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A P R E S E N T A Ç Ã O

Em um mundo no qual a inovação tecnológica faz cada vez 
mais a diferença, investir em iniciativas que estimulem 
essa prática tornou-se uma necessidade. Pesquisar, 

desenvolver e inovar passam a ser imperativos para garantir 
competitividade aos países, sustentabilidade aos negócios e 
melhor qualidade de vida. 

A Vértice Técnica, uma iniciativa do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas), é uma 
publicação que vem contribuir para disseminar estudos na 
área tecnológica, desenvolvidos por pesquisadores mineiros. 
O nosso intuito é estimular a produção de conteúdos técnicos 
e originais com a publicação desses trabalhos no formato de 
artigo científico.

Nesta edição, iniciamos a utilização de um sistema de 
submissão que permite a avaliação cega por pares, que não 
revela a identidade nem de autores nem de avaliadores, 
assegurando a lisura do processo. Foram escolhidos três artigos.

Na matéria principal, abordamos os desafios para quem 
quer seguir carreira de pesquisador. As dificuldades começam 
nos primeiros anos escolares e envolvem questões como falta 
de divulgação e baixos investimentos. Trazemos ainda uma 
entrevista sobre como a popularização da ciência é decisiva para 
o desenvolvimento de uma nação, além da publicação dos anais 
da Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec) de 2015.

Já a seção Chamadas & Editais fala sobre programas de 
aceleração que incentivam startups e consolidam Minas como 
polo e inovação.

A Vértice Técnica é uma mostra de nosso compromisso 
com o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. 
Agradeço aos profissionais e professores que compuseram 
o comitê técnico desta edição, trabalho desempenhado 
voluntariamente. Esperamos que a nossa contribuição 
proporcione um ambiente favorável para a produção científica.

 

Boa leitura.
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S U M Á R I O

 Ildeu de Castro Moreira
Popularização da ciência é decisiva para o desenvolvimento

Universalização do abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em Minas Gerais: subsídios para a criação de um 
fundo estadual

Abordagem pedagógica da integração entre o sistema elétrico 
de potência e o sistema de telecomunicações no curso de 
engenharia elétrica das faculdades de Montes Claros

Otimização aplicada a indústria de dispositivos médicos

É possível viver de pesquisa e ciência no Brasil?

1º lugar:
Bchem torna produção DE BIODIESEL mais eficiente

Os projetos premiados

Os projetos classificados

Programas de aceleração incentivam startups



INSTITUIÇÕES DE ENSINO

CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais

UNIBH -  Centro Universitário de Belo Horizonte

UNEC -  Centro Universitário de Caratinga

UNIPAM  -  Centro Universitário de Patos de Minas

UNIS-MG -  Centro Universitário do Sul de Minas Gerais

UNA -  Centro Universitário Una

FACIT -  Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes 

Claros

FIP/MOC - Faculdades Integradas Pitágoras

FEPI -  Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá

IFNMG -  Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

IFTM -  Instituto Federal do Triângulo Mineiro

IF SUDESTE -  Instituto Federal Sudeste de Minas 

Gerais

INATEL -  Instituto Nacional de Telecomunicações 

PUC MINAS -  Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais 

UIT -  Universidade de Itaúna

USP -  Universidade de São Paulo

UNIUBE -  Universidade de Uberaba

UEMG -  Universidade do Estado de Minas Gerais

UNIFEI -  Universidade Federal de Itajubá 

UFJF -  Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFLA -  Universidade Federal de Lavras 

UFMG -  Universidade Federal de Minas Gerais 

UFOP -  Universidade Federal de Ouro Preto 

UFSC -  Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSJ -  Universidade Federal de São João del-Rei 

UFU -  Universidade Federal de Uberlândia 

UFV -  Universidade Federal de Viçosa 

UFRJ -  Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFTM -  Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

UFVJM -  Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri 

FUMEC -  Fundação Mineira de Educação e Cultura 

UNIVALE -  Universidade Vale do Rio Doce 

OUTROS

AA -  Acesso Aberto 

CDTN -  Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear 

C&T -  Ciência e Tecnologia

CNEN -  Comissão Nacional de Energia Nuclear

CNPq -  Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico

CREA-MINAS -  Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Minas Gerais

CLT -  Consolidação das Leis do Trabalho

CAPES -  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior

FAPEMIG -  Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais

FUNDEPAR -  Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa (Fundep) Participações S.A

IC -  Iniciação Científica

IDPC -  Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese

MCTI -  Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações

OBMEP -  Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas

P&D -  Pesquisa e Desenvolvimento

PIB -  Produto Interno Bruto

PISA -  Programme for International Student 

Assessment

SECTES -  Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior de Minas Gerais

SNCT -  Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

SIMI -  Sistema Mineiro de Inovação

SBPC -  Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência

SEED -  Startups and Entrepreneurship Ecosystem 

Development

S I G L A S  E  A B R E V I A T U R A S
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Segundo o CNPq, “o desenvolvimento 
científico e tecnológico atinge o cidadão 
comum, que muitas vezes está longe do 

mercado técnico-científico, mas que deve 
possuir um pensamento crítico e reflexivo 

para se posicionar diante dos problemas que 
o rodeiam”. Nesta entrevista, o Crea-Minas 

propõe uma reflexão sobre o tema, abordando 
os aspectos da divulgação científica no 

Brasil. O entrevistado é o físico Ildeu de 
Castro Moreira, ganhador da 33ª edição do 
Prêmio José Reis de Divulgação Científica 

e Tecnológica, a mais importante honraria 
brasileira nessa área. Ildeu foi um dos 

integrantes da equipe que realizou a primeira 
enquete sobre percepção pública da Ciência e 

Tecnologia em Minas Gerais e que resultou no 
livro Os mineiros e a ciência, lançado em agosto 

deste ano.

Vértice Técnica: Por que a divulgação e popularização 
da ciência é importante para a população em geral?

Ildeu de Castro Moreira: É muito importante que as 
pessoas possam adquirir um conhecimento básico sobre a 
ciência e sobre seu funcionamento. Para o indivíduo, porque 
faz parte de sua formação como cidadão entender melhor 
o mundo ao seu redor e porque possibilita o seu aprimo-
ramento profissional, e mais e melhores oportunidades de 
emprego. Para a região e o país, ter uma população com 
melhor formação científica é um fator decisivo para o de-
senvolvimento social e econômico. Nos dias de hoje, a ciên-
cia e tecnologia são peças-chave para a qualidade de vida 
das pessoas, para a inovação e para um desenvolvimento 
econômico que seja social e ambientalmente sustentável. 
Estes são ganhos de curto, médio e longo prazo. Por isto, é 
importante investir na educação científica de qualidade nas 
escolas e também na popularização da ciência por meio de 
espaços científico-culturais, mídia, internet e redes sociais, 
e eventos de divulgação científica. O principal responsável 

pelo investimento nestas áreas é o poder público, que deve, 
para isto, definir política públicas adequadas e que tenham 
continuidade.

Vértice Técnica: O extenso território e as diversidades 
culturais dos brasileiros representam um desafio à popu-
larização da ciência? 

Ildeu: Claro que sim! Mas este é um bom desafio. Devemos 
valorizar e aproveitar a imensidão de nosso território, a 
grande diversidade de seus biomas, as suas riquezas na-
turais e as diversidades culturais do povo brasileiro. Há 
muita ciência envolvida no estudo, no uso e no aproveita-
mento sustentável deste imenso patrimônio natural. Nossas 
diversidades culturais são também uma fonte importante 
de estímulo e inspiração para a realização de atividades 
criativas de popularização da ciência. Elas são, ainda, um 
fator que pode contribuir bastante para a nossa capacidade 
de inovação coletiva. Temos é que aproveitar este contexto 
complexo, mas favorável a meu ver, e enfrentar estes desa-
fios com muito esforço e de forma continuada e persistente.

Vértice Técnica: O livro Os Mineiros e a ciência mostra 
que a escolaridade e a renda influenciam profundamente 
o interesse dos mineiros sobre C&T. E que, na medida em 
que estes índices aumentam, esse interesse tende a ele-
var-se. Estamos envolvendo a população de baixa renda 

POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA É 

DECISIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Ildeu de Castro Moreira formou-se na turma de Fí-
sica de 1973 da UFMG. Natural de Capela Nova, no 
Sul de Minas, ele é professor do Instituto de Física 
da UFRJ, professor de História da Ciência, vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC) e membro do Conselho Superior da 
Capes. Foi diretor do Departamento de Populariza-
ção e Difusão da C&T, do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação entre 2004 e 2013 e idealizador 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 
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com a ciência e o desenvolvimento tecnológico?

Ildeu: Na realidade, esta pesquisa mostra que os minei-
ros, assim como os brasileiros, como se infere da enquete 
nacional de 2015, declaram interesse grande por ciência e 
tecnologia em todas as faixas de renda e de escolaridade. 
Há algumas diferenças entre elas, mas não são muito sig-
nificativas. A grande diferença ocorre quando se examinam 
as oportunidades dos mineiros, ou dos brasileiros, no acesso 
à informação científica por meio dos vários meios de co-
municação e dos espaços científico-culturais. Neste caso, as 
diferenças são muito marcantes, com acesso muito menor 
para as faixas de baixa renda e de baixa escolaridade. Mas, 
apesar disto, nossa população se mostra muito otimista em 
relação aos benefícios que a C&T pode trazer e apoia que 
mais recursos e condições adequadas sejam dadas a esta 
área. Portanto, é necessário se preocupar com as condições 
e as oportunidades oferecidas para a população de baixa 
renda, ou seja, para a maioria da população brasileira. De 
fato, nossas atividades mais diretas de divulgação científica 
atingem no Brasil apenas em torno de 30 milhões de pes-
soas. Deveríamos atingir mais cem milhões! Podemos dizer 
que há muita gente lá fora e de fora da educação científica 
de qualidade e das atividades de divulgação científica. Há 
muito que fazer ainda.

Vértice Técnica: Qual seria o caminho para introduzir a 
ciência no repertório de uma população que ainda possui 
baixo grau de educação formal?

Ildeu: É preciso humanizar a ciência aos olhos dessas pes-
soas. Uma educação científica de qualidade possibilita que 
as pessoas compreendam o mundo, ascendam profissional-
mente e coletivamente. Há que se entender que a ciência 
permite, entre outras coisas, o devido exercício da demo-
cracia. Um exemplo prático é poder participar de debates 
envolvendo saúde, alimentos e energia, temas que afetam a 
vida de todos de modo geral. 

Vértice Técnica: O progresso da ciência, operado por 
pesquisadores e suas equipes nas universidades, insti-
tutos de pesquisa e na iniciativa privada é precedido por 
uma cadeia de fatores, que incluem o estímulo ao pensa-
mento crítico ainda nas escolas. Como é edificado o ensi-
no de ciências no Brasil?

Ildeu: Nossa educação nas áreas de ciência e matemática 
é precária, o quadro é grave e precisa ser radicalmente me-
lhorado. Indicadores, como o teste de Pisa [Programme for 
International Student Assessment] mostram isso. O cami-
nho é realizar uma verdadeira revolução, como proposto no 
Livro Azul da última Conferência Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (2010). São muitos os desafios, começan-
do pelos docentes. E aqui, estamos falando de qualificação, 
condições de trabalho adequadas, salário digno e número 
suficiente de profissionais. Além disso, é preciso reformular 
a maneira como os conteúdos são aplicados nas escolas. 
Não existe aprendizado apenas com práticas de mera trans-

Os mineiros 
e a ciência

O livro Os mineiros e 
a ciência (2015) apresenta 

métodos e resultados da 
primeira enquete sobre 

percepção pública da ciência 
em Minas Gerais. Organizado 

por Yurij Castelfranchi e Elaine 
Vilela, contou também com a 

participação de Ildeu de Castro 
Moreira, Luisa Massarani, Solange 

Simões e Vanessa Fagundes. 
Editado pela KMA, com apoio da 

Fapemig, está disponível para 
download no endereço  

http://bit.ly/osmineiroseaciencia

Livro Azul
O Livro Azul reúne as propostas 
discutidas durante 4ª Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, realizada em maio de 
2010, em Brasília.

Com o tema Para o 
desenvolvimento sustentável, a 
Conferência teve como principal 
objetivo formular uma proposta 
de política de Estado para CT&I 
contemplando os próximos 
dez anos. Está disponível para 
download no endereço  
http://bit.ly/livroazul
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missão de uma grande massa de conteúdos e informações 
desconexas. Os laboratórios, quando em outros espaços, e 
até as salas de aula são grandes espaços para se estimular a 
experimentação e a investigação científica, desde que haja 
um grande esforço para este fim. A dificuldade das escolas 
brasileiras em trabalhar adequadamente em consonância 
com a profunda revolução digital que presenciamos e explo-
rar o potencial tecnológico é outro gargalo. Sem falar na ne-
cessidade de avanço no tocante à gestão e condições físicas 
das escolas, e no envolvimento dos pais e da comunidade 
local com as atividades educacionais.

Vértice Técnica: A ciência deveria ser, então, ensinada 
de maneira mais interessante. Qual seria o espaço ocupa-
do pelos meios de educação não formal nesse processo?

Ildeu: Exposições, planetários, bibliotecas, jardins botâni-
cos e outros espaços do gênero são importantes aliados na 
disseminação da cultura científica. Países como Alemanha 
e EUA dispõem, inclusive, de recursos da iniciativa privada 
apoiando mais fortemente este tipo de ação. Isso não se re-
pete no nosso país. Infelizmente. De toda forma, eles são um 
caminho. Também temos outras ferramentas de mobiliza-
ção, com mostras, olimpíadas e feiras científicas. A Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que criamos em 
2004, hoje atinge mais de mil municípios. 

Vértice Técnica: Qual o cenário hoje no país com rela-
ção às políticas públicas de divulgação científica?

Ildeu: Já avançamos bastante. Dediquei quase dez anos da 
minha vida a essa atividade, dirigindo um departamento 
para a popularização da C&T no antigo Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (MCTI). De um lado o governo 
federal criou, embora incipiente, uma política específica 
para a área, também houve uma movimentação de ações 
realizadas por governos estaduais e por instituições de en-
sino e pesquisa. Além do crescimento do número de espaços 
científico-culturais, foram feitos muitos editais de apoio a 
atividades e eventos de popularização da ciência, como pro-
gramas de ciência itinerante e olimpíadas e feiras de ciên-
cias, cujo número de participantes aumentou muito, como 
no caso da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP), criada em 2005, que atinge hoje quase 19 
milhões de estudantes. Por outro lado, diversas fundações 
estaduais de apoio à pesquisa e secretarias estaduais de 
C&T criaram também programas de educação e divulgação 
científica. Buscou-se, ainda, valorizar a realização destas 
atividades, junto à comunidade acadêmica, com a criação 
de um Comitê Assessor de Divulgação Científica no CNPq, o 
estabelecimento de uma área no Currículo Lattes para as 
atividades deste tipo, a exigência de realização de ativida-
des de comunicação da ciência em projetos de pesquisa na-
cionais e em alguns estaduais, etc. O caminho a percorrer é 
longo, mas os primeiros passos foram dados.

Recomendações 
1.  Tratar a inovação como 

estratégica.

2.  Fomentar um maior 
protagonismo privado no 
processo de inovação e nas 
discussões relativas às políticas 
públicas para a area. 

3.  Ampliar os investimentos 
públicos e estimular os 
investimentos de empresas em 
P&D. 

4.  Diversificar as opções de 
financiamento.

5.  Estimular estados e municípios a 
criar condições locais favoráveis 
para inovação.

6. Criar ambientes de inovação, 
atuando em rede, com destaque 
para os parques científicos e 
tecnológicos de classe mundial.

7.  Fomentar o desenvolvimento de 
empresas inovadoras nascentes 
por meio de pré-incubadoras, 
incubadoras e parques 
tecnológicos. 

8.  Estimular a internacionalização 
e preparação para a competição 
global das empresas

9.  Incrementar os mecanismos de 
apoio à inovação nas pequenas 
e médias empresas, fomentando 
em especial programas de ação 
integrada entre empresas-
âncora e suas cadeias produtivas, 
e também os programas de 
extensionismo tecnológico. 

10. Dar tratamento especial às 
regiões menos desenvolvidas 
do País, com foco na redução 
das assimetrias intra e 
interregionais, tanto no 
estímulo às empresas como 
no desenvolvimento de 
competências para a produção e 
difusão de conhecimentos. 

::  seleção e resumo de 10 recomendações do 

Livro Azul (2010)
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UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MINAS GERAIS: SUBSÍDIOS 
PARA A CRIAÇÃO DE UM FUNDO ESTADUAL1

Vitor Carvalho Queiroz • vitorcqueiroz@yahoo.com.br

Resumo: Os investimentos em saneamento no Brasil sempre foram significativamente aquém do necessário para uni-
versalizar o acesso aos serviços. Para cobrir o déficit de financiamento existente, é necessária a mobilização de diversas 
fontes de recursos. A instituição de fundos especiais de universalização, prevista na Lei Federal 11.445/2007, garantiu a base 
legal para sua aplicação. O presente estudo pretende propor subsídios para a criação de um Fundo Estadual de Saneamento. 
Para isso foi calculado o déficit de recursos para a realização de investimentos e a definição e cálculo de possíveis mecanis-
mos de financiamento, bem como a proposição de linhas de investimento com os respectivos critérios. Os resultados mos-
tram um déficit de 1,8 bilhão de reais por ano para o horizonte de 2022; 974 milhões por ano para 2028; e 740 milhões por 
ano para 2033. Foram realizadas algumas simulações para definir possíveis composições entre três fontes de financiamento 
para superar o déficit. Conclui-se que fundos podem contribuir para a universalização dos serviços.

Palavras-chave: Universalização. Saneamento. Investimentos. Fundos.

INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) es-

timou que a necessidade de investi mentos para um hori-
zonte de 20 anos, entre 2014 e 2033, seria de 304 bilhões de 
reais para os sistemas de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, tanto para expansão quanto para reposi-
ção da infraestrutura, em áreas urbanas e rurais (BRASIL, 
2014).

