite a um
servidor via UDP. Este sistema armazena os dados obtidos num banco de dados
para garantir a integridade dessas informações, também são realizados relatórios
dos dados. As informações são disponibilizadas para estudos solares e de
mapeamento de incidência solar. O microcontrolador realiza a leitura das
informações do sensor ótico, através da comunicação I2C o Raspberry Pi recebe os
dados do microcontrolador, após envia com protocolo UDP para um computador
com o software LabVIEW e banco de dados, para possibilidade de visualizar
relatórios e armazenar em um banco de dados MySQL local e remoto.
Palavras-chave: Radiação solar. Monitoramento. Sistema embarcado.
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PROJETO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICA PARA UMA INDÚSTRIA MOVELEIRA
Guilherme Cipriano Correa
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Neste trabalho de conclusão de curso será desenvolvido um sistema de proteção
contra descarga atmosférica em uma indústria moveleira situada na cidade de Rio
Negrinho – Santa Catarina. Será possível observar fatos importantes como a
formação de um raio, classificação dos níveis de proteção, efeitos dos mesmos em
estruturas, os métodos de proteção existentes, componentes necessários, normas
regulamentadoras, cálculos, entre outros. Tendo em vista a necessidade da
proteção, o desafio será realizar o estudo em um local já construído, onde nunca
houve este sistema, e com espaço reduzido para as implementações necessárias,
buscando a integração da proteção com o arranjo disponível.
Palavras-chave: Indústria moveleira. Para-raios. Estudo de caso.
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IMPLANTAÇÃO DE UM MODULO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE TEMPERATURA
E UMIDADE COM ARDUINO E MONITORAMENTO ATRAVÉS DO PROTOCOLO
ZegBee E LabVIEW NA ESTUFA DE GERMINAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO
CONTESTADO MARCILIO DIAS
Guilherme Kotrich Staniszwski
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O presente trabalho aborda sobre a implantação e monitoramento de um módulo na
Estufa de germinação da Universidade do Contestado, Marcílio Dias. O mesmo
funciona com a plataforma arduino, sensor de temperatura e umidade, juntamente
com a transmissão via XBee e monitoramento no LabVIEW. O arduino controlará a
temperatura e umidade da Estufa, quando a umidade estiver abaixo de 75%, o
sistema de irrigação será acionado por reles e um contator que fecham contado,
liberando energia para a motobomba e proporcionando aos aspersores fixados na
parte superior da estufa pressão de água ideal para seu funcionamento. Se a
temperatura estiver igual ou superior a 29ºC, igual ou abaixo de 24ºC as cortinas
serão acionadas, abrindo ou fechando a fim de manter a temperatura mais próxima
dos índices ideais para a germinação das sementes. Os dados serão transmitidos do
arduino via XBee para um computador no LabVIEW, que fará o monitoramento
apresentando na tela do computador e armazenado as informações de temperatura,
umidade, cortinas e bomba de água da estufa.
Palavras-chave: Arduino. Estufa de germinação. LabVIEW; XBee.
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MONTAGEM E SIMULAÇÃO DE BANCADA DIDÁTICA PARA APLICAÇÃO DE
MOTORES ELÉTRICOS, INTERAGINDO COM COMANDOS ELÉTRICOS E
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Jose Laudelino de Carvalho
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Trabalho direcionado ao desenvolvimento, montagem e apresentação funcional de
Bancadas Didáticas de motores elétricos assíncronos e término da montagem das
bancadas de automação para aplicação em laboratórios do Curso de Engenharia
Elétrica da Universidade do Contestado, as quais foram projetadas e confeccionadas
para atender a experimentos diversos, que irão interagir entre si, buscando
evidenciar a utilização em segmentos da área elétrica de força, controle e
automação de cargas elétricas. As bancadas didáticas têm por objetivo criar uma
ligação direta entre teoria e a prática no estudo dinâmico dos segmentos elétricos.
Pelo uso destes motores elétricos trifásicos, os acadêmicos poderão desenvolver, de
forma segura, projetos envolvendo aplicações comerciais, industriais, automação,
qualidade de energia e medições de grandezas elétricas diversas. A confecção das
bancadas didáticas segue a NBR 5410 relativa à instalação elétrica de baixa tensão
a fim de garantir a segurança de pessoas, o funcionamento adequado da instalação
e a vida útil dos equipamentos.
Palavras-chave: Acionamentos. Bancada didática. Motores Elétricos.
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ENSAIOS COM MÁQUINA DE INDUÇÃO GAIOLA DE ESQUILO COMO
GERADOR PARA MICRO GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Marcos Vinicius Henrique Liebl
Apresentação 2015-1

RESUMO
O presente trabalho busca coletar dados sobre o funcionamento da máquina de
indução trifásica tipo gaiola de esquilo para geração de energia elétrica, tendo em
vista a resolução normativa Nº 482 da ANEEL. Além dos objetivos propostos, há um
mais ambicioso: fornecer subsídios técnicos que apontem as necessidades e
desafios para o possível uso desta máquina para tal fim. Este trabalho também
contextualiza com a realidade que aponta uma necessidade de novos sistemas para
gerar eletricidade. Apresenta o valor de energia que se pode gerar com a máquina
utilizada nos ensaios, analisando o quanto este resultado pode impactar diante os
consumos diários de uma residência. A apresentação de propostas e perspectivas
de novos trabalhos também se faz necessária, abrindo novas e promissoras
discussões.
Palavras-chave: Máquina de Indução. Microgeração de Energia. Geração
distribuída.
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IMPACTO ECONÔMICO E DE PRODUÇÃO QUANTO A IMPLEMENTAÇÃO DA
MAQUINA BATEDORA DE MILK SHAKES MX1 NA EMPRESA MEGA MIX
Regis Leonardo Pommer da Silva
Apresentação: 2015-1

RESUMO
O referido Trabalho de Conclusão de Curso propõe um estudo referente ao quanto o
impacto econômico, produtivo com a implantação de um maquinário protótipo
denominado de MX1 para a produção de milk shake, sendo este utilizado na
Empresa Mega Mix, através de um amplo estudo de caso pertinente. Neste caso
entende-se que uma das vantagens que este protótipo trará a empresa em questão
será a automatização do seu processo produtivo de um de seus produtos, quiçá num
passo final perante o seu processo de venda, assim substituindo o serviço do
operador, o que certamente diminuiria o tempo despendido e incentivaria a
diminuição dos desperdícios, tudo isto através do uso de peças mecânicas e ação
da Robótica. Havendo a implantação do MX1 pretende-se compor os quadros de
melhorias advindos, a superação dos problemas que eventualmente acontecerem e
galgar novos status mercadológicos através da proposição de um substrato
produtivo diferenciado. O que se objetiva é bater o milk shake utilizando a tecnologia
robótica, através do uso de uma garra que será acionada por servo-motor, através
do Arduino (placa controladora), o que se espera é aumentar consideravelmente a
produção em questão. Em linhas gerais pode-se considerar que o fim proposto
ultrapassa o mero desejo de aumento produtivo (unicamente), vislumbra-se também
a intensificação da qualidade, pois se obteria um produto diferenciado, mais
cremoso, principalmente de maior qualidade o que intensificaria a procura por parte
dos clientes por tal produto, assim acarretando a Mega Mix as vantagens financeiras
almejadas.
Palavras-chave: Automação. MX1. Protótipo. Produção. Robótica.
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SISTEMA NO BREAK COM BANCO DE BATERIAS CARREGADAS POR PAINEL
SOLAR TRANSMISSOR FM DA RADIO UnC
Maycon Alexander Candeo
Apresentação: 2015-1

RESUMO
Este trabalho de conclusão de curso trata do dimensionamento e projeto de um
sistema fotovoltaico autônomo para geração de energia elétrica, proposto para
operar como um sistema de emergência (Nobreak) para fornecimento de duas (02)
horas de energia ao Transmissor e Link da Rádio UnC FM, utilizando como fonte
principal de carga para o banco de baterias, painéis fotovoltaicos. O sistema
alimentará eventualmente uma carga de 550W, usando baterias de chumbo ácido de
12V com descarga máxima de 50%, controlador de carga convencional, sem MPPT
(rastreamento do ponto de máxima potência), módulos fotovoltaicos de 140Wp e
inversor com recurso de operação interativa com a rede. Deste modo, veremos uma
breve descrição dos componentes do sistema, normas empregadas para efetuar o
projeto e instalação do conjunto, além dos potenciais e funcionalidades dos
equipamentos empregados nesta geração, suas configurações e capacidades,
acúmulo de energia em seu banco de baterias, e por fim análise e demonstração de
custos para instalação do sistema.
Palavras-chave: Dimensionamento. Projeto. Sistema Fotovoltaico. Nobreak. Rádio
UnC FM

ISBN: 978-85-63671-85-1

80

ANALISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA EM PROJETOS DE GERENCIAMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA INTEGRADO AO SISTEMA AUTOMAÇÃO EM
INDÚSTRIA DE MANUFATURA COM DEMANDA CONTRATADA DE 15MW
Andrielson Frederico
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Neste trabalho utilizou-se a metodologia de abordagem do problema, tendo como
viés a caracterização da importância da integração e controle da demanda de
energia elétrica, através de sistema de automação. Neste contexto, foi realizado
uma análise de viabilidade econômica para implantação de projetos de
gerenciamento de energia elétrica na área industrial, destacando os métodos de
controle de demanda, bem como análises para otimização dos contratos de
fornecimento de energia. Cabe pontuar que, neste trabalho, foi abordado os
principais aspectos relacionados ao sistema de gerenciamento de energia elétrica,
que devem ser considerados dentro do escopo de elaboração dos procedimentos de
gestão de ativos. A motivação para o desenvolvimento deste trabalho, se deve à
necessidade de manutenção da rentabilidade produtiva em razão da elevação da
tarifa de energia elétrica.
Palavras-chave: Gerenciamento. Energia elétrica. Demanda. Automação.
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SIMULAÇÃO DE UM CONTROLE REGULATÓRIO PI APLICADO NO PROCESSO
DE REFINO DE APARARAS
Fabio Jose dos Santos Paes
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um projeto de simulação de Controle
Regulatório Proporcional Integra aplicado no processo de estabilidade da
consistência na entrada de refinação, utilizando métodos e ferramentas
computacionais de engenharia. Iniciou-se na identificação da função de
transferência do processo, utilizando o método de degrau unitário, sendo que,
primeiramente, efetuou-se a identificação por meio do método Ziegler & Nichols
(malha aberta) e, depois, aplicou-se o método Chien, Hvumes e Reswick (CHR) e
este se mostrou mais aderente e posterior obtenção dos parâmetros de sintonia tais
como: ganhos de Kp e Ti. A utilização de ferramenta de suporte, como o Matlab, é
de grande importância para análise dos ganhos obtidos e sua validação no processo
de controle. Após simulação e análise do desempenho da malha de controle
regulatório PI, selecionou-se o melhor resultado em relação à amortização e
eliminação do overshoot, e consequentemente a melhoria da estabilidade do
processo. A proposta do controle regulatório PI, mostrou-se aderente da
rentabilidade da etapa do processo produtivo de celulose.
Palavras-chave: Controle. PI. Consistência.
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CONTROLE PI ADAPTATIVO UTILIZANDO LOGICA FUZZY PARA CONTROLE
DE NÍVEL CALDEIRA AGUA TUBULAR
Alex Severiano de Lima
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar solução em relação ao problema de um
processo não linear, utilizando uma nova maneira de executar o controle nos limites
ou faixas de não linearidades, utilizando a lógica nebulosa. Sendo assim, apresentase um controlador PI adaptativo utilizando a lógica Fuzzy, comparando seus
resultados com um controlador clássico PI. O controlador Fuzzy tem como objetivo
principal trabalhar em processos de não linearidade. Na caldeira águatubular, a
malha de controle de nível de água é um sistema de não linearidade, onde
controladores PI clássicos operam satisfatoriamente em determinados limites de
operação. Como a energia produzida no gerador apresenta uma defasagem na sua
leitura, é necessário um controlador adaptativo Fuzzy para gerar estabilidade no
processo. Na metodologia aplicada foi utilizado todo o processo da lógica nebulosa,
e conceitos de controladores adaptativos, e os resultados apresentados demostrou
maior convergência com a planta apresentada.
Palavras-chave: Controlador Fuzzy. Controlador PI. Caldeira águatubular.
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APLICAÇÃO DA NORMA ABNT 5410 PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA
ESTAÇÃO METEOROLÓGICA BAMBUCO 01
Antonio Fernando Porta
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Este trabalho apresenta projeto para o fornecimento de energia elétrica para a
estação meteorológica Bambuco 01, bem como as etapas de montagem, instalação
e testes exercidos sobre a mesma. Também apresenta a necessidade de implantar
dispositivos com proteção a alterações climáticas considerando que a instalação
elétrica ficará em local não abrigado, sujeita à chuva, sol, frio, vento e poeira.
Visando a importância de realizar instalações elétricas de acordo com a norma de
segurança para instalação e serviços de eletricidade de baixa tensão, a NBR 5410,
bem como criar procedimentos de manutenção e operação para com a instalação
elétrica executada neste trabalho.
Palavras-chave: Instalação elétrica. Segurança. NBR 5410.
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SISTEMA ELETRÔNICO PARA DETECÇÃO DE PERDAS DE FUNCIONALIDADE
EM CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO
Diego Ricardo Kuhn
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Neste trabalho apresenta-se o desenvolvimento de um sistema eletrônico cuja
função é monitorar painéis de iluminação industrial. Por meio deste sistema
eletrônico é possível identificar falhas na iluminação como falta de tensão na
alimentação geral, falta de tensão no reator e lâmpada queimada. Desta forma, para
detectar as falhas como falta de tensão será utilizado o sensor 4N25, para detectar
se a lâmpada está queimada será utilizar o sensor ACS712 – 5A. Ressalta-se que
estes sensores são responsáveis por informar, através de um painel de LED, se o
circuito apresenta alguma falha.
Palavras-chave: Falhas na alimentação geral. Falta de tensão no reator. Lâmpada
queimada.
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RECONHECIMENTO DE PADRÕES DO BULBILHO DE ALHO UTILIZANDO O
SENSOR TCS 230 PARA POSICIONAMENTO DE PLANALTO
Joel da Silva Ribeiro
Apresentação: 2015-2

RESUMO
O presente trabalho desenvolve um sistema capaz de determinar a posição do
bulbilho de alho com um erro de 15%. As amostras foram obtidas por meio de
pesquisa experimental manipulação dos bulbilhos de alho. Apresenta- se os dados a
partir do algoritmo e do uso de um equipamento desenvolvido exclusivamente para
as análises. Como resultados desta pesquisa, o sensor ótico TCS-230 diferencia a
base e ápice do bulbilho maioritariamente. Como conclusão, constatou-se que o
algoritmo diferencia a posição do bulbilho, porém o sistema é lento e sofre
interferência de luz externa, tendo a necessidade de ser melhor protegido. A
inclinação do bulbilho dentro do suporte de medição também interfere nas medições.
O desempenho atingido é de 85%.
Palavras-chave: Plantio. Alho. Algoritmo.
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CIRCUITO RESSONANTE DE NIKOLA TESLA PARA TRANSFERÊNCIA DE
ENERGIA ELÉTRICA SEM FIO PARA FONTE DE TENSÕES DE 10 VAC
Karine Meneghelli
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Este trabalho trata da simulação de um transmissor de energia elétrica sem fio,
considerando o circuito ressonante de Nikola Tesla, abordando o funcionamento da
transferência de energia elétrica sem fio, e também o seu funcionamento,
considerando a teoria dos circuitos ressonantes. O estudo foi realizado a partir do
conhecimento das leis que regem a teoria de circuitos RLC e leis de
eletromagnetismo. Foi abordado também os principais métodos estudados para a
determinação do valor de indutância, capacitância parasita e resistência parasita de
uma bobina considerando seus parâmetros construtivos. Faz parte desse estudo
também a revelação de aspectos de destaque para a transmissão e a exposição de
sua evolução até o momento. Além do estudo do circuito ressonante acoplado, foi
realizada uma simulação no software Orcad para fim de análises da transferência.
Palavras-chave: Transmissão de Energia sem fio. Circuito Ressonante. Bobina de
Tesla.
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PROJETO DE UM CONVERSOR CC-CA PARA A CONEXÃO A REDE ELÉTRICA
DE PEQUENOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENERGIA
Luis Henrique Basilio
Apresentação: 2015-2