A necessidade advém não só da demanda de expansão 
para suprir o déficit de cobertura, como também da deman-
da pela contínua reposição dos ativos ao final de sua vida 
útil. Diante da ínfima cobertura existente nas áreas rurais, 
o saneamento rural possui, proporcionalmente, uma de-
manda ainda maior. As ações estruturantes, que segundo 
o Plansab visam a melhoria da gestão e da prestação pú-
blica dos serviços, e consistem em medidas de assistência 
técnica e capacitação e ações de desenvolvimento científico 
e tecnológico, são fundamentais já que assegurarão a sus-
tentabilidade da prestação dos servi ços ao longo do tempo.

O saneamento caracteriza-se pelo monopólio natural 
decorrente da estrutura de rede fixa e do elevado capi-
tal imobilizado e, sob uma ótica de mercado, esse capital 
precisa ser remunerado (DECKER, 2015).  Todavia, exis-
tem locais onde não há atratividade econômica para 
realização de investimentos; como o acesso aos serviços 
é um direito humano, conforme reconhecido pela ONU, 
que independe da capacidade de pagamento e da atra-
tividade econômica, mecanismos e instrumentos devem 
ser desenvolvidos no âmbito das políticas públicas para 

que ocorra a efetivação do mesmo.

Os investimentos em saneamento no Brasil sempre fo-
ram significativamente aquém ao necessário para univer-
salizar o acesso aos serviços. Isto, aliado a outros fatores, 
retrata uma conjuntura em que há enorme descompasso 
entre a política pública de saneamento e o padrão atual de 
desenvolvimento do país (HELLER, 2012).

Os custos globais de manutenção e desenvolvimento 
da infraestrutura de saneamento nos países da OCDE e dos 
BRICs variam entre 0,35 e 1,2% do seu PIB. Isso correspon-
de a uma necessidade de 1.037 bilhões de dólares até 2025 
contra uma projeção de investimento de 576 bilhões de 
dólares anuais (OCDE, 2011). A necessidade do saneamento 
supera bastante outros setores intensivos em capital, como 
rodovias e distribuição e transmissão de energia elétrica 
(OCDE, 2007). 

A origem dos recursos que vão financiar os serviços é 
uma questão fundamental para o setor de saneamento. De 
maneira mais abrangente, é possível empregar dois mé-
todos para obtenção de recursos: a recuperação de custos 
por meio de tarifação ou o financiamento pela tributação 
geral. Sob outro enfoque, a escolha do método implica uma 
decisão acerca de quem deve pagar: se o usuário do serviço 
ou o contribuinte. As fontes dos recursos podem ser as ta-
rifas cobradas dos usuários, os subsídios governamentais 
e a dívida pública ou privada. É essencial levar em conta 
que a escolha da forma de financiamento influencia sig-
nificativamente o efeito redistributivo da política pública 
(MULAS, 2013).
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Recentemente, o debate político em relação ao finan-
ciamento do saneamento migrou da defesa da recuperação 
total dos custos via tarifa para o conceito de recuperação 
sustentável dos custos, que possui três aspectos principais 
(OCDE, 2011):

• uma combinação apropriada de tarifas, impostos 
e transferências para financiar os custos de capi-
tal e incentivar outras formas de financiamento;

• previsibilidade dos subsídios públicos para facili-
tar o investimento (planejamento);

• políticas tarifárias que são acessíveis a todos, in-
clusive aos mais pobres, sem prejuízo de garanti-
rem sustentabilidade financeira aos prestadores.

Para cobrir o déficit de financiamento existente, é ne-
cessária a mobilização de diversas fontes de recursos. Essa 
atração de capital pode-se dar através da redução de custos 
(promo vendo ganhos de eficiência ou realizando a escolha 
por opções mais baratas de serviços), do aumento das fon-
tes de recursos (por exemplo: tarifas, impostos e transfe-
rências) e da mobilização de fontes de financiamentos ro-
tativos, incluindo do mercado ou de fontes públicas (OCDE, 
2010). A Figura 1 mostra as possíveis fontes de cobertura 
do déficit.

No Brasil, historicamente, as principais fontes de recur-
sos para o saneamento são: i) recursos dos fundos financia-
dores (FGTS e FAT), recursos onerosos; ii) recursos não one-
rosos, dos orçamentos da União, dos estados e municípios; 
iii) recursos provenientes de empréstimos internacionais, 
contraídos junto às agências multilaterais de crédito, como 
BID e BIRD; e iv) recursos próprios dos prestadores de ser-
viços, resultantes de superávits de arrecadação (REZENDE, 
2011).

Conforme Peixoto (2010), a instituição de fundos espe-
ciais de universalização prevista na Lei Federal  11.445/2007 
garantiu a base legal para sua aplicação; porém, ainda 

guarda contornos de utopia no setor de saneamento. Não 
obstante a existência de entraves à operacionalização 
prática, a compreensão da natureza e a contextualização 
dos fundos públicos na administração é de fundamental 
importância para fomentar a implementação do instru-
mento, com forte potencial para promover a expansão da 
cobertura.

À vista do exposto, o presente estudo pretende propor 
subsídios para a criação de um Fundo Estadual de Sanea-
mento com intuito de universalizar o acesso aos serviços. 
Embora a Lei 11.445 defina saneamento como quatro com-
ponentes (abastecimento de água; esgotamento sanitário; 
manejos de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais), 
neste trabalho apenas são abordados os dois primeiros.

METODOLOGIA 
Para atingir o objetivo geral do trabalho, de propor 

subsídios para a criação de um Fundo Estadual de Sanea-
mento para alcançar a universalização, foram seguidos os 
seguintes passos metodológicos: determinação do déficit 
de recursos para a realização de investimentos; definição 
e cálculo de possíveis mecanismos de financiamento e pro-
posição de estrutura e diretrizes para o Fundo. A metodo-
logia foi baseada em Queiroz (2016). O esquema da deter-
minação do déficit de recursos pode ser visto na Figura 2.

FUNDO PÚBLICO ESTADUAL 
Sob a perspectiva legislativa, a proposta de estrutura-

ção do Fundo Estadual de Saneamento utilizada neste tra-
balho ampara-se em três instrumentos legais principais. 
Quanto aos aspectos formais, foi adotada a conceituação 
e os delineamentos gerais sobre fundos espe ciais trazidos 
pela Lei Federal 4.320/1964 (BRASIL, 1964), bem como as 
diretrizes sobre instituição, gestão e extinção de fundos es-
taduais traçadas pela Lei Complementar Estadual 91/2006. 

impostos

Subsídios

Empréstimos

Bonds

acionistas
Recursos

onerosos do
mercado

Investimentos
(expansão e
reposição)

Manutenção

Operação

Custos

Déficit de
financiamento

Transferências

Tarifas

Receitas

Impostos

Financiamento
oneroso

Acionista

Figura 1 – Cobertura do déficit de financiamento. 

Fonte: adaptada de OCDE (2010).
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Quanto ao conteúdo, adotou-se a Lei Federal 11.445/2007, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento. O 
trabalho foca em duas questões principais: a origem dos 
recursos e a linhas de investimento.

Em relação a origem dos recursos, foram definidas três 
possíveis fontes de financiamento do Fundo: (i) parcelas da 
receita dos prestadores; (ii) juros sobre capital próprio dis-
tribuídos aos acionistas; (iii) orçamento estadual. 

Para avaliar a possibilidade de financiamento do Fun-
do com parcelas das receitas, foram simulados percentuais 
sobre a média da receita de todos os prestadores do estado 
de Minas Gerais para o período entre 2006 e 2013, por mu-
nicípio, a partir de informações do SNIS2. Para estimar o 
valor anual potencial de destinação ao Fundo foi calculada 
a média dos valores recebidos pelo Estado sob a forma de 
juros sobre capital próprio (JCP)3, no período entre 2006 e 
2014. A partir da arrecadação média do estado de Minas 
Gerais no período entre 2006 e 2014, foram simulados per-
centuais que poderiam compor o Fundo. 

Nenhuma das fontes selecionadas, em percentuais ra-
zoáveis, de forma isolada, é capaz de suprir o déficit exis-
tente para nenhuma das metas de universali zação propos-
tas. Por essa razão, foram realizadas algumas simulações 
para dimensionar uma composição entre as três fontes de 
financiamento. Foram delineados três cenários4, com va-
riação no crescimento das receitas e dos juros sobre capital 

próprio distribuído aos acionistas considerando que eles 
crescem à medida que os investimentos aumentam. 

Para as receitas foram considerados percentuais poten-
ciais de 1%, 2% e 5% para composição do Fundo. E, para 
o orçamento estadual, foram considerados os percentuais 
potenciais de 0,25%, 0,50%, 0,75% 1,00% e 1,25%.

A necessidade de investimentos identificada pode ser 
subdividida em expansão e reposição nas áreas urbanas 
e rurais; assim, considera-se que a necessidade de inves-
timentos em ações estruturantes e pesquisa e desenvolvi-
mento estão contempladas dentro dos valores encontra-
dos. Diante das demandas identificadas são sugeridos 
critérios para as linhas de investimentos sugeridas. 

RESULTADOS 
A estimativa do déficit de investimentos consiste ba-

sicamente no cálculo da necessidade de recursos por ho-
rizonte de universalização subtraída da capacidade atual 
de realização de investimentos, avaliada pela média de 
realização dos últimos anos. Assim a Tabela 1 mostra o dé-
ficit de investimentos em água e esgoto para três possíveis 
horizontes de universalização: 2022; 2028 e 2033.

Os resultados mostram um déficit de 1,8 bilhão de reais 
por ano no caso da meta de universalização ser estipulada 

  2022 2028 2033

Total Anual Total Anual Total Anual

Água 2.951 369 3.472 248 4.526 238

Esgoto 11.559 1.445 10.164 726 9.536 502

Total 14.510 1.814 13.636 974 14.063 740

Tabela 1 – Déficit de investimentos 
total e anual (em milhões de R$).

impostos

Demanda de
recursos a ser

coberta pelo Fundo

P&D
Déficit de
recursos

Capacidade de
realização de
investimentos

Estruturante

Rural

Expansão

Reposição

Necessidade de 
recursos para
investimentos

Figura 2 – Modelo de definição do déficit de recursos para o Fundo.
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para o ano de 2022; nesse cenário, os investimentos teriam 
mais que dobrar no estado para alcançar a meta, hipóte-
se improvável. O déficit diminui para 974 milhões por ano 
para 2028 e R$740 milhões por ano para 2033, ou seja, um 
pouco mais factíveis, embora ainda representem necessi-
dade de aumentos significativos dos investimentos em re-
lação à capacidade atual. A Figura 3 mostra a relação entre 
o montante total do déficit e da necessidade por sistema e 
por horizonte.

ORIGEM DOS RECURSOS
Caso venha a ser a única fonte do Fundo, o percentual 

da receita deverá corresponder a 40%, 22% e 16%, para as 
metas de universali zação de 2022, 2028 e 2033, respecti-
vamente. Em relação aos dividendos distribuídos, o valor 
médio encontrado foi de R$ 73 milhões por ano que repre-
senta cerca de 10% do déficit anual para a meta de univer-
salização de 2033, razão pela qual o JCP é insuficiente para 
ser única fonte de financiamento do Fundo. Assim como as 

parcelas das receitas, o JCP tende a aumentar à medida que 
a cobertura e os investimentos crescem. Caso o orçamento 
estadual fosse a única fonte de financiamento, as alíquotas 
de vinculação deveriam ser 2,0%, 2,5% e 4,5%, respectiva-
mente para os horizontes de 2033, 2028 e 2022.

COMPOSIÇÃO PROPOSTA 
 PARA O FUNDO

Em seis combinações simuladas os valores atingem o 
déficit para o horizonte de 2033, conforme mostrado na Fi-
gura 4. No cenário 1, apenas com parcelas da receita em 5% 
e orçamento estadual de 1,25%, é possível suprir o déficit. 
No cenário 2, para as parcelas da receita em 5%, tanto or-
çamento de 1,00% quanto de 1,25% atendem ao déficit. Por 
fim, além das possibilidades do cenário 2, para o cenário 
3, com parcelas da receita em 2% e orçamento em 1,25% 
atinge-se o mesmo objetivo.

A Tabela 2 mostra as linhas de investimento com a 
descrição dos objetivos, indicação de quem pode solicitar 
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recurso, o que pode ser financiado e da necessidade de re-
embolso para cada linha de financiamento.

DISCUSSÃO

Para atingir a universalização em 2022 são necessários 
um pouco mais de 27 bilhões de reais, valor que representa 
aproximadamente 3,4 bilhões de reais por ano. No caso da 
meta de universaliza ção estipulada em 2028, o montante 
total é de 35,8 bilhões de reais ou 2,5 bilhões por ano. E, 
para a meta de 2033, o total é de 44,17 bilhões totais, cerca 
de 2,3 bilhões por ano. Os valores anuais necessários repre-
sentam entre 0,47% e 0,70%5 do PIB de Minas Gerais (Figura 
3). O déficit de recursos para realização de investimentos 
calculado mostra a delicada situação do saneamento no es-
tado de Minas Gerais. Para alcançar a universalização nos 
horizontes de 2028 e 2033, os investimentos teriam que au-
mentar 61% e 47%, respectivamente (Tabela 1).

Em relação à origem dos recursos para financiar o dé-
ficit de investimentos, as composições simuladas demons-
tram que em nenhuma combinação é possível atingir a 
universalização nos horizontes de 2022 e 2028, o que revela 

uma situação crítica, uma vez que, mesmo considerando 
diferentes fontes de financiamento e mobilização de recur-
sos, apenas em 2033 é possível alcançar a universalização.
(Figura 4).

Outro aspecto importante é o peso do orçamento esta-
dual para a universalização dos servi ços, uma vez que re-
presenta entre 55% e 70% dos valores do Fundo. A proposta 
é que ele diminua sua participação no Fundo ao longo do 
tempo, até zerar, o que deverá ocorrer quando for alcança-
da a pretendida universalização. Daí em diante, a sustenta-
bilidade do Fundo será garantida pelo próprio setor, dentre 
outras fontes através de recursos rotativos do Fundo.

As diretrizes propostas para as linhas de investimento 
apresentam flexibilidade e aderência para direcionar os 
recursos tanto para as diferentes necessidades existentes 
em relação a expansão, reposição, ações estruturantes, 
saneamento rural e pesquisa e desenvolvimento quanto 
para diferentes instituições demandantes: prestadores, 
prefeituras, reguladores, universidades, organizações não 
governamentais.  

CONCLUSÃO
O Fundo Estadual de Saneamento permitiria, em tese, a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o Esta-

do de Minas Gerais, independentemente do porte do município, do tipo de prestador, da renda da população. Além disso, 
a combinação das fontes de financiamento propostas apresenta diversas vanta gens. A destinação do JCP distribuído ao 
estado, e consequentemente ao Fundo Estadual, acabaria com o desvio de capital do saneamento através da alocação dos 
recursos no próprio setor. A parcela da receita do prestador seria paga pelo usuário que já tem acesso aos serviços, que por 
sua vez, também foi subsidiado em algum momento. E o Orçamento Estadual, ao ser utilizado para atender, principalmente, 
a população que não tem acesso ao serviço, cumpriria sua função redistributiva. Pela proposta deste trabalho, a utilização 
do Orçamento Estadual se daria até o alcance da universalização, quando seria garantida a sustentabilidade e o próprio 
setor adquiriria capacidade de financiamento. 

No entanto, o Fundo Estadual de Saneamento enfrentará alguns desafios para sua implemen tação. Em contextos de 
dificuldade orçamentária, é uma prática comum a utilização de recursos dos fundos para garantia de equilíbrio fiscal. Esta 

  Expansão Reposição Rural Estruturante P&D

Objetivo Estimular o aumento da 
infraestrutura de sane-
amento com objetivo de 
universalizar o serviço

Possibilitar a reposição 
da infraestrutura de 
saneamento

Estimular ações que 
objetivam a universali-
zação do saneamento 
no meio rural

Estimular ações estrutu-
rantes que fortaleçam a 
capacidade institucional 
do setor

Estimular a Pesquisa 
e Desenvolvimento no 
setor de saneamento

Quem pode solicitar Prestadores públicos 
e privados, inclusive 
consórcios

Prestadores públicos 
e privados, inclusive 
consórcios

Prestadores públicos e 
privados; prefeituras; 
Organizações não 
Governamentais que 
atuem com saneamento 
rural

Prestadores públicos; 
prefeituras; consórcios; 
órgãos reguladores

Prestadores públicos e 
privados; universidade 
e centros de pesquisa; 
empresas de desenvol-
vimento

O que pode ser 
financiado

Obras e serviços de 
abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 
que tenham por objetivo 
expandir a infraestrutura

Obras e serviços de 
abastecimento de água 
e esgotamento sanitário 
que tenham por objetivo 
substituir a infraestrutu-
ra existente

Obras, serviços e ações 
ligados ao saneamento 
rural

Estudos, consultorias, 
assistência técnica, 
capacitação que visem 
a melhoria da gestão e 
prestação dos serviços

Pesquisas acadêmicas 
e desenvolvimento de 
produtos e serviços da 
cadeia de saneamento

Reembolsável Apenas para entidades 
com fins lucrativos

Apenas para entidades 
com fins lucrativos

Não Não Apenas para entidades 
com fins lucrativos

Tabela 2 – Diretrizes para linhas de investimento.
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utilização indevida, através da sua destinação a outros fins, tal como ocorre em alguns Fundos Públicos Especiais nas diver-
sas esferas administrativas, é um dos principais obstáculos a ser superado. Uma alternativa para minimizar a possibilidade 
de desvio de finalidade é a criação de uma estrutura própria, com gestão e contas específicas. 

Ademais, é prudente o cuidado para que o Fundo Estadual de Saneamento não se sujeite a ingerências políticas, de 
modo que seja preservada a sua finalidade independentemente do contexto político. Dessa forma, poderá servir como um 
importante instrumento de suporte à tão almejada universalização.
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NOTAS
1  ___Este trabalho é baseado na dissertação intitulada “Avaliação 
de fundos como instrumentos de universalização dos serviços de 
saneamento: aplicação para o estado de Minas Gerais” defendida 
pelo autor no Programa de Saneamento, Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos da UFMG.