RESUMO
Este trabalho apresenta a análise e projeto de um conversor CC-CC integrado a um
inversor CC-CA, baseados nas topologias Buck e Push-Pull, respectivamente. A
análise abrange o processo de conversão da energia gerada por fontes de
alimentação responsáveis por simular um conjunto de painéis solares. Esta energia
é processada pelo conversor e pelo inversor, e posteriormente é integrada a rede de
distribuição elétrica, sendo necessário o uso de um circuito de sincronismo. Como a
energia gerada por fontes alternativas nem sempre é constante, é necessário
também o uso de malhas de realimentação a fim de controlar a potência gerada
instantaneamente. A análise teórica, a metodologia de projeto e os resultados
experimentais são apresentados para um conversor de 150W. O conversor foi
projetado para uma tensão contínua de entrada de 96V, tensão de saída alternada
de 220V e a frequência de comutação de 25kHz.
Palavras-chave: Conversor Buck. Inversor Push-Pull. Rede elétrica.
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA NR-12 EM UM
TORRADOR DE ERVA-MATE DA MARCA LEOGAP
Ricardo Serpe de Lima
Apresentação: 2015-2

RESUMO
O estudo foi realizado em uma empresa de beneficiamento de erva-mate localizada
em São Mateus do Sul, no estado do Paraná. O objetivo do trabalho consiste em
identificar os riscos de acidente de trabalho que existem em uma máquina de torrar
erva-mate (fabricação de chá mate tostado) e analisar a viabilidade de implantação
da NR-12. Além da necessidade de atender as legislações em vigência, existe a
preocupação em diminuir ao máximo os possíveis riscos de acidentes de trabalho ao
utilizar a máquina, tornando as atividades diárias mais seguras ao operador. O local
de trabalho deve oferecer boas condições visando à prevenção, não deixando
espaço para ocorrência de falhas e acidentes de trabalho. Apresentar a empresa os
impactos que causam um acidente de trabalho, os ganhos ou não-prejuízos que terá
ao fazer as adaptações do equipamento são relevantes para sustentar a importância
em melhorar o equipamento.
Palavras-chave: Acidentes de trabalho. NR-12. Falhas. Prevenção.
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PROJETO DO SISTEMA ELÉTRICO DE UMA CABINE DE MEDIÇÃO E
PROTEÇÃO COM ENTRADA EM MEDIDA TENSÃO 34,5KV
Thales Luan Mazepa
Apresentação: 2015-2

RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como propósito apresentar o projeto
elétrico de uma cabine com entrada de serviço em média tensão 34,5 kV, através da
utilização de métodos e procedimentos de construção e montagem de equipamentos
de medição e proteção, apresentando conceitos e práticas relacionadas com
projetos de instalações elétricas de média tensão. Também será descrito um estudo
resumido relacionado com os principais equipamentos que formam esse sistema
elétrico de potência, bem como seu funcionamento. Para a realização desta
pesquisa utilizou-se como base a entrada de serviço e a rede interna de distribuição
de energia do Parque Municipal de Exposições de São Mateus do Sul – PR.
Palavras-chave: Proteção. Medição. Entrada de Serviço. Projeto. Média Tensão.
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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ANALISE DE DESCARGAS PARCIAIS EM
MOTOR INDUÇÃO TRIFÁSICO COMO FERRAMENTA DE SUPORTE PARA
GESTÃO DE ATIVOS
Thiago Baumann Neto
Apresentação: 2015-2

RESUMO
O presente trabalho apresenta um método de monitoramento e análise das
descargas parciais em motores elétricos de indução trifásicos, para a aplicação em
manutenção preditiva como suporte para a gestão de ativos. O sistema de aquisição
de sinais em plataforma Arduino e com comunicação com software Matlab
desenvolvido permite monitorar em tempo real as condições da máquina. Para a
validação do programa foi desenvolvido uma bancada protótipo para teste onde é
possível realizar os testes e a coleta dos dados. Os dados gerados foram analisados
e comparados a fim de verificar a precisão do sistema desenvolvido. Como
resultado, foi possível determinar a eficácia do sistema e a aplicabilidade na
indústria.
Palavras-chave: Descargas Parciais. Matlab. Manutenção Preditiva. Motores de
Indução.
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PROPOSTA DE REDUÇÃO DE CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO DO CORREDOR TÉRREO BLOCO C DETERMINADO UM
SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PARA CHAVEAMENTO E REVISÃO REMOTA
DAS LÂMPADAS
Carlos Rodrigo Salai de Lima
Apresentação: 2016-1

RESUMO
Este projeto foi realizado com o intuito de ofertar uma proposta de redução de custos
de energia elétrica através da economia no consumo da iluminação do corredor
térreo bloco C da UnC - Marcílio Dias. O principal ponto da proposta é a utilização
de um sistema de hardware e de software elaborado através do LabVIEW, em
comunicação através da porta serial para comandar em tempo real o estado de cada
circuito elétrico (ligado ou desligado), ou programático (em determinados horários
ligados e em outros desligados). Assim, este sistema maximiza o uso da iluminação
em determinados períodos com maior trânsito de pessoas. Para pleno estudo da
proposta, foi elaborada uma bancada com o protótipo do hardware onde dentre
outras finalidades exerceu-se a comparação dos resultados obtidos com dados
retirados do circuito elétrico do bloco C.
Palavras-chave: Automação. Iluminação. Eficiência energética.
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ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM BANCO DE CAPACITORES PARA
CORREÇÃO DE FATOR DE POTENCIA
Eric Hack
Apresentação: 2016-2

RESUMO
A aplicação de bancos de capacitores é um dos métodos utilizados para a correção
do fator de potência. Devido a ocorrência de baixo fator de potência, analisa-se a
viabilidade de instalação de um banco de capacitores, para a determinação da
potência reativa necessária a ser corrigida utilizam-se equações. Desta forma, optase por uma ferramenta computacional para a realização da simulação. Confirmandose a correção do fator de potência, os resultados para esta metodologia são obtidos
através do cálculo do payback, comprovando-se, portanto, a viabilidade de
instalação.
Palavras-chave: Fator de potência. Banco de Capacitor. Payback.
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IMPLEMENTAÇÃO DA NR 12 EM UMA MÁQUINA INDUSTRIAL TIPO
GUILHOTINA
Fabio Stafim
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Este trabalho tem por objetivo propor uma implementação na máquina industrial tipo
Guilhotina atendendo a Norma Regulamentadora 12 ou NR-12, através da
implementação de chaves elétricas, reles de segurança, sinalização e outros
componentes estruturais como grades de proteção, fazendo com que a máquina
ofereça menos riscos de acidentes em sua operação. Contudo é possível determinar
o grau de risco que a máquina oferece através da análise de risco, identificando
assim as melhorias cabíveis. Através disso está atendendo a norma perante o
Ministério do Trabalho evitando que a máquina seja interditada. As soluções
apresentadas buscam cumprir as exigências da Norma Regulamentadora NR-12,
que sofreu alterações em 29 de Abril de 2016 (Portaria MTPS nº 509), a fim de
preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Para cumprir com os
objetivos específicos usaram-se verificar o cumprimento dos requisitos da norma
NR-12 e assim demonstrar que há viabilidade em adequar a máquina conforme NR12 mostrando os valores de custo de adequação e custo de maquinário novo já
adequado à norma.
Palavras-chave: Acidentes. Proteções. Guilhotina. NR-12.
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COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE SINTONIA DE CONTROLE DE ZIEGLER &
NICHOLS E LGR EM UM CONVERSOR BUCK CC-CC
Jhonattan Polonisky
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise comparativa dos dois métodos de sintonia de
Ziegler Nichols e o método do Lugar Geométrico das Raízes (LGR), para um
controlador PID aplicado a um conversor BUCK CC-CC. Assim sendo, apresenta-se,
neste estudo, o equacionamento, etapas de operação, formas de ondas e
modelagem do conversor BUCK CC-CC. Ademais, faz-se a validação do modelo
pelo software PSIM® e o projeto dos controladores através das sintonias de Ziegler
Nichols e também através do LGR utilizando o software Matlab®, onde, obteve-se
também os resultados de simulação numérica. Desta forma, apresenta-se o projeto
dos controladores PID’s e compara-se seus resultados tendo como propósito, obter
uma saída sem sobressinal, com tempo de amortecimento superior a aplicação em
malha aberta e também eliminar o erro em regime permanente da tensão de saída
do conversor, parâmetro controlável do projeto. Por fim, demonstra-se que a
modelagem é valida e que o método LGR mostrou-se o mais eficaz entre os três,
nessa aplicação.
Palavras-chave: Simulação Numérica. Controladores. Ziegler Nichols. Lugar
Geométrico das Raízes.