2   ___Foi feita uma avaliação de qual seria o impacto da imple-
mentação do Fundo no comprometimento de renda do usuário, 
a partir dos critérios de tarifa socia e foi definido um máximo de 
5% de aumento na receita do prestador. Para mais detalhes ver 
Queiroz (2016).

3   ___Atualmente, esses recursos são destinados ao caixa único 
do Estado e não há nenhuma obrigação formal de que os mes-
mos sejam utilizados no setor de saneamento. A ausência de 
obrigatoriedade da vinculação dessas receitas à própria área de 
saneamento resulta na desti nação desses recursos ao orçamen-
to público, embora sua origem seja a cobrança do usuário dos 
serviços. Portanto, ao destinar recursos para outro fim, conclui-se 
que o saneamento está subsidiando outros setores. A princípio, 
a realocação de recursos no orçamento público não constitui 
um problema em si. No entanto, o saneamento é um setor com 
significativo déficit de recursos financeiros, não sendo razoável a 
dispersão de capital desta área para outros setores.

4   ___Cenário 1: não considera crescimento nem da receita nem 
dos JCP; Cenário 2: considera crescimento de 10% da receita e dos 
JCP entre os horizontes; Cenário 3: considera crescimento de 15% 
da receita e do JCP entre os horizontes.

5   ___Valores do PIB de 2014.
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ABORDAGEM PEDAGÓGICA DA INTEGRAÇÃO ENTRE 
O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA E O SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES NO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
DAS FACULDADES DE MONTES CLAROS
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Resumo: Esse artigo trata de uma pesquisa piloto feita em uma faculdade localizada na cidade de Montes Claros, Minas 
Gerais para avaliar a notoriedade que a integração entre o sistema elétrico de potência e o sistema de telecomunicações 
vêm apresentando em razão da evolução das redes elétricas inteligentes. Para tanto, foi aplicado um questionário a 
187 alunos do curso de engenharia elétrica de 9 salas de aula. Após as respostas terem sido coletadas, os dados foram 
organizados e analisados. Como resultado, foram identificados problemas na abordagem pedagógica do curso de enge-
nharia elétrica: baixo conhecimento dos alunos sobre a evolução do sistema elétrico de potência e a baixa procura por 
informações a respeito 

Palavras-chave: Redes Inteligentes. Telecomunicações. SEP.

INTRODUÇÃO
Segundo Bazzo e Pereira (2006, p. 236), a engenharia elé-

trica abrange diferentes áreas, dentre as quais destacam-se 
a eletricidade em geral, eletrônica de potência, as telecomu-
nicações e os sistemas de controle e automação. Além disso, 
o Ministério da Educação (MEC), afirma que o engenheiro 
eletricista possui habilitação para trabalhar em concessio-
nárias de energia nos setores de geração, transmissão ou 
distribuição; já o engenheiro de telecomunicações habi-
litação para trabalhar no desenvolvimento e operação de 
sistemas de comunicações e com tecnologia da informação 
(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2002). Apesar dessa dis-
tinção entre as áreas de atuação desses dois tipos de enge-
nheiros, o Sistema Elétrico de Potência brasileiro caminha 
em direção a uma estrutura que inclui maior participação 
das redes de telecomunicações. A integração dessas duas 
áreas estabelece a existência das Redes Elétricas Inteligen-
tes (REI), que utilizam tecnologia digital avançada para mo-
nitorar e gerenciar o transporte de eletricidade em tempo 
real com fluxo de energia e de informações bidirecionais 
entre o sistema de fornecimento de energia e o cliente fi-
nal (CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012). 
Dessa maneira, o sistema REI exige uma rede de telecomu-
nicações robusta e confiável.

Em abril de 2010, com a publicação da Portaria nº 440, o 
Grupo de Trabalho foi criado para estudar o conceito de re-
des elétricas inteligentes (MINISTÉRIO DE MINAS E ENER-

GIA, 2010). Dentre os assuntos tratados, foram discutidos 
a arquitetura dos sistemas de tecnologia de informação 
aplicadas às REI, a medição associada aos sistemas de co-
municação e a avaliação de mecanismos de mercado para 
estimular a participação de agentes de pequeno porte. Esses 
tópicos exemplificam as subáreas nas quais as REI podem 
ser divididas. A primeira subárea é a inteligência no sis-
tema de fornecimento; a segunda, o próprio medidor, e a 
terceira seria composta pela inteligência no consumo como 
as indústrias e casas inteligentes (BANDEIRA, 2012). Essas 
subáreas nas quais as Redes Elétricas Inteligentes podem 
ser divididas, uma vez que sejam implementadas eficien-
temente, permitirão o alcance da automação inteligente 
esperada nas REI.

Com isso, o papel das redes de telecomunicações elétrico 
de potência irá aumentar ainda mais (ANDRADE, 2014). As-
sim, é esperado um sistema interconectado em que o fluxo 
de geração de energia não ocorra somente entre as conces-
sionárias de energia e os consumidores, mas também entre 
os próprios consumidores. Portanto, o setor de telecomuni-
cações e o sistema elétrico de potência devem funcionar em 
conjunto. 

Com base nisso, este artigo tem por objetivo principal 
avaliar a notoriedade da transformação do sistema elétri-
co de potência, destacando a utilização de tecnologias de 
telecomunicações para os alunos dos cursos de engenha-
ria elétrica oferecidos na cidade de Montes Claros, Minas 
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Gerais. Para tal, um questionário foi aplicado aos alunos e 
os dados foram interpretados com o objetivo de identificar 
melhorias na abordagem pedagógica a serem aplicadas, le-
vando em conta essa transformação do sistema elétrico de 
potência.

MÉTODOS
Com base no referencial teórico consultado, foi levanta-

da a hipótese de que a constante evolução das Redes Elé-
tricas Inteligentes irá demandar profissionais com conhe-
cimentos técnicos que englobam tanto a área de sistemas 
elétricos de potência quanto sistemas de telecomunicações. 
Partindo desse pressuposto, um questionário foi elaborado 
com o objetivo de avaliar a compreensão e interação dos 
alunos com o tema. As características que foram analisadas 
estão listadas a seguir:

•  verificar o período em que o aluno entrevistado se 
encontra; 

• indagar o aluno entrevistado sobre sua preferên-
cia de especialização após a graduação;

•  averiguar o conhecimento do aluno entrevistado 
sobre o seu conhecimento da atuação dos profis-
sionais especializados em SEP ou telecomunica-
ções;

• • analisar se o aluno entrevistado costuma ler al-
gum periódico relacionado ao tema;

• • constatar se o aluno conhece as tecnologias a se-
rem utilizadas nas REI.

O questionário composto por nove questões foi apre-
sentado aos alunos no dia 06 de setembro de 2016. A amos-
tra entrevistada é composta por 187 acadêmicos do curso 
de engenharia elétrica de uma faculdade da cidade de 
Montes Claros, Minas Gerais, que estão nos terceiro, quar-
to, quinto, sexto, oitavo e nono períodos. Essa amostra não 
foi selecionada aleatoriamente, e é composta dos alunos 
encontrados em sala de aula no momento da aplicação do 
questionário. Além disso, essa amostra é parte do conjunto 
de alunos dos cursos de engenharia elétrica oferecidos na 
cidade de Montes Claros, Minas Gerais, e a variável estuda-
da é o conhecimento da integração entre o sistema elétrico 
de potência e o sistema de telecomunicações em vista da 
evolução das Redes Elétricas Inteligentes.

Após discussão sobre a estrutura do questionário en-
tre os membros autores, o questionário foi impresso e foi 
solicitada a autorização ao coordenador do curso de enge-
nharia elétrica. Após autorizados, os autores foram às salas 
de aula para que pudessem aplicar o questionário. Por fim, 
com os questionários respondidos, os dados foram organi-
zados em gráfico para análise dos resultados obtidos.

RESULTADOS
A primeira pergunta apresentada no questionário apli-

cado aos alunos era sobre a área de preferência de especia-
lização entre sistema elétrico de potência e telecomunica-
ções. Apesar dessas únicas duas possíveis respostas, 1% dos 
entrevistados não optaram por uma dessas duas opções. 
A proporção obtida entre as respostas apresentadas se en-
contra no gráfico a seguir.

Telecomunicações
19%

SEP
80%

Outras
1%

Gráfico 1 – Escolha da área de 
especialização

Fonte: Autores

A segunda pergunta requeria que os alunos indicassem 
o seu nível de entendimento, segundo eles mesmos, em re-
lação a área de atuação do profissional que atua na área de 
telecomunicações. Os níveis considerados como respostas 
foram identificados de 0 a 5, com 0 significando nenhum 
conhecimento e 5 significando amplo conhecimento. Ape-
sar disso, 1% dos acadêmicos não indicaram o seu nível de 
conhecimento. A proporção entre essas indicações está re-
presentada no Gráfico 2.

0
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34%
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Gráfico 2 - Conhecimento sobre a 
área de atuação do profissional de 

telecomunicações

  Fonte: Autores
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A terceira pergunta, em comparação com a segunda, re-
queria que os alunos indicassem o conhecimento, segundo 
eles mesmos, em relação a área de atuação do profissional 
que atua no sistema elétrico de potência. Novamente, os ní-
veis considerados de respostas foram identificados de 0 a 5, 
com 0 significando nenhum e 5 significando amplo conhe-
cimento. Apesar desses níveis identificados para resposta, 
1% dos acadêmicos não opinaram. A proporção entre as 
respostas é mostrada no gráfico a seguir.

0
6% 1

9%

2
28%

3
27%

4
22%

5
7%

sem citar
1%

Gráfico 3 – Conhecimento sobre a área 
de atuação do profissional no sistema 

elétrico de potencia

  Fonte: Autores

A quarta pergunta foi usada para identificar o acom-
panhamento dos alunos acerca da evolução do sistema 
elétrico de potência. Nessa questão, foi requerido que o 
acadêmico entrevistado escrevesse por extenso o meio 
pelo qual ele(a) acompanha a evolução do sistema elétri-
co de potência, se fosse esse o caso. Dentre as respostas 
encontradas, a internet, artigos, revistas, livros, jornais, 
outros profissionais e nenhum acompanhamento foram 
encontradas. Muitos dos acadêmicos citaram mais de um 
meio pelo qual ele(a) acompanha essa evolução e portanto, 
a proporção foi estabelecida com base no número total de 
itens respondidos. Essa proporção entre as respostas está 
indicada no Gráfico 4.

nenhum
47%

internet
26%

revistas/jornais
15%

artigos/livros
9%

outros profissionais
3%

Gráfico 4 – Meios de acompanhamento 
da evolução do sistema elétrico de 

potência

Fonte: Autores

Para a quinta pergunta, a identificação de ambas as 
áreas de telecomunicações e do sistema elétrico de potên-
cia como próximas ou distintas foi pedida ao acadêmico 
entrevistado. Dessa maneira, as opções “distintas” e “próxi-
mas” foram apontadas, mas, mais uma vez, 1% dos acadê-
micos entrevistados não responderam. A proporção entre 
as respostas se encontra no gráfico a seguir.

próximas
62%

distintas
37%

nenhum
1%

Gráfico 5 – Consideração dos 
acadêmicos sobre as áreas de 

telecomunicações e sistema elétrico de 
potência serem distintas ou próximas

Fonte: Autores
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As três ultimas perguntas destinaram-se a identificar o 
conhecimento que os acadêmicos têm sobre alguns termos 
relacionados as REI. As perguntas pediam que os alunos 
indicassem o seu nível de conhecimento sobre “medidores 
inteligentes”, “microgeração” e “cidades inteligentes”. Os 
níveis de conhecimento indicados foram de 0 a 5, com 0 
significando nenhum conhecimento e 5 significando am-
plo conhecimento. Apesar disso houveram alunos que não 
indicaram o seu nível de conhecimento. A proporção entre 
essas respostas está indicada nos gráficos que seguem.
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Gráfico 6 – Conhecimento sobre 
medidores inteligentes

 Fonte: Autores
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Gráfico 7 – Conhecimento sobre 
microgeração

Fonte: Autores
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Gráfico 8 – Conhecimento sobre 
cidades inteligentes

Fonte: Autores

 DISCUSSÃO
Uma grande parcela dos alunos entrevistados indicou 

ter preferência pela área do sistema elétrico de potência 
ao invés da área de telecomunicações através da primeira 
pergunta. A menor porcentagem encontrada, quando ana-
lisados os períodos, foi de 75% de preferência pela área de 
potência. Esses resultados podem ser em razão da presen-
ça de indústrias na cidade de Montes Claros, cerca de 30 in-
dústrias instaladas no distrito industrial da cidade mineira 
(BIANCHETTI, 2014), e também da presença de nove usinas 
instaladas na região do norte de Minas Gerais (FUNDAÇÃO 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2015). Dessa maneira, a 
oferta de empregos na área de potência parece influenciar 
os acadêmicos sobre a área na qual eles querem atuar.

A segunda pergunta, em comparação com a terceira 
que questionou sobre a área de atuação de um profissio-
nal do sistema elétrico de potência, indagou os alunos so-
bre o conhecimento que eles consideram ter em relação à 
área de atuação de um profissional de telecomunicações. 
Pouco mais de 70% dos entrevistados declararam ter co-
nhecimento de “nenhum” até “ruim” sobre a atuação do 
profissional em telecomunicações e cerca de 77% do total 
de entrevistados declaram ter conhecimento de “regular” 
a “bom” sobre a área de atuação do profissional do sistema 
elétrico de potência. Esse entendimento maior sobre a área 
de atuação desse último profissional justifica a escolha de 
SEP como área de especialização dos acadêmicos do curso 
de engenharia elétrica na amostra estudada.

Sobre o acompanhamento da evolução do sistema elé-
trico de potência, quase 50% dos alunos declararam não 
acompanhar essa evolução por nenhum meio. Esse item 
foi incluído no questionário uma vez que a produção de 
pesquisa no meio acadêmico é considerada de suma im-
portância e a leitura também é relevante, sendo o último o 
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componente mais importante do desenvolvimento intelec-
tual e cultural das pessoas (OLIVEIRA, 2003, apud SANTOS, 
2011), de forma que pode auxiliar os acadêmicos na pro-
dução de suas próprias pesquisas e, portanto, influenciar 
positivamente o desenvolvimento da região.

A integração entre ambas as áreas de telecomunica-
ções e o sistema elétrico de potência é enxergada quando 
mais de 60% do total de entrevistados consideram-nas 
próximas. Apesar disso, quase 50% dos alunos entrevista-
dos declaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre 

algumas tecnologias a serem usadas em redes inteligentes. 
Enxergar essa proximidade e entender sobre essas tecno-
logias é importante devido as REI poderem ser subdividi-
das em três subáreas que são a inteligência no sistema de 
fornecimento de energia elétrica, o medidor de energia e 
a inteligência no consumo (BANDEIRA, 2012). Portanto, a 
implantação de redes inteligentes exige a convergência de 
vários tipos diferentes de tecnologias do setor de energia 
com tecnologia de informação e comunicação (CENTRO DE 
GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS, 2012). 

CONCLUSÃO
Uma maior parcela dos alunos entrevistados terem reconhecido ambas as áreas de telecomunicações e SEP como próxi-

mas é um benefício para o SEP. No entanto, a maioria dos alunos mostraram não ter um bom conhecimento sobre as tecno-
logias a serem usadas nas REI, logo, a abordagem pedagógica deve sofrer mudanças afim de motivar os acadêmicos para a 
produção de pesquisa e preparar os mesmos para o ambiente competitivo futuro. Porém, é importante ressaltar ainda que 
esse artigo se trata de uma pesquisa piloto com uma amostra reduzida. Futuros trabalhos se mostram necessários afim de 
aumentar a amostra e detalhar a pesquisa em função dos diferentes períodos estudados.
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Resumo: Estudo de projetos por simulação a eventos discretos vem crescendo cada vez mais desde a década de 90. Atra-
vés desse tipo de ferramenta é possível reproduzir, controlar, modificar e tomar decisões sobre os cenários reproduzidos, 
bem como diminuir falhas e riscos. O presente trabalho simulou um processo de produção de cateteres em uma indús-
tria médica, de modo a avaliar os impactos econômicos e tempo gasto no processo, analisando possíveis otimizações do 
mesmo. Para isso, fez-se uso do software Paragon Arena® 14 versão estudante para a simulação de cenários e planilha 
eletrônica para análise dos dados gerados. Como resultado, foi possível encontrar o cenário 2, com uma redução de 9 
segundos do tempo médio total de 5,09 minutos por produto.

Palavras- Chave: SED. Simulação. Indústria médica. Estudo de tempos.

 INTRODUÇÃO
Define-se Simulação a Eventos Discretos (SED) como a 

ocorrência de mudanças em determinado instante de tem-
po na ocorrência de um evento. Seu comportamento não 
obedece a um padrão determinístico de entradas e saídas, 
e sim a um comportamento aleatório, geralmente caracte-
rizado por uma distribuição probabilística que melhor re-
presenta o fenômeno real estudado.

Estudos abordando este tipo de simulação em softwa-
res computacionais existem desde o início da década de 90, 
como os trabalhos de: Smith et al. (1994), Wysk et al. (1995), 
Davis et al. (1996), Dougall (1998) e Auinger et al. (1999). Ao 
longo dos anos, trabalhos como os de: Koflanovich e Hart-
man (2010), Silva et al. (2014) Rangel e Baptista (2013) con-
tinuam investigando tal aplicação, buscando compreender 
melhor seus aspectos construtivos e opera-
cionais.

Segundo Rock (2011) e Zhang (2010), essa 
ferramenta permite estudar e manipular o 
comportamento real do ambiente simulado 
e as possíveis variáveis do mesmo, de modo 
a analisar as melhores condições para redu-
ção de custos e riscos. Também possibilita a 
reutilização de um modelo de simulação pre-
viamente construído para uma análise de ce-
nários de um determinado sistema. 

Conforme Rangel e Baptista. (2013), citan-
do o estudo de Vanderlei et al. e Lied e Sellit-
to, esta abordagem também contribui para 
a análise em sistemas de controle, podendo 
auxiliar na tomada de decisão e no tratamen-
to de dados de produção oriundos do chão de 

fábrica. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um es-
tudo de SED em processo de produção de cateteres de uma 
indústria médica. Pretende-se avaliar os impactos econô-
mico e de tempo gastos no processo, verificando assim, 
possíveis otimizações do mesmo. Os resultados são apre-
sentados ao final desse estudo.

 ESTUDO DE CASO E OBJETIVO
O estudo de caso abordado nesse projeto será o tempo 

gasto na produção de cateteres cardíacos em uma empresa 
denominada “X”, atuante no ramo de pesquisa de desen-
volvimento. A Figura 1 ilustra o fluxograma do processo 
produtivo.

Início Montagem Cozimento Conformação

Descolagem
Cateter/mandril

Adequação de
curvatura

Acoplagem
suporte e cateter

Produção dos
Suportes

Teste de
vazamento

Inspeção
Final Fim

Figura 1: Fluxograma de 
processo de produção de 
cateteres da empresa “X”.

Fonte: Autores.
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Ao término do projeto deseja-se sa-
ber se o tempo total gasto no processo foi 
otimizado. Para tanto, realizou-se mu-
danças ao decorrer do processo produti-
vo, eliminou-se atividades consideradas 
desnecessárias e elaborou-se novos ce-
nários a serem analisados. 

 SIMULAÇÃO DO ESTUDO DE 
CASO – MODELAGEM IDEF-SIM

Analistas “pulam” a fase de modela-
gem conceitual indo diretamente para 
o modelo computacional, isso acaba por 
gerar falhas de comunicação do modelo, 
inviabiliza a participação de um grande 
número de pessoas no processo de mo-
delagem e, consequentemente, causa um 
maior esforço na validação do modelo 
devido sua dificuldade de entendimento. 

Para facilitar esse entendimento e 
evitar erros, são criados modelos con-
ceituais através de tabelas, diagramas 
e animações. Isso permite ao analista 
aumentar sua sensibilidade em relação 
à execução da simulação, verificar se a 
lógica do modelo está coerente, estabele-
cer prioridades onde existem e promover 
um melhor entendimento do mecanismo 
de simulação.

Mayer et al. (1995), afirma que essas 
técnicas de modelagem se destacam por 
interagir sinergicamente para sobrepor 
as limitações existentes nos diversos 
métodos de modelagem, principalmente 
quando defrontado com problemas com-
plexos. 

Os principais benefícios com a utilização da metodolo-
gia proposta são: a manutenção do foco sobre as decisões 
importantes, a elevação do nível de desempenho do mo-
delador e, consequentemente, o aumento da eficiência na 
captação, controle e gestão das informações estratégicas, 
tal como, a completude na descrição dos recursos necessá-
rios a um determinado sequenciamento produtivo. Esses 
benefícios possibilitam uma maior compreensão do siste-
ma em estudo e facilitam a construção e documentação do 
modelo sem a utilização de ambiguidades. 

Segundo Neto (2013), uma das técnicas utilizadas para 
criação desses modelos conceituais é a modelagem IDE-
F-SIM, que corresponde a um conjunto dessas técnicas 
utilizadas para auxiliar e padronizar a integração das in-
formações disponíveis em um sistema. A mesma propor-
ciona o aumento sistemático da capacidade de produção, 
sobretudo no estabelecimento de controles, documentação 
e melhoria no desempenho das organizações. 

Por se tratar de um projeto de simulação, no presente 
artigo o processo de modelagem conceitual se fundamen-
tará nesta modelagem que, em conformidade com os es-
tudos realizados por Montevechi et al. (2010), possibilitam 
a melhoria na elaboração de um modelo conceitual mais 
moderno e de melhor entendimento. E que, consequen-

temente, propicia a documentação e a implementação do 
modelo computacional. 

A Figura 2 ilustra o modelo construído através da téc-
nica IDEF-SIM.

 DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE 
CONTROLE, ANÁLISE E RESULTADOS 
ESPERADOS.

As variáveis coletadas foram os tempos de cada etapa 
do processo durante três meses. Foram coletados entre 1 
(para atividades com tempo constante, automatizadas) e 
32 dados por atividade (manufaturada). O parâmetro de 
resposta é o tempo total gasto no processo. Os cenários 
avaliados são: C1, com a extinção da atividade de inspeção 
e C2, com a introdução de nova bandeja de cateteres para 
reduzir o tempo de preparação e espera do processo.

 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada durante o processo pro-

dutivo, através da cronometragem dos tempos de realiza-
ção das atividades em cada etapa do processo por um dos 
autores. Foram coletados dados aleatórios para cada posto 
de trabalho (entre 9 e 170 dados), entre os dias 01/08/2015 
e 31/12/2015.

Para a análise dos dados foi utilizado o software estatís-

Conformação

Processo compartilhado
com outros produtos

Ordens
de

produção
Montagem

Lotes
de

peças

Cozimento

Descolagem
Cateter/madril

Adequação
de curvatura

Acoplagem
suporte e cateter

Teste de
vazamento

Inspeção
Final

Produção
dos

suportes
X Produto

final

Descarte

Figura 2: Modelagem IDEF-SIM para processo de produção de cateteres.

Fonte: Autores.
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tico Minitab 17. Para a avaliação da cor-
relação e presença de outliers, o Minitab 
foi utilizado nos trabalhos de: Pamplona 
e Silva (2005), Rocha et al. (2013) e Pira-
telli (2015). A Figura 3 apresenta os resul-
tados da correlação dos processos com o 
tempo.

Segundo os gráficos apresentados na 
Figura 3, conclui-se que não há correla-
ção entre as observações da amostra e o 
tempo de coleta dos mesmos. Portanto, 
as variáveis são identicamente e inde-
pendentes distribuídos (i.i.d.), fato este 
necessário para a utilização da SED.

A Figura 4 ilustra os gráficos de aná-
lise dos dados de cada parte do proces-
so para a verificação da existência de 
outliers.

Os dados presentes na Figura 4 não 
apresentaram a evidência da existência 
de outilers significativos para os dados 
coletados, portanto não foi necessário a 
avaliação da retirada de valores discre-
pantes, que poderiam comprometer a 
modelagem.

Para as próximas etapas, foi utilizado 
o software Arena. O referido programa 
foi utilizado nos trabalhos de: Sousa et al. 
(2011) e Lima Filho et al. (2008).

ANÁLISE DO MODELO DE 
AJUSTE

Os dados foram tratados para cada 
atividade através do software Arena (mó-
dulo Input Analyzer). A Tabela 1 mostra 
a melhor distribuição de probabilidade 
para cada atividade e seu p-value corres-
pondente.

 Atividade  
Distribuição P-value

 Montagem  
4+GAMM(53.5,0.605)  >0,15

 Cozimento 1.39+5.19*BETA(2.52, 2.48) <0,005

 Conformação 2+24*BETA(0.771,1.71) <0,005

 Descolagem cateter/madril 33+245*BETA (0.494,0.832)  0.0353

 Adequação de curvatura 8+GAMM(11.6,1.32)  <0,005

 Acoplagem suporte e cateter 69+43*BETA(1.15,1.98) 0,47

 Teste de vazamento 1.5+0.08*BETA(1.63,1.68) >1,15

 Inspeção final 1+EXPO(22.1) <0,005

Tabela 1: Distribuição de 
probabilidade para etapas do processo

Fonte: Autores

 VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO
O modelo foi verificado através da comparação com o 

modelo conceitual, representado pela ferramenta de ma-
peamento, IDEF-SIM, ilustrada na Figura 2.

Para validação do modelo, foi simulado um piloto com 
dez replicações com resultados em planilha eletrônica, 
a partir disso calculou-se a média, o desvio padrão e o 
t-student para se calcular o número de replicações ideal. O 
intervalo de confiança adotado para o cálculo foi de 95%, 
com precisão de 1,35 min, como ilustrado na Tabela 2.

Figura 3: Gráficos de correlação das etapas do processo de 
produção de cateteres

Figura 4: Bloxplot’s etapas do processo de produção de cateteres

Fonte: Autores
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 Replicação Tempo 

 1 8,56  

 2 3,73  

 3 5,79  

 4 3,14  

 5 3,51 Média 5,09

 6 4,73 Desv. pad. 1,89

 7 4,90 t-student 2,26

 8 3,82 h 1,35

 9 4,51 IC [3,73 ; 6,44]

 10 8,17 N. Rep. 73

Tabela 2: Validação do modelo computacional para 
processo de produção de cateteres

Fonte: Autores.

O tempo de replicação ideal calculado pelo modelo foi 
de setenta e três vezes. E os tempos de saídas gerados pela 
simulação conferiram com os dados coletados na realida-
de.

Como o processo não é contínuo e analisou-se o tempo 
total gasto no processo, há apenas oito interações (uma a 
cada etapa de produção) ao decorrer do mesmo.

 GERAÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL 
O processo produtivo estudado é composto por: seis 

postos exclusivos (dispostos em linha), um processo com-
partilhado, uma inspeção final e um processo paralelo su-
plementar. Por não ser um produto de saída intensa, o ca-
teter “C315” não tem colaboradores dedicados, o que torna 
sua linha de produção não-contínua.

A Figura 5 ilustra a modelagem computacional via Are-
na para o processo produtivo do cateter “C315”.

As ordens de produção são dispostas para o colabora-
dor designado ao primeiro posto (montagem) que vai cor-
tar o material necessário para os cateteres de um repositó-
rio e montar os cateteres com a junção do liner e o material 
retirado do repositório. Um teste táctil é feito como inspe-
ção do material recebido.

Quando prontos os lotes, 
usualmente de 50 unidades, 
vão para o segundo processo, 
chamado de cozimento. Este 
processo é compartilhado 
com outros produtos, portan-
to é comum que a produção 
do C315 espere. Uma vez con-
cluído o processo, que tem 
duração média de 20 minu-
tos para que o primeiro ca-
teter saia e diferença de 240 
segundos entre uma fornada 
e outra, o lote é redirecionado 
manualmente à linha. 

De volta à linha, o cola-

borador responsável pela conformação remove as partes 
indesejadas dos cateteres e conforma-os. Desse processo 
o lote segue para inspeção técnica com auxílio eletrônico 
para, seguida de inspeção manual.

Para adequar cada cateter à curvatura específica, o lote 
é dividido e levado ao forno, onde é aquecido por cerca de 
20 minutos e depois retirado do mandril. Após esse pro-
cesso, um suporte é acoplado ao cateter no passo seguinte. 
Esse suporte é fabricado paralelamente, sendo uma função 
de apoio essencial para a produção do produto comerciali-
zado, embora não necessário para a linha principal.

Os lotes de cateter já montados são, em seguida, direcio-
nados ao posto de teste de vazamentos, onde são testados 
eletronicamente quanto à sua constituição microscópica e 
à conformidade ou não em relação aos limites especifica-
dos pelo cliente.

Desse processo, o lote é enviado à Inspeção Final, rea-
lizada de forma táctil e visual para a procura de não con-
formidades quanto à: curvatura especificada, acabamento, 
encaixe do suporte, dentre outros.

 RESULTADOS 
Para o primeiro cenário, após uma análise detalhada 

de todo processo, foi eliminado uma atividade de inspe-
ção na etapa “agregar suporte” considerada desnecessá-
ria. Com essa extinção haveria uma redução de aproxima-
damente 68,66% do tempo desse processo (185,7 segundos 
em média). Então, a fim de verificar o impacto no tempo 
total do sistema, considerou-se um tempo médio constan-
te de 84,3 segundos para o restante do processo.

Para o segundo cenário foi introduzida uma nova 
bandeja de cateteres no processo de adequção de cur-
vatura, de modo a reduzir os tempos de preparação e 
de espera de entrada dos cateteres no forno. Com essa 
introdução haveria uma redução de 7% no tempo des-
se processo (24,12 segundos em média). Para verificar o 
impacto do mesmo no processo, os dados foram tratados 
novamente através do software Arena (Input Analyzer), 
descontando-se os tempos mencionados acima.

Ao analisar os novos cenários gerados após as modifi-
cações mencionadas, foi concluído que o cenário 1 reduz 
em média 3,6 segundos do tempo total de fabricação para 
cada cateter e o cenário 2, reduz em média 9 segundos 

Tempo de
entrada

Descolagem
Cateter/madril

Adequação
de curvatura

Acoplagem
suporte e cateter

Teste de
vazamento

Início Montagem Cozimento Conformação

ReadWrite1Inspeção
Final

Tempo de
saída Fim

Figura 5: Modelo computacional para processo de produção de cateteres

Fonte: Autores.
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para a fabricação do mesmo. 

Comparando-se os intervalos de confiança do cenário 
real com os cenários de otimização, onde para o cenário 
1, o intervalo de confiança está entre (- 0,06) <U< (0,18) 
e para o cenário 2, o intervalo de confiança é de (0,10) 
<U< (0,20), chega-se à conclusão que o cenário 2 apresen-

ta melhor resultado para otimização o processo. Pode-se 
afirmar com precisão tal hipótese, devido ao intervalo de 
confiança resultante estar incluindo o zero e ser melhor 
aplicável à realidade do processo. O cenário 1, entretanto, 
mesmo gerando uma menor otimização do processo não é 
confiável devido ao seu intervalo de confiança. 

 CONCLUSÕES
A partir da análise do processo, notou-se que a simulação realmente será uma ferramenta eficaz para a empresa. A 

análise dos cenários futuros também foi satisfatória considerando as informações coletadas pelos autores.

Com os relatórios da Arena, foi possível levantar características do sistema, que muitas vezes não são vistas na rotina 
real e que podem vir a ser utilizadas em atividades de tomada de decisões na empresa.

Neste contexto, concluiu-se que o Arena é uma ferramenta muito eficaz na análise da situação atual do sistema, análises 
essas que podem ser utilizadas como ferramenta de apoio nas atividades de produção, e também na análise de possíveis 
cenários futuros, que consideram mudanças estratégicas no sistema real e que podem trazer diversos ganhos no processo 
produtivo como apresentado nesse trabalho.  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUINGER, F., VORDERWINKLER, M., BUCHTELA, G. Interface Driven 
Domain-Independent Modeling Architecture for "Soft-Commissio-
ning" and "Reality in the Loop". In: WINTER SIMULATION CONFE-
RENCE, 32., 1999, Phoenix. Proceedings… Phoenix: WSC, 1999.

DAVIS, W. J. et al. Developing A Real-Time Emulation/Simulation 
Capability for the Control Architecture to the RAMP FMS. In: WIN-
TER SIMULATION CONFERENCE, 29, 1996, Coronado. Proceedin-
gs… Coronado: WSC, 1996

DOUGALL, D. J. Applications and benefits of real-time IO simula-
tion for PLC and PC control systems. ISA Transactions, v. 36. n. 4, 
p.305-311, 1997.

KOFLANOVICH, N., HARTMAN, P. Live Modernizations of Automa-
ted Material Handling Systems: Bridging the Gap between Design 
and Startup Using Emulation. In: WINTER SIMULATION CONFE-
RENCE, 43, 2010, Baltimore. Proceedings… Baltimore: WSC, 2010.

LEAL, F., ALMEIDA D. A. de, MONTEVECHI, J. A., Uma proposta 
de técnica de modelagem conceitual para a simulação através 
de elementos do IDEF. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA 
OPERACIONAL, 40., 2008, João Pessoa. Anais…, Rio de Janeiro: 
SOBRAPO, 2008.

LIED, J; SELLITTO, M.A; Aplicação da modelagem por redes de 
Petri para avaliação ocupacional de trabalhadores; Revista 
Produção Online, Florianópolis v.9, n.2, p. 489-510, set. de 2009. 
Disponível em <http://www.producaoonline.org.br/index.php/
rpo/article/view/235/493>.

FILHO, E. R. L., PEREIRA, R. C., CASTRO, V. F. de. Simulação de 
eventos discretos aplicado em manutenção de tomógrafos hospi-
talares. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA OPERACIONAL E LOGÍSTICA 
DA MARINHA, 11, 2008, Rio de Janeiro. Anais…, Rio de Janeiro: XI 
Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, 2008.

MAYER, R. J. et al. Information integration for concurrent engine-
ering (IICE): compendium of methods report. Knowledge Based 
Systems, Texas, 1995.

MONTEVECHI, J. A. B. et al. Conceptual Modeling In Simulation 
Projects By Mean Adapted IDEF: An Application In A Brazilian 
Tech Company. In: SIMULATION CONFERENCE, 43, 2010, Baltimo-
re. Proceedings… Baltimore: WSC, 2010.

NETO, E. F. C. Desenvolvimento de Método para Projeto Modu-
lar de Célula de Manufatura Robotizada com Programação no 

Nível de Tarefas. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 
de Pernambuco Centro de Tecnologia e Geociência - Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Recife, 2013.

PAMPLONA, E. O., SILVA, W. F. da. Contribuição da Simulação de 
Monte Carlo na Projeção de Cenários para Gestão de Custos na 
Área de Laticínios. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CUSTOS, 
9., 2005, Florianópolis. Anais…: Florianópolis, 2005.

PIRATELLI, C. L.; ACHCAR, J. A.; SANDRIM, R.R.. Análise dos tempos 
entre chegadas de lotes em uma indústria alimentícia. Ingeniare. 
Revista chilena de Ingeniería, v. 23, n. 4, p. 569-578, out de 2015.

RANGEL, J. J. A., BAPTISTA, R.C.T. Simulação a Eventos Discretos 
de uma via Semaforizada com Controle Automatizado em Tempo 
Real. Revista Produção Online, Florianópolis,  v.13, n. 1, p. 290-
317, jan./mar. 2013 <https://www.producaoonline.org.br/rpo/
article/view/1149/994>.