ISBN: 978-85-63671-85-1

95

ESTUDO DE VIABILIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE VISAM
DIMINUIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS CARGAS DE
ILUMINAÇÃO DO BLOCO C DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO
Leandro Kuiavski
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Neste trabalho, apresenta-se um plano de ação e uma proposta financeira para
redução do consumo de energia elétrica na Universidade do Contestado, unidade de
Marcílio Dias, a partir da análise do histórico de consumo de energia nos últimos 3
anos, onde está registrado na fatura da distribuidora vigente, tendo como base a
demanda de consumo energético das atividades da unidade. Será analisado o
comportamento do consumo de energia nas cargas de iluminação, tendo em
consideração o período de férias dos alunos e os dias de recesso da unidade de
modo geral, como ponto de partida para diminuir o consumo de energia.
Palavras-chave: Redução Consumo de Energia. Economia. Plano de Ação.
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ESTUDO E PROPOSTA DE SOLUÇÃO DE ENGENHARIA PARA SISTEMA DE
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EM ESTUFAS DE
SECAGEM DE FUMO DE 40m²
Adriano Falarz Bueno
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Os raios sempre amedrontaram e, ao mesmo tempo, fascinaram os seres humanos,
daí a necessidade de tentar compreendê-los. As primeiras explicações para o
fenômeno partiam de concepções mitológicas algumas delas chegavam a dizer que
o Deus Tor cruzava os céus numa carruagem puxada por dois bodes, e quando
agitava, furioso, o seu martelo, produziam se raios e trovões. Nos dias atuais,
apesar de todos os avanços da ciência, em vários aspectos, o conhecimento sobre
as descargas atmosféricas é limitado". Atualmente, dominamos técnicas avançadas
de proteção e análise dos efeitos dos raios. Os raios também têm dimensões que
podem ser classificadas de acordo com sua grandeza e seu tempo de duração. Para
proteger as pessoas, bem como as estruturas contra descargas atmosféricas, é
necessário entender: quais são os níveis de proteção indispensáveis de acordo com
o tipo e tamanho da construção que se deseja proteger. Outros aspectos relevantes
nesta linha de projeto, pertinentes e preponderantes na manutenção da segurança
de pessoas e instalações. Inclui-se nestes itens relativos aos requisitos mínimos que
para a instalação de um para raio em uma estufa para secagem de folhas de tabaco,
além da densidade e área de captação dos raios nestas estruturas. A proteção de
estruturas contra descargas atmosféricas possui três métodos que são admissíveis
pela norma NBR5419, sendo: Método de Franklin; Gaiola de Faraday e Método
Eletrogeométrico. Método Franklin é mais comum.
Palavras-chave: Descarga atmosférica. Pára-raios. Norma Regulamentadora
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PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA O PRÉDIO DA BIBLIOTECA DA
UNIVERSIDADE
Alexandre Schelepka
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposta de projeto de engenharia para implementação
de um Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, na edificação da
biblioteca do campus de Marcílio Dias da Universidade do Contestado – UnC. Este
projeto foi desenvolvido com base na norma técnica NBR 5419 e demais fontes
bibliográficas relacionadas com a área de instalações elétricas. Durante a etapa de
projeto, realizou-se vistorias em campo com o propósito de subsidiar o procedimento
de análise técnica em relação às características funcionais da estrutura da
edificação. Esta análise teve como objetivo macro, determinar ou definir a solução
aplicável de acordo com as características da instalação (edificação), ou seja,
baseado nos requisitos e métodos padronizados da norma, selecionou-se a proteção
apropriada para a aplicação do SPDA. Além disso, definiu-se como devem ser
constituídas as três partes principais que constituem o SPDA. Ao final, deste
trabalho de conclusão de curso, procurou-se apresentar o memorial técnico
descritivo, juntamente com as plantas do projeto, que são os layouts de implantação
do mesmo.
Palavras-chave: Proposta de Projeto. SPDA. Norma Brasileira. Layouts.
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CONSIDERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MODERNAS PARA
EDIFICAÇÃO COM PROJETO RESIDENCIAL E COMERCIAL
Andrei Kauva
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Neste trabalho encontram-se detalhes e regras que devem ser seguidas para
começar a desenvolver um projeto elétrico. Esse caso é um estudo de um projeto
que foi desenvolvido e que se encontra em funcionamento de acordo com os
padrões vigentes nas normas nacionais e normas de funcionamento da
concessionária de energia da região. O projeto passou pela avaliação de um
Engenheiro da própria concessionária e pela aprovação do Conselho de Engenharia.
Desenvolver um projeto deste, que retrata uma edificação com várias unidades
consumidoras, se faz necessário devido à facilidade em que cada morador terá em
pagar o seu próprio consumo sem causar transtorno com vizinhos e com queda de
energia devido a cargas muito elevadas. Por se tratar de uma edificação que
necessita de várias unidades consumidoras a concessionaria de energia exige que
seja feito um projeto elétrico que garante não só a funcionalidade, como a segurança
para os usuários. Comum na vida de muitos Engenheiros Eletricistas, o projeto.
Nesse devem ser considerados detalhes e também deve atentar às normas para
que se obtenha êxito e aprovação da execução. Neste livro estão comentados, os
passos que se forem seguidos não trarão problemas nem complicações futuras que
possam atrapalhar e atrasar o andamento da edificação. O objetivo com esse
trabalho é mostrar a aplicação das normas para a construção de um projeto elétrico
em que um profissional com pouca prática na área de projetos consiga desenvolver
um projeto com a adequação necessária para obter o êxito.
Palavras-chave: Projeto. Normas. Concessionária.
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SISTEMA DE CORTE DE ENERGIA ATRAVÉS DE SMS DE EQUIPAMENTOS DE
PONTO DE ACESSO DE PROVEDOR A INTERNET
Eduardo Meister
Apresentação: 2016-2

RESUMO
O presente projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo, para fazer
reinicialização dos equipamentos de ponto de acesso à internet de provedores,
através do envio de uma mensagem de texto (SMS), enviada de um celular ou
smartphone, para um módulo GSM/GPRS SIM800L, que é utilizado para se conectar
às redes GSM, e a partir da configuração do microcontrolador ATmega328P-PU,
pelo código editado, fará com que o módulo SIM800L possa receber mensagens de
texto, e assim, recebendo o SMS com uma senha de segurança correta, o sistema
irá fazer a reinicialização dos equipamentos que estão ligados ao protótipo.
Palavras-chave: SMS.; Microcontrolador. Corte de energia por SMS. Arduino.
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DETERMINAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA DO RETROFIT
LUMINOTÉCNICO DO BLOCO C DA UNIVERSIDADE COM EMPREGO DA
TECNOLOGIA LED
Felipe Domingos de Lima Chico
Apresentação: 2016-2