ROCHA, F. et al. Análise da Distribuição de Medicamentos em uma 
Unidade Hospitalar Através da Simulação a Eventos Discretos. In: 
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 45., 2013, 
Natal. Anais…, Rio de Janeiro: SOBRAPO, 2013.

ROCK, S. Hardware in the loop simulation of production systems 
dynamics. Production Engineering - Research and Develop-
ment, v. 5, n. 3, p. 329-337, jun de 2011.

SILVA, M. G. D. et al. Decisão com redes neurais artificiais em 
modelos de simulação a eventos discretos. Pesquisa Operacional 
para o Desenvolvimento, v. 6, n. 2, p. 299-317, 2014.

SMITH, J. S. et al. Discrete Event Simulation for Shop Floor Control. 
In: WINTER SIMULATION CONFERENCE, 27., 1994, Orlando. Proce-
edings… Orlando: WSC, 1994.

SOUSA, A. M. et al. Estudo de Caso do Atendimento da População 
em uma Unidade de Distribuição de Remédios Utilizando a Simu-
lação em Arena. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, 31., 2011, Belo Horizonte. Anais eletrônicos… Rio de 
Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2011.

WYSK, R. A., PETERS, B. A., SMITH, J. S. A formal process planning 
schema for shop floor control. Engineering Design and Automa-
tion Journal, v. 1, n. 1, p. 3-19, 1995.

ZHANG, D. Z., ANOSIKE, A. I. Modelling and simulation of dynami-
cally integrated manufacturing systems. Advances in Intelligent 
and Soft Computing, v. 66, p. 865-876, 2010. 



VÉRTICETÉCNICA
ES
PE
C
IA
L

26

Os desafios para quem 
quer seguir carreira de 
pesquisador começam 

nos primeiros anos 
escolares e envolvem 

questões como falta 
de divulgação e 

baixos investimentos. 
Apesar disso, em todo 

o globo, pesquisar, 
desenvolver e inovar 

tornam-se imperativos 
para garantir 

competitividade 
aos países, 

sustentabilidade aos 
negócios e melhor 

qualidade de vida para 
as pessoas.

A spacetime odissey

Cosmos, lançada em 2014, é um 
remake do programa original 
de Carl Sagan (1980) que tenta 
decifrar o complexo mundo da 
astronomia e da física teórica. 
A versão atual é apresentada 
por Neil deGrasse Tyson e está 
disponível no Netflix.

A imaginação é mais  
importante que o conhecimento

Albert Einstein 
(1879-1955)

Uma bússola despertou o interesse de Einstein pela ciência 
quando era criança. Esse é um dos exemplos da importância 
de incentivar a curiosidade sobre o funcionamento das coisas 

citado por Lindenberg Teixeira Batista, o Teixeirinha, que é professor de 
física há 25 anos. “O professor tem a missão de despertar a curiosidade 
sobre o funcionamento de tudo – da natureza, do corpo, das máquinas”, 
defende. Para isso, ele trabalha com grupos pequenos, o que permite aos 
estudantes participarem mais ativamente das experiências, incluindo 
a construção de equipamentos. Segundo Teixeirinha, nem todas as 
escolas têm a possibilidade de trabalhar assim e essa é uma dificuldade 
compartilhada pelas escolas públicas e privadas, já que a maioria tem 
classes com muitos alunos. Para as escolas públicas ainda é preciso 
somar a falta de laboratórios e equipamentos. “Ao mesmo tempo que es-
sas questões são limitadoras, fazem com que muitos professores sejam 
criativos e pensem em alternativas para incentivar a curiosidade dos 
estudantes”, observa.

A inclusão de aulas práticas aliadas às aulas teóricas e complementa-
das por projetos de pesquisa, na avaliação da engenheira Maria Ângela 
Menezes, pesquisadora do CDTN/CNEN, tornaria o currículo mais 
completo. “Poderia despertar a criatividade e capacidade de desenvol-
vimento de pensamento científico”, destaca. Para ela, o ensino formal 
precisa se ajustar às tecnologias disponíveis, oferecendo conteúdo de 

É POSSÍVEL VIVER DE PESQUISA 
E CIÊNCIA NO BRASIL?
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mais qualidade e atrativo. Para atingir esse objetivo, a pesquisadora pontua a 
necessidade de “que os professores tenham recursos financeiros e materiais, 
além de condições próprias para lecionar como melhores salários, valoriza-
ção, segurança e preparo”. Maria Ângela observa, entretanto, que o incentivo à 
curiosidade não pode ficar restrito às salas de aula. “A educação é resultado de 
ações na família, na escola, na sociedade”, frisa. 

Aprendizagem Ativa

Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua 
como orientador, supervisor, facilitador do processo de 
aprendizagem, e não apenas como fonte única de informação 
e conhecimento. 

Eduardo Barbosa e Dácio Moura

Com o objetivo de permitir às crianças e aos adolescentes planejar, experi-
mentar e desenvolver soluções que aliem conhecimento teórico à prática, em 
Belo Horizonte, algumas escolas incluíram no currículo aulas que utilizam 
a metodologia Aprender Fazendo da Lego Education. “Começamos a aplicar 
essa metodologia nas escolas em 2010 e em cursos extracurriculares. Ela 
desperta, inclusive nas crianças menores, a condição de resolver os desafios 
apresentados, desenvolvendo habilidades socioemocionais e de trabalhar 
em equipe”, afirmou o sócio-diretor da Inspirar Educacional Cláudio Scianni. 
Entre os resultados, ele destaca o fato de que “estudantes que não gostavam 
de matemática e física melhoraram suas notas e querem ser engenheiros”.

A engenheira Adriana Coelho, coordenadora de Graduação da Univale, obser-
va que a necessidade de aliar teoria e prática não é exclusiva para os primei-
ros anos de formação. Avalia Adriana que “o projeto pedagógico dos cursos de 
graduação precisam integrar ensino, pesquisa e extensão” além de incentivar 
a busca por soluções inovadoras e trabalhos em equipes multidisciplinares.  

Adepto das metodologias ativas, o engenheiro Rodrigo Soares, coordenador 
de cursos de engenharia da UNA, reforça que elas são vitais para aplicar as te-
orias estudadas e vivenciá-las na prática. “Essa união da teoria com a prática 
facilita o aprendizado, desperta o interesse dos estudantes e os incentiva a 
fazer o seu melhor”, avalia Rodrigo. 

Fomentar ações para despertar o interesse dos estudantes em desenvolver 
pesquisa é o motivo de o Unipam manter projetos próprios de iniciação 
científica, segundo a coordenadora do curso de engenharia Andréa Avelar. 
“Temos uma linha norteadora que é a de selecionar as pesquisas que tenham 
aplicabilidade no mercado e que apresentem benefícios para a sociedade”, 
completa. 

Ciência sobre rodas

O Museu Itinerante Ponto UFMG é um espaço científico-cultural, interativo, 
adaptado em uma unidade móvel que atende, primordialmente, escolas e 
cidades de Minas Gerais. É constituído de um caminhão estendido com seu 
espaço interior adaptado em seis ambientes – Sala do Útero, Sala dos Sentidos, 
Sala dos Biomas, Sala de Projeção 3D, Sala do Submarino e Sala das Cidades. 
O museu, além das atrações internas, promove exposições e oficinas externas 
interligando as mais diversas áreas do conhecimento e da ciência.

http://museu.cp.ufmg.br/

Profissão: cientista

O surgimento da profissão de 

cientista está estreitamente 

vinculado ao processo de 

institucionalização da ciência 

no Brasil. O primeiro grande 

marco foi a criação, em 1951, do 

Conselho de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico 

(CNPq), que possibilitou o 

financiamento de pesquisas. 

A Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, atual Capes, 

é do mesmo ano. A Fapemig 

foi criada em 1986 com a 

missão de induzir e fomentar 

a pesquisa e a inovação 

científica e tecnológica para 

o desenvolvimento de Minas 

Gerais.
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Ciência é muito mais uma 
maneira de pensar do que um 
corpo de conhecimento

Carl Sagan (1934-1996)

Um dos primeiros passos para seguir a carreira de 
pesquisador são as Iniciações Científicas (IC), programas 
que  estimulam e introduzem os estudantes ao mundo 
das pesquisas. Tanto o CNPq quanto a Fapemig oferecem 
bolsas para os jovens pesquisadores, incluindo estudan-
tes do ensino médio. 

As IC possibilitam a participação em projetos de pesquisa 
sob a orientação de professores qualificados. “As bolsas 
têm um valor financeiro pequeno, mas a experiência 
adquirida pode ser fundamental para quem deseja ser 
cientista”,  é o que afirma o engenheiro Túlio Gonçalves, 
mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídri-
cos e professor do Cefet-MG/Curvelo. 

Túlio começou a IC no segundo ano da faculdade e 
garante que o conhecimento adquirido nesse período 
foi importante na sequência dos estudos. “Não tive 
dificuldades para iniciar o mestrado porque tinha uma 
estrutura de pesquisa muito boa que vinha da IC”, diz. 
Quem compartilha dessa opinião é a pesquisadora de 
pós-doutorado na Unicamp Mariana Sato. “Fazer IC dá 
um subsídio enorme porque a sistemática da pesquisa 
não muda”, afirma.

Por isso, ambos aconselham aproximar da área o quanto 
antes. “Desde a graduação o aluno deve tentar se familia-
rizar com os campos que gosta, procurar os professores 
e conhecer os programas de pesquisa”, sugere Túlio. O 
papel do orientador como guia para a carreira científica 
merece destaque. “É interessante que fique claro para o 
orientador quais são seus objetivos fazendo pesquisa, 
pois ele pode direcionar para um projeto mais adequado 
a sua necessidade”, completa Mariana.

Andréa Castelo Branco, pesquisadora que integra o 
projeto sobre sistemas agroecológicos coordenado pela 
UFSC, aconselha ingressar no mundo das pesquisas com 
um olhar realista. “Não crie expectativas. Entrei com o 
sonho de poder trazer contribuição e mudanças para 
nossa sociedade, e o objetivo de muitos acadêmicos é 
a simples publicação de artigos científicos em revistas 
internacionais”, detalha. Outro conselho é aproveitar 
as oportunidades de intercâmbio. Embora considere 
que a formação exclusiva no país seja suficiente para 
desenvolver as atividades de pesquisador, Andréa, que 
participou de programas no México e nos EUA, acredita 
que a experiência traz benefícios. “O intercâmbio amplia 
o conhecimento e permite desenvolver parcerias com 
outros países para a obtenção de recursos financeiros e 
humanos para o trabalho de pesquisa”, enumera. 

Motivações e obstáculos

Na lista de motivos para seguir a carreira na área de pes-
quisa, Túlio destaca o aprimoramento do conhecimento. 
“Você consegue ter uma visão mais ampla de diversas 
áreas”, avalia. Mariana complementa que “a pesquisa 
traz uma liberdade de conhecimento incrível, e com isso, 
a possibilidade de estudar e aprender qualquer coisa. 
O pesquisador pode se adaptar a qualquer trabalho, já 
que a pesquisa exigiu essa flexibilidade durante a sua 
execução”, afirma.  

No entanto, a carreira de pesquisador no Brasil traz 
alguns obstáculos. Andréa observa que “embora os 
investimentos em pesquisas tenham gradativamente 
aumentado, o trabalho de pesquisador ainda é muito 
árduo pela escassez de recurso e baixa remuneração”. De 
acordo com Mariana, isso resulta num baixo interesse 
pela área. “As bolsas pagas pelas agências de fomento 
apresentam valores desatualizados e pouco competitivos 
com o mercado de trabalho. A carreira de pesquisador 
no Brasil não é valorizada, mesmo após muitos anos de 
formação”, justifica. 
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Bolsas de mestrado e 
doutorado atingem menor 
valor relativo em 20 anos.  

A comparação é feita 
entre o valor das bolsas 
do CNPq e a estimativa 

do Dieese de qual seria o 
salário ideal para uma 

família se sustentar.
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O investimento em 
conhecimento é aquele que 
traz maiores retornos

Benjamin Franklin (1706 – 1790)

Em números absolutos, o Brasil é o 10º país que mais in-
veste em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Quan-
do se compara o percentual do PIB investido no setor, o 
país cai para a 69ª posição, segundo relatório do Instituto 
de Pesquisa Industrial dos EUA publicado em 2016. Na 
avaliação do engenheiro  Renan Billa, professor da UFU, 
como o país “iniciou-se tardiamente na pesquisa cientí-
fica e no desenvolvimento de tecnologia, precisa investir 

para se inserir no contexto dos países desenvolvidos”. 
Por isso, diminuir a burocracia, aumentar investimentos 
e rever a aplicação dos recursos são pontos críticos para 
que o Brasil tenha mais destaque no cenário interna-
cional, segundo o diretor do Instituto Inovação, em Belo 
Horizonte, o engenheiro Paulo Renato Cabral. “Nossas 
empresas investem em engenharia de produtos, apri-
moramento de produtos e tropicalização de tecnologias. 
Ainda temos pouco investimento privado em tecnologias 
portadoras de futuro como a Nanotecnologia, Grafeno e 
Biologia Sintética”, destaca. 

Há um entendimento que as parcerias entre universida-
des e empresas poderiam levar o país a outro patamar 
de pesquisa e inovação. O inspetor-secretário do Cre-
a-Minas em Itabira, engenheiro Jorge Taniguchi que é 
professor da Unileste, acredita que, de fato, “as parcerias 
são um caminho para a transferência de tecnologia, 
já que desta forma, a escola é levada para dentro das 
empresas”. 

Um exemplo é a parceria entre o Inatel, a Ericsson e 
a Telefónica Open Future que possibilitou a abertura 
do primeiro crowdworking do Brasil, ambiente em que 
empreendedores poderão desenvolver seus projetos 
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sob o olhar de aceleradoras e com diversos benefícios. 
“Atendemos empreendedores de várias partes do Brasil 
para testar ideias e prototipar soluções e modelos de 
negócios”, conta o professor e coordenador do Núcleo 
de Empreendedorismo do Inatel, engenheiro Rogério 
Abranches, que acredita que a formação de ecossistemas 
desse tipo podem elevar os investimentos em P&D. 

O professor de física da Ufop e gerente do Departamen-
to de Pesquisa e de Educação Continuada da Fundação 
Gorceix, Fernando Gabriel Silva Araújo aponta que o 
reconhecimento, pelas universidades, de que a transfe-
rência de conhecimento e tecnologia para o setor pro-
dutivo beneficia toda a sociedade e não apenas o grupo 
econômico da empresa é um elemento muito importante 
para ampliar a inovação. “ Isso reforça a necessidade de 
diminuir a burocracia, visto que ela dificulta a abertura 
de novos negócios que abriguem os produtos e processos 
gerados pelas pesquisas”, argumenta.

Simplificação é uma promessa da Lei 13.243/2016, conhe-
cida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
O objetivo é permitir às instituições públicas exercerem 
com maior eficiência o papel geradoras de conhecimento 
científico e facilitar a aproximação do setor público com 
o privado em busca de inovação e pesquisa. Para a coor-
denadora-geral de Transferência e Inovação Tecnológica 
da UFMG, Juliana Crepalde, a nova lei trouxe avanços ao 
criar, atualizar e flexibilizar diversas medidas capazes 
de incrementar o ecossistema de inovação brasileiro. No 
entanto, ela ressalta que “o Brasil nos últimos anos tem 
buscado amadurecer as práticas para o desenvolvimento 
de pesquisas e inovação, e essa tarefa envolve muitas 
questões que vão além de um bom Marco Legal. Por isso, 
acredito que apesar da aprovação da Lei ter sido um 
passo importante, ainda há muito trabalho a ser feito”, 
enfatiza.

Quem não se comunica se 
trumbica

Chacrinha (Abelardo Barbosa, 1917-1988)

É consenso na comunidade científica que a produção 
de pesquisa, tecnologia e inovação só terá importân-
cia quando puder oferecer benefício para o país e seus 
cidadãos. Uma das alternativas para a criação de uma 
cultura voltada para a valorização da ciência é a divul-
gação ampla e competente dos trabalhos desenvolvidos 
de modo a fortalecer o processo de democratização do 
conhecimento e socializar as informações relativas à 
produção científica.

 A exemplo de outros estados, em Minas Gerais, as 
universidades e os institutos de pesquisa são os maiores 
responsáveis pela produção científica e podem cumprir 
um importante papel ao se afirmarem como protagonis-
tas da divulgação científica responsável e cidadã. “Há um 
esforço grandioso das instituições e pessoas da área de 
Ciência e Tecnologia pela divulgação da ciência que fa-
zemos em Minas e de seus resultados para a sociedade”,  
ressalta o presidente da Fapemig, Evaldo Vilela. Para ele, 
apesar dos esforços, a divulgação ainda não atingiu um 
estágio satisfatório, sendo necessário investir em estraté-
gias e aporte de mais recursos, e reconhece que é preciso  
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ir além. “Divulgar é um primeiro passo para praticarmos 
a comunicação, que hoje em dia se tornou crucial para 
o convencimento da sociedade e dos governos sobre a 
importância de um estado, uma nação, ter seus encami-
nhamentos baseados na Ciência, Tecnologia e Inovação”, 
ressalta.

Evaldo Vilela argumenta que empregos e renda para as 
pessoas, cada vez mais, estão associados a novos produ-
tos e serviços e que inovações, desde as mais simples, 
alimentam a economia. “As inovações têm sua origem 
nas pesquisas científicas e tecnológicas, daí a importân-
cia de comunicarmos à sociedade - particularmente aos 
empreendedores, investidores, jovens talentos - sobre os 
avanços da nossa ciência”, finaliza.

A divulgação dos bons resul-
tados obtidos nas pesquisas 
também pode contribuir para 
atrair parcerias com empresas 
e universidade, e obtenção de 
bolsas tanto no Brasil como em 
outros países, além de convênios 
internacionais.

É o caso da UFSJ, segunda coloca-
da no quesito internacionalização 
do Ranking Universitário da Folha 
(RUF 2016). O pró-reitor de Pesquisa 

e Pós-graduação da UFSJ André Luiz Mota, acredita que 
as boas avaliações de produção da universidade é “um 
dos indicadores mais fortes de que o conhecimento pro-
duzido aqui tem padrão internacional”. Em sua análise, 
a publicação de trabalhos originais, a projeção e a cola-
boração internacional têm dois reflexos fundamentais: 
“dar visibilidade à instituição que a realiza, auxiliando 
no processo de captação de recursos e investimentos e 
projetar a Instituição junto à sociedade e ao mercado de 
trabalho”, afirma. 

Especificamente para a sociedade, André Luiz avalia que 
os trabalhos produzidos com o intuito de divulgar a pro-

dução científica levam à popularização da ciência e 
à valorização do conhecimento produzido 

tanto internamente quanto em relação 
a outros países. “É preciso que a 

sociedade perceba que a produ-
ção de conhecimento científico 

gera, simultaneamente, mais 
riquezas e mais bem estar 
social para ela própria. A 
divulgação tem também o 
papel de realimentar o siste-
ma de produção de conheci-
mento através da valorização 

da atividades e da atração de 
novos pesquisadores”, conclui.
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mais ingressantes no Brasil. 
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O que você quer ser quando 
crescer? 
A pergunta é comum na infância, pois imaginar é exercí-
cio recorrente no universo lúdico das crianças. Quero ser 
cientista. É o que responderam 6,2% das crianças de 15 
países pesquisados pela rede social de negócios Linke-
din. A profissão é a 4ª mais citada pelos pequenos.

A pesquisa sobre percepção pública da ciência e tecnolo-
gia, realizada pela UFMG em parceria com a Fapemig em 
2015 e compilada no livro Os mineiros e a ciência, reflete 
um pouco dessa representação no imaginário das pesso-
as. Dos entrevistados, 44% dizem que uma das motiva-
ções do cientista é contribuir para avanço do conheci-
mento e outros 39% acreditam que é para solucionar os 
problemas das pessoas.

Se a missão da ciência é nobre, a realidade da profis-
são não é tão atrativa quanto nos países considerados 
desenvolvidos. O Brasil contabiliza, segundo o MCTI, um 
pesquisador em tempo integral para cada mil pessoas 
ocupadas. Para se ter uma ideia, nos EUA essa proporção 
é de 9,5 pra mil. 

Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia no Brasil

São 10,3 mil profissionais empregados, ocupando o 333º 
lugar no ranking de ocupações no país. O município que 

mais emprega nessa área é Rio de Janeiro (RJ) e a atividade 
de Administração Pública em Geral é a que mais possui 

Pesquisadores de Engenharia e Tecnologia. A renda mensal 
média é de R$ 9,51 mil e a idade média dos empregados é de 

38,7 (2014).

Fonte: Dataviva
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Para o professor do mestrado profissional de Inovação 
Tecnológica da UFTM, engenheiro Luiz Fernando dos 
Santos Anjo, uma das alternativas para alterar esse 
quadro seria o aumento significativo dos investimentos 
em C&T e também despertar os estudantes para o fazer 
ciência. “Além do investimento de capital, devemos esti-
mular nossos alunos a fazerem pesquisa, um caminho é 
o fortalecimento dos programas de pesquisa e também 
a criação de feiras de ciências para premiar os melhores 
trabalhos ao final de cada ciclo”, avalia.

Mineiros influentes

O Brasil possui quatro dos cientistas considerados os 
mais influentes do mundo, segundo um levantamento 
anual da consultoria Thomson Reuters. Dois deles são 
mineiros, o físico Ado Jório, da UFMG, e o engenheiro 
agrônomo Adriano Nunes Nesi, da UFV. Também inte-
gram a lista o físico Paulo Ataxo, da USP, e o médico Álva-
ro Avezum, do Instituto de Cardiologia Dante Pazzanese.

Adriano Nunes-Nesi integra a lista pelo segundo ano 
consecutivo e tributa esse reconhecimento ao período 
em que trabalhou no Instituto Max Planck para Fisio-
logia Molecular de Plantas, na Alemanha, enfatizando 
que lá, “não tinha limitação de recursos e tinha infraes-
trutura adequada para fazer o trabalho”. Esse ambiente 
permitiu que ele e seus colegas de laboratório estudas-
sem algo que ninguém havia estudado antes: a função 
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biológica das enzimas do Ciclo de Krebs em plantas. 

“Descobrimos algumas funções muito importantes des-

sas enzimas o que permitiu um avanço no entendimento 

da função do Ciclo em plantas. Isso fez com que a nossa 

pesquisa tivesse muito destaque”, explica.

Ecossistemas

Pensando pesquisa básica, aplicada e inovação como um 

ecossistema, o Brasil oferece basicamente três portas 

de entrada à carreira científica. Empresas privadas, insti-

tutos de pesquisa e universidades são as opções - lem-

brando que, nesta última, não existe o cargo de pesqui-

sador, então, o profissional precisa dividir o tempo entre 

laboratório e sala de aula. 

Segundo análise de Adriano Nunes-Nesi, a necessidade 

de conciliar pesquisa e docência é mais um dos moti-

vos do pequeno número de pesquisadores brasileiros 

com reconhecimento nacional e internacional. “Muitos 

profissionais não se destacam porque aqui no Brasil nós 

temos várias responsabilidades além da pesquisa, como 

uma carga horária elevada com atividades relacionadas 

com a docência, dificultando o foco em pesquisa”, indica 

o pesquisador.

Adriano avalia que o fato de as universidades brasileiras 

serem as principais geradoras de patentes reflete a falta 

de interação com o setor industrial. “As universidades e a 
indústria deveriam trabalhar juntas sempre. Isso implica 
em menor investimento por parte da indústria, o que fica 
muito por conta da boa vontade dos governos”, critica, 
completando que no Brasil “os recursos destinados a C&T 
são tratados como gastos e não como investimentos”. 
Esse é um dos motivos do pesquisador acreditar que 
“os jovens cientistas deveriam procurar mais a indús-
tria e deixar de lado a cultura de que todos têm que ter 
um emprego público”. O mercado das multinacionais e 
empresas inovadoras oferecem uma alternativa à pes-
quisa desenvolvida nas instituições de ensino, incluindo 
contratação por CLT e outras formas de remuneração, 
como royalties. 

As startups representam um novo modelo de fazer 
inovação, nele os diplomas de pós-graduação não são 
obrigatórios e dão lugar a boas doses de criatividade e 
ousadia. Um exemplo bem-sucedido desse formato fica 
em Belo Horizonte, o San Pedro Valley. O aglomerado de 
startups é referência para empresas de base tecnológica, 
sendo considerada a maior comunidade do Brasil.  O 
grupo é composto por mais de 200 empresas de diversos 
setores, espaços de coworking, aceleradoras e investido-
res. Qualquer empreendedor pode participar, desde que 
se encaixe no perfil de modelo de negócios e inovação de 
uma startup.
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Always pass on what you 
have learned 

Mestre Yoda (896 ABY – 4 DBY)

Quando o Grupo de Astronomia e Astrofísica da PUC 
Minas, o Gaia, montou seu planetário no pátio do Crea-
-Minas, numa parceria da instituição de ensino com o 
Crea Cultural, realizava uma ação concreta de comparti-
lhamento de conhecimento. Com o propósito de integrar 
Universidade e comunidade através da difusão e divul-
gação científica, o Gaia oferece palestras e vivências na 
área da Astronomia e da Astrofísica Galáctica. 

Para o coordenador do Grupo, doutor em astrofísica e 
professor da PUC Minas, Peter Leroy, divulgar a ciência é 
promover a cidadania. “Compartilhar, divulgar 
a ciência, é de fundamental importância 
porque o conhecimento científico não 
deve ficar restrito ao meio acadêmico. 
Grande parte do investimento vem 
de financiamento do governo. É a 
sociedade que paga por isso. Então, 
é uma obrigação moral retornar 
isso. Para mim, é uma missão”, 
afirma Peter. 

São muitos os caminhos de compar-
tilhamento de conhecimento que vão 
desde inciativas como a do Gaia e do 
Movimento do Acesso Aberto que começou 
há 35 com o Projeto Gutenberg  (Gutenberg Project) 
lançado por Michael Hart. 

Mas o que é Acesso Aberto (AA)? 

É a disponibilização online e sem 
limitações dos resultados de investigação 
científica. Pode ser aplicado a todos os 
tipos de publicações científicas com e 
sem revisão por pares, incluindo artigos 
científicos, documentos de conferência, 
teses, capítulo de livros, e monografias.

O Canal Nerdologia, que nasceu em 2011 e tem mais de 
170 vídeos disponíveis, aborda os mais diversos temas 
numa linguagem nerd, científica e histórica. O canal 
é um dos caminhos escolhidos pelo microbiologista 
Átila Iamarino para dividir conhecimento. “Eu tenho 
10 anos de educação recebidos de graça. Fiz graduação 
em biologia e pós em microbiologia na USP sem gastar 
nada. Inclusive recebi bolsa. E é através de redes sociais 
e vídeos que consigo atingir mais gente. Queria dar um 
retorno pelo que recebo”, explica. Atila prefere fazer 
conteúdo para o Nerdologia, pois não é fácil manter um 

canal que atinja tanta gente. “É preciso ter um estrutura 
para produzir. Eu faço os textos, gravo, mas a edição é 
feita por uma empresa”, destaca. 

Ele conta que há várias formas de dividir conhecimento. 
“Além de produzir os próprios conteúdos, você pode gerir 
um grupo de Whatsapp, Facebook ou mesmo manter 
uma página com material de outras pessoas. O Scien-
ceBlogs Brasil, por exemplo, é um coletivo de blogs de 
ciência que compartilham reputação. Um checa o outro, 
inclui no saiba mais e, assim todos dão respaldo ao gru-
po”, ressalta Atila.

O professor de Engenharia Mecânica do Unis-MG 
Alexandre Lopes também acredita que compartilhar 
conhecimento é fundamental e por isso atua em várias 
frentes. Uma delas é a participação em um projeto social 

no qual os alunos de Engenharia Mecânica vão 
até escolas publicas auxiliar os estudantes de 

nível médio em matemática, física e quí-
mica. Além disso, Alexandre desenvolve 

muitos produtos para atender a cultura 
do café. “Estamos na região que é a 
maior produtora de café no mundo, 
no entanto, ele ainda é cultivado nos 
moldes de 1900. Já desenvolvemos 
uma série de produtos para melhorar o 

processo. Essa foi a maneira que encon-
tramos de contribuir. É a universidade 

atuando diretamente na onde está inserida. 
São pequenas soluções que são implementadas 

muito rapidamente e o retorno tem sido muito positi-
vo”, afirma.

• Você pode fazer conteúdos escrito, áudio, 
vídeo. Isso é legal porque a gente pode 
compartilhar o que gosta, mas também é 
muito importante para entrar em contato 
com outras pessoas. Isso já me rendeu 
consultoria, parcerias. 

• Como cientista, preciso aprender a escrever 
e me comunicar bem. Escrever no blog é 
um ótimo treino. Você escreve sobre sua 
área, você consegue publicidade, e ganha 
prática.

• Os blogs são uma ótima vitrine 
professional.

• O cientista tem que se mostrar para que as 
pessoas conheçam o seu trabalho

::  por Átila Iamarino

 

 
www.youtube.com/nerdologia

do

yourselfD i yit
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BCHEM TORNA PRODUÇÃO DE BIODIESEL MAIS 
EFICIENTE 

Óleo de cozinha para a produção de combustível limpo, 
sustentável e econômico são as inovações do projeto 

Já imaginou se seu carro pudesse ser abastecido 
com óleo de cozinha usado? É esse um dos obje-
tivos do projeto Bchem – Novas Tecnologias Para a 
Produção Mais Eficiente de Biodiesel, projeto desen-
volvido por alunos da Faculdade de Engenharia da 
Universidade de Itaúna (UIT) em parceria com o 
Grupo de Tecnologias Ambientais da UFMG. 

O trabalho realizado pelos estudantes Carolina So-
ares dos Reis de engenharia de produção, Geraldo 
Santos Oliveira, de engenharia mecânica, e Fernan-
da Fernandes, de engenharia civil, com a orienta-
ção do professor Alex Nogueira Brasil, conquistou, 
em dezembro de 2015, o primeiro lugar na 3ª. Feira 
de Ciências e Inovações Tecnológicas (Feicintec). 

PONTO DE PARTIDA 

O projeto teve como ponto de partida a busca 
por formas de utilizar óleos e gorduras residuais 
na produção de biodiesel. Segundo o professor e 
engenheiro mecânico Alex Brasil, as tecnologias 
utilizadas atualmente não permitem o uso de óleos 
de baixa qualidade, como os de fritura e gordura 
animal. “O biodiesel é produzido geralmente com 
óleo refinado de soja. Começamos a nos perguntar 
se era possível trabalhar com resíduos”, explica 
Alex. A universitária Fernanda Fernandes conta 
que os estudos já estão bem avançados. “Já temos 
quatro patentes registradas e usinas instaladas na 
indústria automobilística e em outros estabeleci-
mentos”, detalha. 
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Universidade de Itaúna - UIT

BCHEM - NOVAS TECNOLOGIAS 
PARA A PRODUÇÃO MAIS 
EFICIENTE DE BIODIESEL
Alex Nogueira Brasil (orientador)
brasil@uit.br

Fernanda Gonçalves Belo Fernandes
fernanda.gbelo@gmail.com

Caroline Soares dos Reis
carolinesoaresdosreis@yahoo.com.br

Geraldo do Carmo Santos Oliveira
geralducajuru@hotmail.com

Palavras-chave: Biodiesel. Ultrassom. 
Transesterificação. Catalisadores. Óleos residuais.

A maioria dos métodos atuais de produção de 
biodiesel emprega a tecnologia de reatores por 
batelada (agitação mecânica), a qual apresenta 
capacidade limitada, devido a uma série de razões, 
principalmente em virtude da imiscibilidade dos 
reagentes de processo. Além disto, a produção de 
biodiesel atualmente utiliza catalisadores (homo-
gêneos) não reutilizáveis que são baseados em 
hidróxido de sódio.

O presente trabalho tem como objetivo principal 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do 
processo de produção de biodiesel pelo desenvol-
vimento de tecnologias inovadoras, envolvendo: a 
preparação de novos catalisadores heterogêneos e 
o desenvolvimento de tecnologia para produção de 
biodiesel utilizando irradiação ultrassônica.

Em 2015 o grupo desenvolveu, para a Fiat Auto-
móveis S.A., projeto de Usina para Produção de 
Biodiesel a partir de Óleos Residuais por Irradiação 
Ultrassônica. A usina modular capaz de operar 
com um inovador reator de fluxo contínuo por 
irradiação ultrassônica foi projetada e operada com 
sucesso. A unidade de processamento apresentou-
-se capaz de atender os limites estabelecidos pela 
resolução ANP 45, de 25/08/2014.

A principal inovação está relacionada ao conceito 
de pequenas usinas e pequena escala de produção 
de biodiesel a partir de óleos e gorduras residuais 
utilizando reator ultrassônico, catalisador heterogê-
neo sólido e purificação a seco.

O campo de aplicação do projeto está inserido 
no desenvolvimento da tecnologia – usina 
e processo – para produção de biodiesel por 
irradiação ultrassônica, com ênfase em um 
processo de elevada sustentabilidade técnico-
econômico-ambiental, que permite a utilização de 
matérias-primas de baixo valor agregado. O piloto 
contou com investimento da iniciativa privada 
e já está em utilização em empresas como a Fiat 
Automóveis, em Betim, e a rede de supermercados 
Verdemar, em Belo Horizonte - ambos em Minas 
Gerais.

Alex Brasil destaca a participação dos estudantes 
no desenvolvimento dos trabalhos. “A universidade 
é o momento de experimentar, de mostrar aquilo 
de que são capazes, criando tecnologia e ferramen-
tas que representem avanços palpáveis e sirvam à 
população em geral. Estamos empolgados em dar 
continuidade ao desenvolvimento desta tecnolo-
gia”, conclui.

Conheça mais sobre o projeto:
www.bchem.com.br
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Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH

APLICAÇÃO DE CONCRETO 
COLORIDO COMO PREVENÇÃO 
CONTRA ACIDENTES EM 
INSTALAÇÕES
Maria Teresa Zanatta Coutinho (orientadora)
maria.coutinho@prof.unibh.br

Matheus Almeida Avila

Marlon Lopes Rossendy

Nikolas Gomes Soalheiro

Diego Coelho da Silva

Guilherme Augusto Maleski

Ramon Átila Barbosa Martins

Palavras-chave: Concreto. Colorido. Corante. Tubulações. 
Revestimento.

Tendo como objetivo principal alertar o morador de uma 
residência sobre a presença de uma instalação hidráu-
lica, elétrica ou de gás durante a perfuração de uma 
parede, foi desenvolvida a técnica de revestimento.

Esta técnica consiste na aplicação de um corante especí-
fico no traço utilizado para revestir as tubulações, sendo 
utilizada a proporção de 3:1, alterando sua coloração e 
permitindo que o morador note a diferença de cores, sen-
do assim alertado de forma eficaz. 

Objetivando a demonstração da técnica, a metodologia 
foi aplicada em um protótipo, tendo seu funcionamento 
avaliado, apresentando resultados satisfatórios, permi-
tindo assim a evolução do trabalho. Baseando-se nos 
resultados, foi feito um protótipo em tamanho real, de-
senvolvido para demonstração e diversos testes adicio-
nais como durabilidade, e possíveis alterações causadas 
pelo corante.

Não havendo concorrentes no mercado (todas as demais 
medidas existentes são apenas corretivas, não há outra 
medida preventiva), o produto torna-se uma inovação 
para moradores e construtoras.

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri - UFVJM

DESENVOLVIMENTO DE 
COBERTURAS E FILMES 
BIODEGRADÁVEIS A PARTIR DE 
FONTES NATURAIS DO CERRADO 
BRASILEIRO
Franciele Maria Pelissari (orientadora) 
franciele.pelissari@ict.ufvjm.edu.br

Danielle Cristine Mota Ferreira
danielle_0107@hotmail.com / danimotaferreira@gmail.com 

Fabiana Helen Santos 
bianahelen@yahoo.com.br 

Palavras-chave: Embalagens biodegradáveis. Farinha 
de babaçu. Frutos do Cerrado. Conservação. Biopolímeros. 