RESUMO
O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um projeto para substituição do
atual sistema de iluminação do Bloco C da Universidade do Contestado, Campus
acadêmico de Marcílio Dias por um sistema de iluminação com tecnologia LED, em
busca de melhor eficiência energética e orientado pelas recomendações da NBR
ISO/CIE 8995-1. A partir da avaliação do sistema de iluminação atual, houve a
elaboração de um novo projeto e por último a análise da viabilidade do mesmo. Após
a execução do projeto foi possível concluir que este atende o que é sugerido pela
norma, adequa a iluminação com a redução de potência instalada o que possibilita
dessa forma, a redução de custos com energia elétrica, o que torna o sistema
energeticamente eficiente, eletricamente seguro e luminosamente confortável. A
pesquisa demonstrou que devido às características de consumo da Universidade o
projeto de substituição do atual sistema de iluminação por LED e viável, uma vez
que não foi necessária a substituição de luminárias.
Palavras-chave: Eficiência. Energia Elétrica. LED. Iluminação.
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MEDIÇÕES DE VAZÃO COM SENSOR POR EFEITO DE CAMPO COM
MODELAMENTO MATEMÁTICO, UTILIZANDO ABORDAGEM DE LOT
Geisa Beatriz Sanches
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Este projeto, inserido no GEPAR-UnC Grupo de Pesquisa em Energias Alternativas
e Renováveis da UnC, tem por objetivo desenvolver um sistema de monitoramento
de vazão de água, para implantar em uma bomba de água com energia molecular e
medir sua eficiência. Com sensor de efeito de campo, monitoramento remoto, a
partir de um dispositivo de hardware embarcado e implementando o conceito de IoT
– Internet das Coisas. Assim, pode-se determinar a calibração do instrumento de
medição, com base em gráficos e dados obtidos no sensor, que pode ser
monitorado em tempo real em qualquer lugar, no celular ou página web.
Palavras-chave: Vazão. IoT. Sensor. Monitoramento.
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PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL DE
RADIOCOMUNICAÇÃO NA WESTROCK
Glauber Fernando da Silveira Loika
Apresentação: 2016-2

RESUMO
O trabalho apresentado trata de um projeto de radioenlaces backbone, para
substituição do sistema de rádio analógico para sistema de rádio digital na empresa
Westrock. Fez-se necessário este estudo e desenvolvimento do trabalho para
adequação à resolução 568/2011, a qual menciona que após 31 de dezembro de
2012 não serão mais autorizados novos, nem renovadas autorizações de sistemas
analógicos privados. Durante o estudo bibliográfico e desenvolvimento do trabalho,
foi necessário realizar um estudo técnico dos radioenlaces para desenvolvimento da
topologia de rede, o qual possibilitou levantar os requisitos técnicos para
implementação do projeto, definindo e dimensionando a infraestrutura necessária
para estação de rádio base e definição dos equipamentos e padrões sistêmicos.
Palavras-chave: Radioenlaces. WestRock. Anatel. Digital.
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE PARTIDA E CONTROLE DE
VELOCIDADE DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO SIMULANDO A
APLICAÇÃO EM UMA TORRE DE RESFRIAMENTO DE AGUA
Helius Patricio Castanheiro
Apresentação: 2016-2

RESUMO
Este trabalho apresenta a comparação de dois métodos de partida e controle de
determinado Motor de Indução Trifásico (MIT), mensurando o consumo de energia
elétrica entre eles. A comparação foi realizada entre os métodos partida direta
versus partida com inversor de frequência. Os testes foram realizados com o auxílio
de uma bancada experimental construída para tal finalidade. A bancada
experimental representa uma torre de resfriamento de água de uma planta industrial
genérica. A mensuração e comparação dos métodos estão apresentadas
graficamente, sendo demonstrado qual tipo de partida e controle proporcionou o
menor consumo de energia em relação ao controle de resfriamento da água na
mesma aplicação.
Palavras-chave: Métodos de partida. Motor de Indução Trifásico. Consumo de
energia.
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SISTEMA DE MEDIÇÃO METEOROLÓGICA COM SISTEMA EMBARCADO E
FONTE DE ENERGIA SOLAR COM CONCEITO IoT
Adilson Büttelbrun Junior
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT de medição e
monitoramento da velocidade e direção do vento, temperatura e umidade relativa do
ar para a estação meteorológica Bambuco 01. Utiliza-se um sensor de velocidade e
direção do vento ambos da marca Hobeco, modelos AH1111 e AH1121
respectivamente, um sensor DHT11 para a medição de umidade relativa do ar e
temperatura, um microcontrolador PIC 16F877A da Microchip e um sistema
embarcado Raspberry Pi 3 modelo B para processar e enviar os dados aferidos
pelos sensores a um servidor. O microcontrolador PIC realiza as leituras das
medições dos sensores de velocidade e direção do vento e envia as aferições ao
Raspberry Pi através de uma comunicação I2C. Após isso, o sistema embarcado
realiza as medições do sensor de temperatura e umidade relativa do ar, envia todos
os dados de medições através de uma comunicação UDP para um computador
servidor com o software LabVIEW, este armazenando as medições em um banco de
dados MySQL local com possibilidade de acesso remoto e enviando os dados de
temperatura e umidade relativa do ar para uma plataforma IoT UBIDOTS.
Palavras-chave: Raspberry Pi. Estação Meteorológica. Monitoramento in loco.
Sistema Embarcado.
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DESENVOLVER UM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA UM PROCESSO DE
DESAGREGAÇÃO DE CELULOSE EM FÁBRICA DE PAPEL
Bruno Alan Castilho
Apresentação: 2017-2

RESUMO
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo integrado a um
sistema de supervisório em plataforma Siemens denominada WinCC para a
execução dos comandos dos atuadores de uma planta de desagregação de celulose
que opera manualmente, proporcionando a diminuição dos comandos manuais.
Utilizando um simulador disponível na própria ferramenta Siemens em que foi
desenvolvido o algoritmo, realizaram-se testes efetuando a simulação tanto do
algoritmo quanto do sistema de supervisório, observando de forma intuitiva através
dos resultados obtidos os equipamentos compostos pelo processo atuando
devidamente em cada etapa operacional. Como resultado pode-se determinar que
através da simulação o algoritmo e o sistema de supervisório executaram as tarefas
conforme foram programados.
Palavras-chave: Algoritmo. Automação. Supervisório. Simulação.
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DETERMINAR A VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE
LUMINÁRIAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CANOINHAS - SC
Fábio Luiz Packer de Lima
Apresentação: 2017-2

RESUMO
O objetivo desse trabalho é determinar a viabilidade econômica para implantação de
luminárias LED na iluminação pública do município de Canoinhas-SC, sendo que o
sistema atual é composto por diversos tipos de lâmpadas e potências, com alto
índice de manutenção periódica, e elevado consumo de energia elétrica, de acordo
com a NBR 5101:2012 buscando eficiência energética, foram realizados
levantamento do atual sistema de iluminação pública propondo um novo projeto
conforme a classificação das vias atendendo ao nível de iluminação que cada via
deverá ter, e definindo as condições técnicas que as luminárias LED a serem
implantadas deverão possuir. A análise para determinar a viabilidade econômica
deste projeto foi utilizando conceitos econômicos como de payback simples e
descontado, Valor Presente Líquido (VLP), Taxa Interna de Retorno (TIR). Após
análise dos dados verificou-se que haverá redução no consumo de energia elétrica
equivalente 60,95%, consequente mente a utilização de luminárias LED reduzirá a
manutenção periódica, portanto conclui-se que é viável financiar e implementar
luminárias com tecnologia LED no sistema de iluminação pública da cidade de
Canoinhas-SC.
Palavras-chave: Iluminação Pública. LED. Eficiência Energética.
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COMPARAÇÕES TÉCNICAS ENTRE A CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA
AUTOMÁTICA E FIXA PARA CARGAS TRIFÁSICAS COM UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DE GRANDEZAS ELÉTRICAS
Giovani Welke Pinto
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Pelas exigências das concessionárias de Energia Elétrica se faz necessário que os
consumidores mantenham o Fator de Potência – FP compreendido entre os valores
estabelecidos pelas normas. Este trabalho versa apresentar a análise de
comparação de técnicas de correção do Fator de Potência – FP utilizando como
ferramenta principal o CAFP. Os ensaios foram realizados no laboratório de
Máquinas Elétricas da UnC, visando a obtenção de resultados das sequências de
acionamentos, inserindo-se carga no eixo do motor, cujo objetivo foi verificar a
influência destes parâmetros nas respostas dos equipamentos. Foram utilizados
como cargas indutivas três motores elétricos de indução e como cargas capacitivas,
células trifásicas. Nos ensaios verificou-se os valores de FP, a Potência Ativa, a
Potência Aparente, a Corrente e Tensão Elétrica, a Frequência e a presença de
harmônicas no sistema. O trabalho pautou-se na revisão bibliográfica e ensaios em
bancada. Os resultados encontram-se apontados através de gráficos, tabelas e
valores através do CAFP. Conclui-se que os resultados técnicos da correção
automática são superiores à correção fixa em situações que apresentam cargas
variáveis.
Palavras-chave: Qualidade. Ensaios. Motor Elétrico. Fator de Potência. Diferenças.
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ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO CC
Guilherme Jusviasck Hacke
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta a implementação de um gerador utilizando um motor de
combustão interna, o qual contém o desenvolvimento da teoria de máquina síncrona,
aplicando um alternador automotivo em conjunto com um motor movido a gasolina
do tipo 2 tempos. Foram realizadas análises do comportamento do alternador, para
estabelecer limites de operação, implementado um sistema de controle de
velocidade para otimização da geração de energia, onde a velocidade se ajusta a
carga ligada ao gerador. A opção de utilizar o alternador automotivo é devida as
suas características de máquina síncrona, que utiliza de um sistema de excitação
para manter sua tensão de saída nos terminais do estator, com isso permite que
através de sua corrente de campo, seja definida a carga conectada, determinando a
velocidade de operação para o motor. Os métodos estão apresentados através de
ilustrações, gráficos e equações, sendo demonstrado o comportamento e as
características do alternador, o circuito de controle e análise de consumo de
combustível.
Palavras-chave: Controle. Excitação e Gerador.
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SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO PARA SISTEMA DE CONTROLE DE REFLUXO DE
ÁGUA DO DEPURADOR DA CAIXA DE ENTRADA DA MÁQUINA DE PAPEL
Janaina Aparecida Carneiro Rodrigues
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta a simulação de um sistema de automação para
acionamento de bloqueios com válvulas automáticas. O estudo foi desenvolvido com
o objetivo de encontrar uma solução para o problema de retorno de água de diluição
para caixa de entrada de máquina de papel. Define-se uma metodologia para
analisar os danos e impactos causados pelo problema. Apresenta-se
detalhadamente as etapas de desenvolvimento do estudo da solução, para qual
utilizou-se a metodologia do HAZOP e análise de falhas para evidenciar os riscos
que o sistema apresentava. O desenvolvimento da solução por meio da
automatização de duas válvulas existentes foi expressada por meio de uma
simulação, na qual foram representadas as ações de cada um dos componentes do
sistema em condição normal de operação e posteriormente em condição de falha.
Busca-se com este trabalho proporcionar ao leitor uma leitura objetiva, por meio de
uma linguagem de simples entendimento e assim despertar o interesse em novas
tecnologias e soluções que busquem melhorar o rendimento das indústrias,
aumentando a produtividade e qualidade de produção.
Palavras-chave: Automação. Simulação. Bloqueio. Válvula.
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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE PROJETO DE USINA
DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS DO SUL – PR COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A
FEIRA LIVRE DO PRODUTOR
Leonardo Martins Lemos
Apresentação: 2017-2

RESUMO
O presente estudo visa a elaboração de um projeto de solução para fornecimento de
energia elétrica a partir de geração por painéis fotovoltaicos para Prefeitura
Municipal de São Mateus do Sul – PR. Apresentando a solução técnica e
econômica, com o intuito da substituição da tarifa de energia elétrica a partir de
sistema isolado, possibilitando solução teórica para fornecimento de energia elétrica
a Feira Livre do Produtor, com projeto de sistema de geração fotovoltaica e de
distribuição de cargas. Desenvolvido levantamento de dados de consumo a partir de
documentação da tarifa da Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul – PR que
alimenta a Feira Livre do Produtor, propondo solução em projeto para seu
fornecimento de energia, com a não utilização da tarifa de energia através de
geração própria, dentro dos parâmetros legais e alinhado com quesitos de
preservação socioambiental. A metodologia aplicada neste trabalho de conclusão de
curso teve como base, a pesquisa bibliográfica, por intermédio de livros, trabalhos
acadêmicos, artigos científicos e o estudo de caso do local do projeto.
Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico. Energias Renováveis. Viabilidade Técnica e
Econômica.
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DESENVOLVIMENTO DE UM ALGORITMO DE DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO DE
FALHAS DE PARTIDAS DE MOTORES ELÉTRICOS
Marco Antonio Mayevski Schultz
Apresentação: 2017-2

RESUMO
O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo cuja função é
controlar e monitorar partidas de motores elétricos com sistemas embarcados
presentes nas indústrias. Por meio desse algoritmo é possível detectar e
diagnosticar as falhas presentes em partidas de motores feitas de maneira direta,
com o uso de relés inteligentes, soft-starters ou inversores de frequência. O
algoritmo coleta todas as informações necessárias e através de falhas préprogramadas, informa a um sistema supervisório o estado da partida que é mostrado
em telas com objetos animados, descrições e campos para interação do operador
com o algoritmo. Além do monitoramento, é possível executar comandos, como ligar
e desligar os motores, de maneira remota e centralizada na sala de operação da
planta industrial.
Palavras-chave: Algoritmo. Falhas. Partidas de motores elétricos.
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR
DE UM BIODIGESTOR ANAERÓBICO
Marcos Guerra
Apresentação: 2017-2