Os plásticos estão entre os mais importantes materiais, 
devido a sua grande variedade de aplicações. Entretanto, 
os sintéticos, por serem macromoléculas poliméricas, 
possuem uma degradação natural muito lenta, o que 
gera uma grande preocupação com o meio ambiente. 
O interesse em preservar ou melhorar a qualidade dos 
alimentos, aumentar a exploração comercial e sustentá-
vel de frutos, até então limitada pelas grandes distâncias 
entre os locais de coleta e os centros de comercialização, 
e, ao mesmo tempo, reduzir o desperdício com embala-
gens, têm encorajado a exploração de novos materiais, 
como é o caso dos filmes biodegradáveis produzidos a 
partir de polímeros naturais.

Não há relatos na literatura sobre o emprego de embala-
gens produzidas a partir de farinha de babaçu, com-
provando o caráter inovador da proposta. Vale também 
ressaltar que, de todas as palmeiras, o babaçu é a que 
apresenta maior importância ecológica, social e política 
como produto extrativo, pois a sua extração envolve uma 
infinidade de famílias em vários estados brasileiros. 
Com o projeto desenvolvido, as embalagens produzidas 
a partir da farinha de babaçu promoverão um aumento 
da shelf life e a expansão da região de distribuição desses 
produtos, valorizando regiões produtoras, pequenos e 
médios produtores e fortalecendo as pequenas indús-
trias.
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Universidade Federal de Uberlândia - UFU (Núcleo de 
Habilitação/Reabilitação em Esportes Paralímpicos)

CALHA PARA BOCHA 
PARALÍMPICA – MODULAR, COM 
CURVA OTIMIZADA E FABRICADA 
EM IMPRESSORA 3D
Cleudmar Amaral de Araújo (orientador)
cleudmar@mecanica.ufu.br

Thiago José Donegá
thdonega@yahoo.com.br 

Márcio Peres de Souza
marcioperes.mec@hotmail.com 

Deny Gomes de Freitas
denyfreitas@hotmail.com 

Mateus Rodrigues Carvalho
mateus_r_c_@hotmail.com

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Esporte 
Paralímpico. Inclusão Social. Calha para bocha 
paralímpica. Prototipagem 3D. Curva Braquistócrona.

A bocha paralímpica pode ser praticada por pessoas com 
deficiências graves. Esses atletas necessitam de calha 
para arremessar a bola. O problema das calhas atuais é 
que são adaptadas, sem estética, pouco flexíveis, difíceis 
de regular e transportar, pesadas, com curvas empíricas 
e alta dispersão das bolas, existindo poucos estudos 
que avaliam o movimento. O objetivo do trabalho é 
desenvolver uma nova calha com curva otimizada, leve, 
compacta, modular e com peso reduzido, o que facilita o 
transporte e as regulagens. Foram desenvolvidos estudos 
para avaliar curvas de máxima performance. A estrutura 
base, com curva braquistócrona, prototipada em impres-
sora 3D, segmentada com montagem do tipo “lego” ficou 
compacta, modular, leve, de fácil regulagem, aplicação da 
“mira” e boa estética.  Com peso final de 15 Kgf e suporte 
de fixação leve, o volume total foi reduzido facilitando o 
transporte feito através de uma pequena maleta, evitan-
do, por exemplo, custos adicionais com excesso de peso 
em viagens aéreas. Em testes preliminares, o novo perfil 
mostrou maiores velocidades de saída da bola permitin-
do maiores distâncias. Além das inovações destacadas, 
com seção transversal circular adaptada à bola, houve 
uma menor dispersão. A nova calha, aliada às habilida-
des pessoais e treinamentos, pode aumentar a eficiência 
dos atletas paralímpicos brasileiros.

Centro Universitário do Sul de Minas Gerais - Unis - MG

LIMPEZA E INSPEÇÃO DE DUTOS 
DE AR-CONDICIONADO COM ROBÔ 
ROVER
Alexandre de Oliveira Lopes (orientador)
alexandre.lopes@unis.edu.br

Filipe dos Santos Aureliano
filipe254@hotmail.com

Palavras-chave: Rover. Dutos de Ar-Condicionado. 
Sistemas Embarcados. Limpeza. Autônoma.

Profissionais que desempenham tal tarefa de manuten-
ção em dutos de ar-condicionado criam situações em 
que sua saúde é exposta a diversas doenças causadas 
por micro-organismos, logo se opõe à precariedade deste 
tipo de serviço, que coloca a saúde de todos aqueles que 
inspiram nestes tipos de ambientes climatizados em 
riscos cotidianos.

A iniciativa da pesquisa tem seu foco principal na 
substituição da limpeza e inspeção manual de dutos, 
por sistemas robóticos, tecnologia que agrega vantagens 
tanto em nível do custo operacional, quanto em nível da 
saúde dos profissionais, criando um novo padrão para o 
avanço da ciência.

Após uma série de testes de simulação em dutos, verifi-
cou-se que, empregando uma técnica de simulação iônica 
do SFR (Sistema Físico Real), pôde-se analisar possíveis 
condições de navegação e manipulação. Como resultado 
dos testes observou-se o alto grau de confiabilidade que 
o protótipo apresentou nas mais variadas circunstâncias.

Sendo uma inovação considerada simples, sua implan-
tação levaria o homem a uma nova era no que tange à 
segurança do trabalho e no alcance na área explorada 
de ambientes inóspitos, permitindo que possamos 
desempenhar atividades perigosas, que hoje mutilam 
e degradam a saúde do homem, de forma totalmente 
segura e viável.
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Centro Universitário do Sul de Minas - Unis-MG

SISTEMA DE TROCA DE MARCHAS 
SEQUENCIAL PARA AUTOMÓVEIS 
COM CÂMBIO MANUAL
João Mario Mendes de Freitas (orientador)
joao.mario@unis.edu.br

EldrickD´Martins 
eldrick@oi.com.br

Palavras-chave: Câmbio sequencial. Automóveis. 
Câmbio tipo “H”. Acessibilidade.

O trabalho apresenta a criação de um mecanismo e pro-
tótipo que proporciona mudança de marchas de forma 
mais eficiente que o câmbio convencional manual do 
tipo H, de maneira sequencial, com baixo custo, insta-
lação simples, sem modificações internas ao câmbio do 
veículo. Utilizando programação mecânica torna-se viá-
vel a todos os veículos com câmbio manual tipo “H” uma 
mudança de marchas parcialmente automatizada, carac-
terística até então não alcançada a custos reduzidos. 

Destaca–se o mecanismo por duas características inova-
doras que o diferenciam dos demais:

1. Montagem externa ao câmbio convencional tipo “H”, 
sem mudanças no interior do mesmo;

2. Não utiliza mecanismo de troca sequencial  a “tam-
bor seletor” semelhante às  motocicletas. Para tanto 
os caminhos de seleção e engate de marchas foram 
confeccionados em uma chapa plana, melhorando o 
custo de fabricação.

Mantendo-se o mecanismo original de acionamento 
da embreagem do veículo, é capaz de transformar a 
operação de troca de marchas de três etapas em uma 
etapa, possibilitando ao motorista realizar, com apenas 
um toque na alavanca, o desengate, seleção e engate da 
próxima marcha semi-automaticamente.

O dispositivo pode ser utilizado como facilitador para 
pessoas com deficiências físicas, possibilitando a troca de 
marcha de maneira intuitiva com poucos movimentos. 

Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes Claros – 
Facit

DETECÇÃO DE INCÊNDIOS E 
QUEIMADAS FLORESTAIS ATRAVÉS 
DE SISTEMA EMBARCADO 
COM GEOPROCESSAMENTO E 
INTERFACE GSM
Murilo Pereira Lopes (orientador)
murilo@femc.edu.br

Rogério Fernandes Alkmin
rogerioalk@msn.com

Philippe Sampaio Fernandes
sampaiomoc@hotmail.com

Palavras-chave: Sistema embarcado. 
Geoprocessamento. Incêndios. Queimadas. Florestas.

A ocorrência de incêndios e queimadas florestais no 
Brasil e no mundo vem aumentando gradativamente. O 
termo incêndio caracteriza-se pela queima de maneira 
descontrolada e pode causar diferentes impactos para 
o meio ambiente e para a sociedade, podendo ocorrer 
de forma natural, acidental ou criminosa, sendo, neste 
último caso, provocado pelo homem. Já o termo queima-
da, se caracteriza pela queima de maneira controlada e 
de origem antrópica.

O objetivo do projeto é a implementação de um sistema 
embarcado com localização por GPS e comunicação via 
GSM, capaz de detectar em tempo real a presença de fogo 
em áreas florestais. Outros objetivos são: implementar 
um sistema embarcado em ambiente florestal; aplicar 
tecnologias GPS e GSM a média distância; implementar 
sistema supervisório de engenharia aplicado a questões 
ambientais. 

Em números, pode-se dizer que o principal resultado é a 
economia de recursos gastos em função da atual moro-
sidade de tempo entre a detecção, localização e comuni-
cação do incêndio ou queimada florestal às autoridades 
competentes. Dessa forma haverá consequente proteção 
da fauna, da flora e dos recursos hídricos.

A inovação presente é a preservação do meio ambiente e 
a aplicação de novas tecnologias da engenharia, propor-
cionando a integração do conhecimento científico em 
benefício da sociedade.
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Universidade Federal de Itajubá - Unifei

SISTEMA MÓVEL PARA 
PROSPECÇÃO EÓLICA EM 
SISTEMAS AQUÁTICOS
Arcilan Trevenzoli Assireu (orientador)
assireu@gmail.com 

André Luiz dos Reis
andreluiz.reis4@gmail.com

Palavras-chave: Flutuante. Medidas meteorológicas. 
Oscilação da superfície. Sistema de amortecimento.

Com o crescente interesse pela energia eólica devido 
ao grande potencial de seu aproveitamento em siste-
mas aquáticos, medidas meteorológicas confiáveis nestes 
ambientes são importantes. Como a instalação de torres 
anemométricas dentro de sistemas aquáticos é onerosa 
e de difícil logística, a utilização de boias meteorológi-
cas apresenta-se como uma solução. Porém, a oscila-
ção da superfície da água transfere o movimento para o 
sensor, repercutindo em incertezas.

A presente invenção  baseia-se em um flutuante no qual 
é integrada uma haste de suporte de sensores munida 
de sistema de estabilização vertical. O sistema é funda-
mentado na aplicação de princípios básicos de mecâ-
nica e composto por um suporte de fixação, de forma 
a constituir uma aplicação inovadora que se baseia na 
aplicação de eixos coplanares e ortogonais ao redor dos 
quais planos de estabilização podem rotacionar de forma 
independente. O fundeio do flutuante é feito a partir de 
um sistema de ancoragem que permite fácil deslocamen-
to e instalação assim como reparos, uma vez que a haste 
na qual são instalados os sensores é basculante. O siste-
ma consegue minimizar o efeito da oscilação da superfí-
cie nas medidas, permitindo medidas confiáveis, que po-
dem ser utilizadas em diversos estudos, assim como na 
projeção e instalação de parques eólicos.

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg

TRATABILIDADE DE ÁGUAS 
SUPERFICIAIS E PLUVIAIS 
UTILIZANDO COAGULANTES 
NATURAIS À BASE DE TANINO 
E EXTRATOS DE SEMENTE DE 
MORINGA OLEIFERA 
Tamara Daiane de Souza (orientadora)
daianesouza@gmail.com

Thalles Vicente Barbosa Gomes 
thallesbarbosa@live.com  

Patrícia Feliciano Braga Bruzze
patriciabruzze@yahoo.com.br 

Palavras-chave: Tratamento de água. Turbidez. Moringa 
oleifera. Tanino.

 A discussão sobre técnicas para aproveitamento de 
águas pluviais, bem como para reuso de águas, é cres-
cente, o que motiva a problemática referente ao abaste-
cimento de água, tanto em relação à vertente qualitativa 
quanto quantitativa. Atualmente, o sulfato de alumínio 
é o coagulante mais utilizado no Brasil no tratamento de 
água. No entanto, existem estudos que relacionam o uso 
deste coagulante com doenças neurológicas, comprome-
tendo a saúde pública, além de ser um composto não bio-
degradável. Portanto, é proposto o presente trabalho com 
intuito de avaliar a eficiência do processo de remoção de 
impurezas de águas superficiais e pluviais com o empre-
go de coagulantes naturais. A aplicação do coagulante 
natural, tanino, oriundo da acácia negra e extrato de 
sementes de Moringa oleifera, apresentou bons resul-
tados na remoção de turbidez em águas com alto teor 
de sólidos. Obteve-se redução de até 99% para o tanino 
e 95% para extrato de M. oleifera. Assim, os coagulan-
tes naturais surgem como alternativa promissora, pois 
apresentam várias vantagens em relação aos coagulan-
tes químicos, sendo biodegradáveis, não tóxicos, gerando 
menor volume de lodo e com menor teor de metais, não 
alteram o pH da água, apresentam boa remoção de cor e 
turbidez e promovem remoção de bactérias.
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Recursos Hídricos 

Palavras-Chave: Recursos hídricos. Diagnóstico. 
Sustentabilidade.

Água, indústria e economia: 
diagnóstico do impacto da 
escassez de recursos hídricos 
na indústria de injeção 
plástica

Fábio Rodigues Ferreira (orientador)
rodrigues.ferreira.f@gmail.com
Victor Martins Santos
Victorms77@hotmail.com
Vitor Luiz Fanti
vitorluizfanti@hotmail.com
Fernanda Alves dos Santos
fernanda-eng13@hotmail.com

Esta pesquisa de campo, realizada em uma 
Indústria de Injeção Plástica em Governador 
Valadares (MG), apresentou como objetivo geral: 
analisar todo o processo produtivo da empresa 
levando em consideração a forma de uso dos 
recursos hídricos, e propor um diagnóstico para 
elaboração de um plano visando sustentabilida-
de e responsabilidade no uso da água.

Universidade Vale do Rio Doce - Univale

Engenharia Ambiental / Sanitária.

Palavras-chave: IQA. Bioindicadores. Ribeirão 
das Pedras. Vila Pereira.

Avaliação da qualidade das 
águas do Ribeirão das Pedras 
no distrito de Vila Pereira – 
Nanuque (MG).

Giovanni Guimaraes Landa (orientador)
gioguimares@yahoo.com.br
Adriele Santos Van Der Maas
adrielemaas@hotmail.com
Keilla Priscilla Amaral Santos
amaral.keilla@gmail.com

O objetivo foi avaliar a qualidade das águas do 
Ribeirão das Pedras em Vila Pereira - Nanu-
que (MG), na seca e chuva, através do IQA e 
indicadores zooplanctônicos. Os resultados do 
IQA mostram uma água de qualidade média a 
muito ruim, da mesma forma que os indicadores 
zooplanctônicos como Brachionus angularis.

Centro Universitário de Caratinga - UNEC/ 
Campus Nanuque

 

Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM/Campus 
Uberaba

INSECT-CHAMBER: 
DETERMINAÇÃO DE EFEITOS DE 
AGROTÓXICOS SOBRE INIMIGOS 
NATURAIS DE PRAGAS AGRÍCOLAS
Robson Thomaz Thuler (orientador)
rthuler@iftm.edu.br

Fernando Henrique Iost Filho
fernandohiost@gmail.com

José Carlos Mazetto Júnior
jcmazettojr@gmail.com

Priscila Pereira Cavalcanti
priscilapcavalcanti@hotmail.com

Sandy Spineli
sandy_spineli@hotmail.com

Rafaela da Silva Pereira
rafaelasilvap@outlook.com

Patrick César Rosa da Silva
patrickcesarrosa@yahoo.com.br

Palavras-chave: Seletividade. Controle biológico. 
Trichogramma spp. Câmara de exaustão. Inimigos 
naturais. Inseticidas.

Mundialmente a IOBC (Organização Internacional para 
o Controle Biológico) organiza e direciona os padrões 
para que um inseticida químico possa ser considerado 
inofensivo ou prejudicial a organismos benéficos 
encontrados em plantações de interesse econômico. Os 
testes são considerados aceitáveis na maioria dos países, 
porém, muitos questionamentos ocorrem, uma vez que 
eles são geralmente propostos em função de espécies 
que muitas vezes não são encontradas no Brasil. Assim, 
desenvolveu-se a Insect-Chamber, uma minicâmara de 
exaustão para deteccão de efeitos dos agrotóxicos a 
organismos benéficos, determinando-se sua seletividade. 
Objetivou-se criar um equipamento de uso descomplicado 
para determinar a seletividade de agrotóxicos a 
organismos benéficos, viabilizando a compatibilização do 
controle químico com o biológico no manejo de pragas, 
além de melhorar tecnologias existentes, possibilitando 
corrigir possíveis falhas de tecnologias anteriores. Nas 
análises de seletividade aos parasitóides foi possível 
observar que a linhagem de Trichogramma pretiosum é 
menos prejudicada pelo uso de inseticidas químicos e 
vegetais, apesar de seu parasitismo ser menor que o de T. 
exiguum, concluindo-se que a Insect-Chamber é eficiente 
na análise dos efeitos de agrotóxicos sobre parasitóides. 
Insect-Chamber é uma inovação que auxiliará na opção por 
alternativas menos agressivas para o controle de pragas 
na agricultura.
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Construção Civil

Palavras-chave: Análise. Resíduos. 
Classificação. Geração. Índice.

Análise dos Resíduos da 
Construção Civil e de Demolição 
gerados nos bairros Enéas 
Ferreira Aguiar e São Lucas na, 
cidade de Patrocínio(MG)

Daniel Oliveira e Silva (orientador)
Pedro Henrique Silva Nunes
phsnunes@live.com
Pedro Henrique Silva Nunes
phsnunes@live.com 
Lara Lucia Vilaça Lima
lara.vilacalima@yahoo.com.br

Este trabalho apresenta análises da geração de 
RCD em bairros com classes sociais distintas 
na cidade de Patrocínio (MG). O principal foco 
do trabalho é identificar o perfil dos geradores, 
locais destinados aos RCD em estudo, qualidade 
e quantidades de resíduos gerados nas obras de 
acordo com a classe social.