RESUMO
No presente estudo avalia-se a viabilidade econômica da implantação de um
sistema de geração de energia elétrica no Centro Educacional Profissional Vidal
Ramos, Canoinhas, através de um motor de combustão interna, acoplado a um
gerador, alimentado pelo gás biogás proveniente do biodigestor anaeróbico aonde
ocorre a fermentação de dejetos produzidos pelos suínos desta instituição.
Comparou-se os dados obtidos com o sistema de geração de energia fotovoltaica, e
assim através do Payback analisou-se a viabilidade do sistema e conclui-se que é
viável economicamente a sua implementação. No modo Off Grid o tempo de retorno
do investimento é menor, entre 5 e 6 anos, porém é no sistema On Grid que se tem
as melhores condições para a implementação. Uma grande vantagem da geração a
partir da biomassa é que depois de 25 anos não é necessária realizar a troca de
todo o sistema, diferente do sistema de geração fotovoltaica.
Palavras-chave: Suinocultura. Geração de Energia Elétrica. Biomassa. Energia
Alternativa.
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ANÁLISE DE ACIONAMENTO E ESTUDO DE MÉTODOS PARA PROTEÇÃO DE
UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE 250CV
Murilo Karlo de Souza
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta a análise de acionamento e estudo de métodos para
proteção de um motor de indução trifásico de 250 CV/185 kW que aciona, como
carga, um ventilador centrífugo. Define-se uma metodologia para análise dos
fenômenos presentes, durante o acionamento do motor de indução trifásico, no qual
utilizou-se um conversor indireto de frequência. Ocorreu que o acionamento com
soft-starter não propiciou sucesso, devido a algumas restrições do sistema elétrico
ao qual o motor está conectado, também devido às características presentes
durante o acionamento, os quais serão abordados detalhadamente. Serão
apresentados alguns métodos de acionamento, realizando comparações por meio
de simulação numéricas acionamentos práticos, apresentando os dados obtidos.
Apresenta-se o desenvolvimento de uma bancada didática, com a finalidade de
simular falhas durante o acionamento de um motor de indução trifásico, a qual utiliza
um relé inteligente, permitindo a visualização dos dados por meio de software. Por
fim, apresenta-se os resultados obtidos no estudo de caso: coleta de dados,
comparações e os resultados referente às simulações de falhas na Bancada
Didática.
Palavras-chave: Acionamento. Conjugado. Bancada Didática.
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MEDIÇÃO REAL DO CONSUMO ENERGÉTICO DA CARGA ATUAL DA
ILUMINAÇÃO NO BLOCO C DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – CAMPUS
MARCILIO DIAS VISANDO A SUBSTITUIÇÃO POR LÂMPADAS LED
Rodrigo dos Passos
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Neste trabalho é apresentado um modelo de projeto e análise para substituição de
lâmpadas para o caso do Bloco C da Universidade do Contestado, Campus
acadêmico de Marcílio Dias por um sistema de iluminação com tecnologia LED, em
busca de melhor eficiência energética. Utilizando como sala teste o Laboratório de
desenvolvimento tecnológico, sistema de aquisição de dados e eficiência energética
(LDTSADEE). A partir de avaliação houve elaboração de um projeto e simulação,
após a simulação houve a coleta de dados de sistema de iluminação fluorescente
que compreendeu a aquisição de dados de corrente, tensão, potência durante 30
dias corridos além das aferições através de luxímetro, após a coleta desses dados
houve a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, a mesma
coleta de dados da iluminação em LED e por fim analise e comparação das duas
aferições e dados armazenados. A partir da avaliação desses resultados foi possível
realizar a simulação numérica real para a viabilidade do bloco C. Com essa
execução do projeto e simulação foi possível concluir que este atende as
necessidades da Universidade, adequa a iluminação com a redução de potência
instalada e aumenta a luminosidade o que possibilita dessa forma, a redução de
custos com energia elétrica e o que torna o sistema energeticamente eficiente,
eletricamente seguro e luminosamente confortável. A pesquisa demonstrou que
devido às características de consumo da Universidade o projeto de substituição do
atual sistema de iluminação por LED e viável, uma vez que não se faz necessária a
substituição de luminárias e com retorno de investimento total em aproximadamente
2 anos.
Palavras-chave: Consumo consciente. Eficiência. Energia Elétrica. LED. Iluminação
eficiente.
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PLANO DE CANALIZAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM ESTACOES DE RADIOBASE DA EMPRESA UNIFIQUE, NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL - PR
Rodrigo Scheuer
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta um plano de canalização das estacoes de rádio-base da
empresa Unifique, no município de São Mateus do Sul – PR. O trabalho contempla a
análise e a organização das frequências dos equipamentos que operam no mesmo
canal ou em canais próximos, minimizando o efeito das interferências. Nas
comunicações, as interferências devem ser levadas em conta para que não afetem
os parâmetros de qualidade dos serviços oferecidos. Sendo assim, foi realizado o
estudo bibliográfico e constatou-se que pode-se analisar as interferências presentes
no sistema através do parâmetro CCQ, que indica, de forma indireta, a quantidade
de retransmissões no sistema. No desenvolvimento da metodologia, foi realizado o
levantamento dos canais de todas as setoriais, e analisado quais setoriais poderiam
estar causando interferências, por meio do mapa de cores de temperatura. Nos
resultados pode-se identificar equipamentos operando na mesma frequência, ou em
frequências adjacentes, causando interferência no sistema. Após realizadas as
devidas alterações, percebeu-se uma redução de aproximadamente 3% na
retransmissão de quadros do sistema como um todo, minimizando a perturbação no
sinal propagado por meio do plano de canalização de frequências.
Palavras-chave: Interferências. Ruídos. Internet via rádio. Qualidade de serviço.
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ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA UTILIZANDO VPL, DA
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMPAINHA HOSPITALAR
DESENVOLVIDO COM RELÉS NOS HOSPITAIS E ÁREAS DA SAÚDE COM
LEITOS
Thiago Bubniak
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo da viabilidade financeira para o desenvolvimento
e implementação de um sistema de campainha hospitalar desenvolvido com relés,
nos hospitais e áreas da saúde. A área da saúde é uma área promissora, que
necessita de cuidados, principalmente na área da Engenharia Clínica, que se refere
à administração e ao controle hospitalar. O objetivo aqui, estende-se em analisar a
viabilidade no desenvolvimento de um sistema de campainha hospitalar com relés,
comparando valores das campainhas já preexistentes no mercado. O estudo está
baseado em dados reais, através de fornecedores. A relevância do estudo
fundamenta-se na importância do planejamento financeiro para a análise de
investimentos. Conclui-se, com este estudo, através dos resultados obtidos pelo
método de análise do VPL (Valor Presente Líquido), que o desenvolvimento de um
sistema de campainha hospitalar com relés para futura implementação, é viável
financeiramente para determinados estabelecimentos, comparado com os sistemas
já preexistentes no mercado.
Palavras-chave: Viabilidade. Engenharia Clínica. Campainha Hospitalar. Valor
Presente Líquido.
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DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E
DETECÇÃO DE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO EM SALA DE CIPD UTILIZANDO
PLATAFORMA IOT
Wellington Cardoso da Silva
Apresentação: 2017-2

RESUMO
Este trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo para um sistema de
monitoramento e detecção de princípio de incêndio em sala de Centro Integrado de
Processamento de Dados (CIPD). É utilizado a plataforma de Internet das Coisas
(IoT), de maneira a oferecer monitoramento remoto e geração de alarmes para o
gestor do ambiente através de notificação em dispositivo móvel. Este ambiente
concentra os dados cruciais para o negócio, oferecendo disponibilidade ininterrupta.
O presente trabalho apresenta uma pesquisa visando produzir informações para o
desenvolvimento de um produto que emite um alarme preciso e rápido quando
ocorrer um sinistro. A metodologia baseia-se em pesquisa bibliográfica e laboratorial,
a qual abrange projeto, implementação e testes de bancada e de operação no
ambiente. Verificou-se, através de dados gerados e coletados, que o sistema obteve
resultados positivos ao seu propósito de detecção e aviso de incêndio por meio de
dispositivo móvel. A partir desses resultados, concluiu-se que a abordagem desta
plataforma para a gestão de incêndio em CIPD viabiliza o monitoramento
centralizado de diversos detectores e a interoperabilidade e escalabilidade do
sistema.
Palavras-chave:
ESP8266.
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ANEXO A – GALERIA DE FOTOS
Bancas de TCC aprovadas no curso de Engenharia Elétrica
Figura 1 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Gerson Luis Pereira Carrasco, Nilton Zanoni, Clodison
Alberto Dias, Augusto Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-1)
Figura 2 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Roberto Mathias Susin, Daniel Austrigesilo Kuczynski
(RIP), Luiz Hermano Costa de Oliveira e Gianfranco Muncinelli

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-2)
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Figura 3 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Augusto Krapp Benner, Luis Everton Xavier Silva, Clódison
Alberto Dias, Ilton José Rochetello

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-2)
Figura 4 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Orelio Moreira dos Santos, Nilton Zanoni, Augusto Krapp
Benner, Clodison Alberto Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-2)

ISBN: 978-85-63671-85-1

120

Figura 5 – Luis Hermano Costa de Oliveira, Juan Carlos Guglielmo Benitez, Valdinei de Andrade
Reis, Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-2)
Figura 6 – Luiz Hermano Costa de Oliveira, Roberto Mathias Susin, Marcos Paulo Hirth, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 7 – Clodison Alberto Dias, Celso Ivan Castilho, Nathalia Beatriz Serrato, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 8 - Augusto Krapp Benner, Clodison Alberto Dias, Santino Lourenço de Miranda, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 9 - Luis Eduardo Palomino Bolívar, William Felipe Seccon, Augusto Krapp Benner, Clodison
Alberto Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 10 – Nilton Zanoni, Ezequiel Francisco Ribas, Luis Eduardo Palomino Bolívar, Clodison Alberto
Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 11 – Juan Carlos Guglielmo Benitez, Everton Alves Pereira, Nathalia Beatriz Serrato, Luis
Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 12 – Roberto Mathias Susin, Juan Carlos Guglielmo Benitez, Gilberto Luiz Medeiros, Nathalia
Beatriz Serrato, Luis Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 13 – Clodison Dias, Peterson Costa de Oliveira, Luis Eduardo Palomino Bolívar, Augusto
Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 14 – Nilton Zanoni, Clodison Alberto Dias, Vinicius de Castro Bomfim, Luis Eduardo Palomino
Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 15 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Roberto Messias, Nilton Zanoni, Augusto Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 16 – Juan Carlos Guglielmo Benitez, Rodrigo Rafael Pacheco, Roberto Mathias Susin, Luis
Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 17 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Roberto Mathias Susin, José Roberto Padilha, Augusto
Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 18 – Roberto Mathias Susin, Mauricio Peterson Gulicz, Juan Carlos Guglielmo Benitez, Luis
Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
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Figura 19 – Nilton Zanoni, Vanderson Martins, Clódison Dias, Agenor Ramos

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 20 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, André de Campos, Clércio Francisco Gemra, Nilton
Zanoni

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
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Figura 21 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Josemar Popia, Roberto Mathias Susin, Juan Carlos
Guglielmo Benitez

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 22 – André de Campos, Reinhardt Sievers, Jairo Schoroeder, Luis Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
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Figura 23 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Roberto Mathias Susin, Darkson Luis de Souza, Juan
Carlos Guglielmo Benitez

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 24 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Luiz Cesar Sakr, Sandro Grosskopf, Nilton Zanoni

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
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Figura 25 – Ana Sabrina Niño Ruge, William dos Santos, Augusto Krapp Benner, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 26 – Luis Eduardo Palomino Bolìvar, Nilton Zanoni, Luis Noermberg, Clodison Alberto Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
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Figura 27 – André de Campos, Evandro Joaquim Ribeiro, Clodison Alberto Dias, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-2)
Figura 28 – Luiz Hermano Costa de Oliveira, Marcio Luiz de Oliveira, Luis Eduardo Palomino Bolívar,
Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2014-1)
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Figura 29 – Luiz Hermano Costa de Oliveira, Gerson de Andrade, Marcos Paulo Hirth, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2014-2)
Figura 30 – Nilton Zanoni, Carlos Roberto Chaves, Roberto Mathias Susin, Luis Eduardo Palomino
Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2014-2)
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Figura 31 – Clodison Alberto Dias, Pedro Silvino Campos Junior, Liliana Elizabeth Nunes Borda, Luis
Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2014-2)
Figura 32 – Nilton Zanoni, Regis Leonardo Pommer da Silva, Luis Eduardo Palomino Bolívar,
Leonardo Peters

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 33 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Cleber Pereira da Costa, Roberto Mathias Susin, Marcos
Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 34 – Nilton Zanoni, Guilherme Cipriano Corrêa, Luis Eduardo Palomino Bolívar, Luiz Cezar
Sakr

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 35 – Carlos Roberto Chaves, Cleberson da Luz, Marcos Paulo Hirth, Luis Eduardo Palomino
Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 36 – Roberto Mathias Susin, Guilherme Alexandre da Silva, Luis Eduardo Palomino Bolívar,
Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 37 – Josicarlos Peron, Ana Sabrina Niño Ruge, Maycon Alexandre Candeo, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 38 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, José Laudelino de Carvalho, Marcos Paulo Hirth, Ana
Sabrina Niño Ruge

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 39 – Nilton Zanoni, Marcos Vinicius Henrique Liebl, Marcos Paulo Hirth, Luis Eduardo
Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 40 – Marcos Paulo Hirth, Ana Sabrina Niño Ruge, Eduardo dos Santos Paqueira, Luis Eduardo
Palomino Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 41 – Ademir Muller Junior, Leonardo Peters, Luis Eduardo Palomino Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 42 – Carlos Roberto Chavez, Rodrigo Corrêa, Clodison Alberto Dias, Luis Eduardo Palomino
Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 43 – Ana Sabrina Niño Ruge, Guilherme Kotrich Staniszewski, Luis Eduardo Palomino Bolìvar,
Clodison Dias, Gabriela Scheinpflug Brito

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 44 – Marcos Paulo Hirth, Jardel Eugenio da Silva, Luis Eduardo Palomino Bolìvar, Leonardo
Peters

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
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Figura 45 - Marcos Paulo Hirth, Victor Hugo Reis Werka, Luis Eduardo Palomino Bolìvar, Ana Sabrina
Niño Ruge

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2015-1)
Figura 46 – Jeferson J. Lima, Alexandre Schelepka, Carlos Roberto Chaves, Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
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Figura 47 – Luis Eduardo Palomino Bolìvar, Rodrigo da Cruz, Fernando de Souza, Carlos Roberto
Chavez

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
Figura 48 – Danilo Voight, Roberto Mathias Susin, Geisa Beatriz Sanches, Luis Eduardo Palomino
Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
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Figura 49 – Danilo Voight, Rodrigo Erzinger, Leonardo Peters, Luis Eduardo Palomino Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
Figura 50 – Roberto Mathias Susin, Luis Eduardo Palomino Bolìvar, Leandro Kuiavski, Leonardo
Peters

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
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Figura 51 – Roberto Mathias Susin, Danilo Voight, Luis Cesar Hatschbach, Luis Eduardo Palomino
Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
Figura 52 – Marcos Paulo Hirth, Jhonattan Polonisky, Leonardo Peters, Danilo Voigth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
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Figura 53 – Leonardo Peters, Marcos Paulo Hirth, Helius Patrício Castanheiro, Danilo Voight

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
Figura 54 – Danilo Voight, Eric Hacke, Marcos Paulo Hirth, Leonardo Peters

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)
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Figura 55 – Eduardo Meister, Rodrigo da Cruz, Roberto Mathias Susin, Luis Eduardo Palomino
Bolìvar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2016-2)

Avaliadores de bancas na Engenharia Elétrica
Figura 56 – Primeira banca de TCC de Engenharia Elétrica, Roberto Mathias Susin, Luiz Hermano
Costa de Oliveira Luis Eduardo Palomino Bolívar e Gianfranco Muncinelli. Banca do aluno Daniel
Austrigesilo Kuczynski (RIP)

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012)
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Figura 57 – Clodison Alberto Dias, Augusto Krapp Benner José Ilton Rochetello

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2012-2)
Figura 58 – Ana Sabrina Niño Ruge e Augusto Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
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Figura 59 – Clodison Alberto Dias, Augusto Krapp Benner José Rochetello

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas (2013-1)
Figura 60 – Beatriz Natalia Serrato e Augusto Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 61 – Juan Carlos Guglielmo Benitez, Luiz Hermano Costa de Oliveira e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 62 – Clódison Alberto Dias e Augusto Krapp Benner

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 63 – Juan Carlos Guglielmo Benitez, Natalia Beatriz Serrato e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 64 – Ana Sabrina Niño Ruge e Danielly Borguezan de Luca

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 65 – Agenor Ramos, Nilton Zanoni e Clódison Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 66 – Nilton Zanoni e André de Campos

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 67 – Ana Sabrina Niño Ruge e Danielly Borguezan de Luca

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 68 – Juan Carlo Guglielmo Benitez e Roberto Susin. (Pasando, Marilene Voight).

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 69 – Juan Carlos Guglielmo Benitez, Luis Eduardo Palomino Bolívar e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 70 – Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 71 – Juan Carlos Guglielmo Benitez e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 72 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Juan Carlos Guglielmo Benitez e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 73 – Ana Sabrina Niño Ruge e Agusto Krapp Benner.

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 74 – Nilton Zanoni e Clódison Alberto Dias.

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 75 – Reinhard Sievers, Luis Eduardo Palomino Bolívar e André de Campos

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 76 – Marcos Hirth e Roberto Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 77 – Marcos Paulo Hirth e Luiz Hermano Costa de Oliveira

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 78 – Carlos Roberto Chaves e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 79 – Ana Sabrina Niño e Clodison Alberto Dias

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 80 – Marcos Paulo Hirth e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 81 – Ana Sabrina Niño e Josicarlos Perón

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 82 – Ana Sabrina Niño Rigue e Josicarlos Peron

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 83 – Carlos Roberto Chaves e Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 84 – Jeferson J de Lima, Carlos Roberto Chaves e Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 85 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Carlos Roberto Chaves e Rodrigo da Cruz

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 86 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Danilo Voight e Roberto Mathias Susin

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 87 – Roberto Mathias Susin, Danilo Voight e Luis Eduardo Palomino Bolívar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 88 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Danilo Voight e Roberto Mathias Susin.

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 89 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Danilo Voight e Carlos Roberto Chaves

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 90 – Luis Eduardo Palomino Bolívar, Carlos Roberto Chaves e Marcos Paulo Hirth

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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Figura 91 – Danilo Voight, Leonardo Peters e Luis Eduardo Palomino Bolviar

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
Figura 92 – Tradicional coffee break nas bancas de Engenharia Elétrica

Fonte: Curso de Engenharia Elétrica – UnC Canoinhas
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