Centro Universitário de Patos de Minas - 
Unipam

Engenharia Civil / Reaproveitamento de 
Resíduos Sólidos 

Palavras-chave: Análise. Resíduos. 
Classificação. Geração. Índice.

Avaliação do desempenho 
de resíduos de gesso para 
revestimento de paredes

Carlos Augusto de Souza Oliveira (orientador)
carlosoliveira@unifei.edu.br
Thiago Delgado de Souza
delga_ub@hotmail.com

Os resíduos da construção civil são um grave 
problema nas principais cidades brasileiras. Na 
tentativa de minorar a quantidade produzida dos 
mesmos, surgiu a ideia de desenvolver estudos 
com resíduos de gesso, de forma a dar um 
destino ambientalmente correto e tecnicamente 
viável para esse material. 

Universidade Federal de Itajubá - Unifei

Engenharia Civil

Palavras-chave: Concreto. Estéril. Itabira. 
Mineração. Sustentabilidade.

Avaliação do uso de material 
estéril proveniente da 
extração de minério de ferro 
na cidade de Itabira (MG) como 
agregado miúdo à formulação 
de concretos

Carlos Augusto de Souza Oliveira (orientador) 
carlosoliveira@unifei.edu.br
Jully Mara Graciano de Castro 
juuh.graciano@gmail.com

Este estudo aponta uma solução para um proble-
ma ambiental e de segurança da população 
da cidade de Itabira (MG), propondo o uso do 
material estéril, gerado em grandes quantidades 
pela mineração, em substituição ao agregado 
miúdo na fabricação de concretos sustentáveis, 
beneficiando a população, o meio ambiente e a 
economia da cidade. 

Universidade Federal de Itajubá - Unifei

Engenharia Elétrica / Eletrônica de 
Potência

Palavras-chave: UPS. Conversor Boost. Fator de 
potência unitário. Full-Brigde. PEMFC

Análise, projeto e 
desenvolvimento de um 
sistema UPS on-line utilizando 
célula a combustível como 
fonte auxiliar de energia, 
implementando um conversor 
boost pré-regulador com 
funções PFC E CC-CC integradas 

Luiz C. G. Freitas (orientador)
lcgfreitas@yahoo.com.br
Renato S. Maciel
renato_smaciel@hotmail.com
Augusto M. Costa 
augusto.eel@gmail.com

Trata-se do desenvolvimento de um Sistema Ininter-
rupto de Suprimento de Energia On-line (UPS) uti-
lizando um Conversor Boost monofásico com fator 
de potência unitário e um Full-Brigde convencional. 
A principal característica é utilização de uma célula a 
combustível (PEMFC) como fonte auxiliar de energia 
em substituição aos bancos de baterias.

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Engenharia Mecânica

Palavras-chave: Impressora 3D. Manufatura 
Aditiva. Terceira Revolução Industrial.

B3D

Wanderson Eleutério Saldanha (orientador)
Leonardo Augusto Amaral Sanches da Cunha 
Júlia Volpato da Silva

B3D, uma impressora capaz de produzir objetos 
tridimensionais. Sua aplicação vai desde a 
confecção de pequenas peças para engenharia 
de precisão, até a criação de órteses, próteses 
e exoesqueletos na área médica, possuindo 
um mercado potencial de U$S $21 bilhões até 
2020, segundo a agência Canalys.

Instituto Nacional de Telecomunicações  - 
Inatel

Engenharia Mecatrônica

Palavras-chave: Telepresença. Tecnologia. 
Sucata. Meio ambiente.

Desenvolvimento de protótipo 
de telepresença

Alan Mendes Marotta (orientador)
alan@div.cefetmg.br
Anyelle Arimateia Silva 
anyellearimateiasilva@gmail.com
Flávia Aparecida Fernandes de Sousa
flaviaafsousa@gmail.com

O protótipo de telepresença foi construído com 
o objetivo de fornecer acesso à tecnologia a um 
público menos favorecido e trabalhar em situa-
ções que proporcionam riscos ao ser humano. 
Além disso, o custo deste projeto é reduzido pois 
utiliza sucata eletrônica, reduzindo gastos e con-
tribuindo para preservação do meio ambiente.

Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais – Cefet /Campus V
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Engenharia Ambiental/Controle Biológico 
Domissanitário.

Palavras-chave: Controle biológico. 
Entomopatógenos. Culicídeos. Simulídeos. Saúde 
pública.

Bioaedes: inseticida biológico 
para o controle de larvas de 
mosquitos

Ana Maria Guidelli Thuler (orientador)
ana.thuler@uniube.br
Bruno Pereira Santos
bpereiira955@gmail.com
Mariana Machado Teodoro
mary-mariana93@hotmail.com
Vanessa Maria da Silva
vanessinhamarias@hotmail.com
Fabrício Pereira da Silva
fabriciotecnico@hotmail.com

O Bioaedes para controle de larvas de Aedes 
aegypti caracteriza-se por elevada afinidade 
com locais de ocorrência do mosquito, causando 
alta e rápida mortalidade de populações de 
mosquitos culicídeos e simulídeos. Possui 
alta especificidade ao inseto-alvo, não polui o 
ambiente, não apresenta toxicidade à fauna, à 
flora e ao homem. 

Universidade de Uberaba - Uniube

Engenharia Civil

Palavras-chave: Fresado na substituição 
de agregado. Reutilização de asfalto fresado. 
Destinação para o fresado. Asfalto fresado.

Estudo da utilização de asfalto 
fresado como agregado em 
concreto não estrutural

Thiago Augusto Ribeiro (orientador)
thiagoribeiro@unipam.edu.br
Luiza Helena de Araújo Rosa
luizarosa00@gmail.com
Sergio Humberto Moreira Filho
sergioramosilva@hotmail.com

O fresado asfáltico é um material proveniente 
da restauração de pavimentos flexíveis. Esse 
material é produzido em grandes quantidades, 
o que justifica a busca de soluções para sua 
destinação final. Neste trabalho foram estudados 
os efeitos da incorporação de RAP em concreto 
não estrutural.

Centro Universitário de Patos de Minas – 
Unipam

Engenharia Elétrica/Eletrônica

Palavras-chave: Mobilidade. Deficiência Visual. 
Sensor. Obstáculo. Locomoção.

Guia Inteligente

Marcelo Pansani Freitas (orientador)
marcelopansani@iftm.edu.br
Mateus Azevedo Felix de Oliveira
mateus.felix440@gmail.com
Vitor Marçal Mendes
vitor.marcalmendes@gmail.com
Vitória Caroline Azevedo
vitoriaazevedo2008@hotmail.com

Trata-se de uma guia sensorizada que capta a 
posição dos obstáculos emitindo sinais sonoros, 
que são percebidos através de um fone de 
ouvido, para guiar o deficiente visual. A guia 
dá também a noção de distância do obstáculo, 
emitindo os bips em velocidades diferentes 
dependendo da distância do obstáculo.

Instituto Federal do Triângulo Mineiro - 
IFTM/Campus Avançado Uberaba/Parque 
Tecnológico

Segurança do Trabalho

Palavras-chave: VTNT. Rocker-bogie. Android; 
Busca. Monitoramento.

Projeto e construção do 
protótipo de um veículo 
terrestre não tripulado para 
busca e monitoramento de 
sobreviventes em áreas de 
risco e difícil acesso.

Daniel Alves Costa (orientador)
dalcostter@gmail.com
Marcus Vinícius Barbosa de Paulo
mvbpaulo@gmail.com
Gustavo Barros Castro
gustavo.bcastro@outlook.com

O trabalho apresenta o desenvolvimento de 
um veículo terrestre não tripulado provido de 
uma suspensão Rocker-bogie, remotamente 
controlado através de um dispositivo móvel, para 
realizar missões de busca e monitoramento de 
sobreviventes.

Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - Cefet-MG

Engenharia Aeronáutica

Palavras-chave: VANT. Vasculha. Militar. 
Aeronave. UFSJ.

Projeto VAVOM: vasculha aérea 
por VANT para operações 
militares

Cláudio de Castro Pellegrini (orientador)
pelle@ufsj.edu.br
Leonardo Comotti
leonardocomotti@yahoo.com.br
Douglas Willian Martins Rocha
douglaswmrocha@gmail.com
Amanda Oliveira Mello
amandamello@live.com
Angélica de Souza Bernardes
angelicacrv@gmail.com
Elder Rocha Elias Junior
juniorrocha_077@hotmail.com
Guilherme Daldegan
guilherme.daldegan@hotmail.com

Pela dificuldade em acessar zonas ambientais 
afetadas por desastres e pelo público-alvo 
serem as Forças da Defesa Nacional, projetou-se 
um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) rádio 
controlado, facilitando o mapeamento e a busca 
por sobreviventes. Portanto, esse patrulhamento 
aéreo auxilia efetivamente em ações que supe-
ram os limites do ser humano.

Universidade Federal de São João del-Rei - 
UFSJ

Engenharia Elétrica e Ciência da 
Computação/Ciências e Tecnologia

Palavras-chave: SIGVIRTUAL. Inteligência 
Artificial. Gerenciamento domiciliar. 

O SIG (Sistema de Inteligência 
de Gerenciamento) 

Jean Carlos Rodrigues
jeanc.ufmg@gmail.com
Marcos Rafael Rodrigues
rafaeljacuri@gmail.com
Patrick Jose Araújo Gomes
patrick.hofma.1996@gmail.com

 O SIG é um sistema integrador de informações 
útil de várias formas, inclusive em tomadas de 
decisões, permitindo maior assertividade. No 
contexto deste trabalho suas ferramentas se 
adaptaram em situações relacionadas ao lar. 
Sobretudo quando o operador possuir alguma 
limitação em termos de mobilidade, o SIG é 
capaz de guiá-lo nesse aspecto com simples 
comando de voz.

Centro Universitário de Belo Horizonte - 
Uni-BH - 
Centro Universitário Newton de Paiva
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Outra

Palavras-chave: Água. Reuso. 
Sustentabilidade. Economia.

Reúso da água hospitalar 
como fonte sustentável e 
econômica

Fábio Rodrigues Ferreira (orientador)
rodrigues.ferreira.f@gmail.com
Marcelo Rodrigues
marcelorodgv@hotmail.com
Thiago Moreira da Silva.
Thiagomoreira.tbk@hotmail.com
Paulo André Almeida Pena
pauloandrealmeidasax@hotmail.com

Atualmente presenciamos eventos que têm 
reduzido a disponibilidade dos recursos 
hídricos. Faz-se necessário fomentar a busca 
por alternativas que minimizem o dano das 
atividades econômicas ao meio ambiente. 
Apresentamos um estudo de caso realiza-
do em uma lavanderia hospitalar que visa 
otimizar o reúso da água em outros ambientes 
da instituição.

Universidade Vale do Rio Doce - Univale

Engenharia Eletrônica

Palavras-chave: Sistema de controle. 
Sensoriamento. Aplicativo de celular. 
Estacionamentos

Sistema inteligente de controle 
de vagas em estacionamentos 
interfaceado por aplicativo de 
celular

Marcelo Braga dos Santos (orientador)
marcelo.bragadossantos@ufu.br
Denner Miranda Borges 
dennermiranda@msn.com
Felipe Gaya Scandiffio 
felipegs31@gmail.com

No presente trabalho, é elaborada uma proposta 
para gerenciamento e controle de vagas em 
estacionamentos. Um protótipo de um estaciona-
mento em escala foi construído para demonstrar 
a funcionalidade da proposta. As vagas são 
monitoradas por sensores instalados, cujos sinais 
são avaliados e disponibilizados em um aplicativo 
para smartphones.

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Engenharia de Telecomunicações/Internet 
das Coisas

Palavras-chave: Internet of Things. Smart home. 
roteador. Servidor Web

Tomada Smart: viabilizando 
as casas inteligentes 
e transformando seus 
equipamentos em Smart 
conectados à internet.

Fabrício Pablo Virgínio de campos (orientador)
fabricio.campos@ufjf.edu.br
Caique Rocha Miranda
caique.rocha@engenharia.ufjf.br
Andre Luiz de Souza
andre.souza@engenharia.ufjf.br
Vinicius Lagrota Rodrigues da Costa
vinicius.lagrota@engenharia.ufjf.br

A Tomada Smart é uma extensão com quatro 
tomadas inteligentes controladas através de um 
smartphone conectado à internet. O objetivo 
deste projeto é utilizar o conceito de Smart Home 
e tornar o cotidiano da população mais prático e 
cômodo, além de reduzir o consumo de energia 
elétrica desnecessária.

Universidade Ferderal de Juiz de Fora - UFJF

Engenharia Mecânica

Palavra-chave: Acessibilidade. Cadeirantes. 
Triciclo. Sistema Mecânico. 

Triciclo para cadeirante

Alexandre de Oliveira Lopes (orientador) 
Anderson Maciel Pereira

É apresentado neste trabalho uma opção de 
deslocamento para cadeirantes, um triciclo a 
combustão equipado com um sistema mecânico 
que lhe possibilita deslocar-se a frente e à ré 
tracionado pelas rodas traseiras simultaneamen-
te, condição indisponível no mercado.

Centro Universitário Sul de Minas - Unis-MG

Engenharia Civil/Tecnologia e Produção/
Meio Ambiente 

Palavras-chave: Lodo. Reutilização. Bloco 
cerâmico. ETA’s.

Utilização do lodo das estações 
de tratamento de água na 
produção de cerâmica

Cassiano Rodrigues de Oliveira (orientador) 
croliveira1979@yahoo.com.br
Deborah Campos Cruz
deborahcamposcruz@yahoo.com.br
Jésica Santos Oliveira
jesica.santosoliveira@yahoo.com.br

Este trabalho buscou uma alternativa sustentável 
para o lodo de Estações de Tratamento de Água 
(ETAs). Sua reutilização como matéria-prima de 
blocos cerâmicos foi avaliada, observando-se, 
de forma satisfatória, melhoria nas proprieda-
des fisico-mecânicas e adequação aos limites 
normativos de fabricação dos blocos.

Universidade Federal de Viçosa - UFV / 
Campus Rio Paranaíba
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SEED
ACELERAÇÃO
A partir de chamadas 
públicas, dura seis meses e 
disponibiliza capital semente 
de até R$ 80 mil.

Saiba mais:  

seed.mg.gov.br

LEMONADE
PRÉ-ACELERAÇÃO

O programa tem duração de 
oito semanas e é precedido 

de meetups. Os investimentos 
podem chegar a R$ 250 mil.

Saiba mais:  

www.lemonademg.com

PROGRAMAS DE 
ACELERAÇÃO INCENTIVAM 
STARTUPS

Minas incentiva empreendedores para se 
consolidar como polo de inovação

Transformar ideias em negócios. É este 
o desafio dos participantes do Lemo-
nade, programa de pré-aceleração de 

startups. Os participantes são selecionados 
por meio de chamadas públicas e os inte-
ressados que ainda não fazem parte de uma 
equipe têm a oportunidade de criar uma 
durante a série de meetups realizados antes 
das inscrições serem abertas. Esses encontros 
são, ainda, uma oportunidade de esclarecer 
as dúvidas a respeito do programa. 

Nas primeiras rodadas, 110 startups re-
ceberam o suporte do programa. A 6ª edição 
será realizada em Patos de Minas e a 7ª está 
planejada para ocorrer em janeiro de 2017, 
em Belo Horizonte. Outras cidades que sedia-
ram o programa foram Uberlândia e Uberaba. 
“Transformamos ideias em empresas em oito 
semanas. No final, as melhores apresentam as 
ideias para os investidores, sendo que até qua-
tro recebem investimentos que podem chegar 
a R$250 mil”, detalha o idealizador do Lemona-
de, Aluir Dias Purceno.

ACELERAÇÃO
Em Minas, há também um programa de 

aceleração de startups que é referência para 
o setor público, o Seed. O programa já apoiou 
73 projetos de empreendedores de 19 naciona-
lidades que, juntos, faturaram mais de R$ 20 
milhões em 2015 e captaram R$ 10 milhões em 
investimentos. 

A seleção para o programa ocorre por meio 
de chamamentos públicos. O edital para a 4ª. 
rodada de trabalhos, em 2017, deve ser di-
vulgado ainda no final de 2016.  O programa 
estabelece integração com o mercado e troca 
de experiências para a geração de resultados. 
“Metodologias específicas, formação empre-
endedora, espaço de coworking inspirador, ca-
pital semente, conexões com o mercado são 
algumas das diversas formas de apoio que o 
programa oferece”, explica a diretora-geral do 
Seed, Silvana Braga.

MONITORAMENTO FOTOVOLTAICO
A startup AWC criou um sistema de monitoramento 

fotovoltaico universal. O engenheiro eletricista Jean Diniz e 
os sócios Aécio Bolzon e Welbert Rodrigues desenvolveram 
uma plataforma que concentra as informações dos sistemas 
de geração fotovoltaica em uma única tela customizável que 
analisa os dados para os prestadores de serviço de projeto e 
instalação, proprietários das usinas, distribuidoras de energia 
e fabricantes de equipamentos. “É um sistema de monitora-
mento universal que se comunica com todas as tecnologias de 
inversores presentes no mercado brasileiro. Somos os únicos 
no Brasil e a quarta empresa no mundo. O foco é agregar inte-
ligência na gestão”, explica o engenheiro.

Para Jean, o Seed contribuiu para o desenvolvimento da 
startup e ampliou as relações com outros profissionais e o 
mercado. “O processo nos instiga a nos desenvolvermos como 
equipe e empreendedores. Além disso, o Seed fortalece redes 
de contatos e estratégias empresariais. Tivemos aumento de 
100% no faturamento e definições mais assertivas com rela-
ção aos negócios e às soluções”, afirma.
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TV Crea-Minas
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