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ADMINISTRAÇÃO  

 

COMPENSAÇÃO DE CARBONO E PRESERVAÇÃO DA NATUREZA ATRAVÉS 

DO PLANTIO DE ÁRVORES NATIVAS DO CERRADO 

 

Luana Cristina Lopes de Oliveira 

Patrick da Silva  

Patrick Cláudio Nascimento Valim 

 

Objetivo: propor a criação de uma empresa que ofereça serviços de plantio de árvores nativas 

para a compensação de carbono e restauração do cerrado em Várzea da Palma/MG. Materiais 

e Métodos: a proposta teve características de pesquisa exploratória para proporcionar maior 

familiaridade com o objeto de pesquisa, de pesquisa bibliográfica, com dados secundários do 

Serviço Integrado de Informações Ambientais (SIAM), para reunir as informações para a 

construção do processo de investigação, e de estudo de caso, devido à especificidade do 

estudo. Resultados: após levantamentos no site do SIAM, foi percebido que geralmente as 

empresas com maior obrigação de replantio em Várzea da Palma/MG são dos segmentos de 

plantação de eucalipto, café, carvoarias e criadores de animais. Em média possuem uma área 

de preservação ambiental de 15,65%, sendo o ponto focal e de atuação da empresa. 

Conclusão: a possível instalação da empresa pode proporcionar benefícios diretos a 

empresas, seres humanos, animais e natureza, promover o equilíbrio entre as necessidades e 

reduzir o efeito nefasto ao meio ambiente, de modo, a estimular uma maior qualidade de vida 

para a cidade. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente. Carbono. Cerrado. Reflorestamento.   
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CONSULTORIA - A MULHER EMPREENDEDORA NO MERCADO DA BELEZA 

 

Dyulha Cristina Gomes Soares 

Fabiane Aparecida Muniz Ferreira 

Domingas Elizabete Pereira dos Santos 

 

Objetivo: propor um serviço de consultoria para mulheres autônomas que atuam no mercado 

de beleza, de modo, a conhecer a importância da empreendedora na sociedade. Materiais e 

Métodos: trata-se de um estudo exploratório, bibliográfico e com desenvolvimento 

experimental, realizado com uma empreendedora a qual possui um salão de beleza na cidade 

de Pirapora - MG, com intuito de realizar uma consultoria no empreendimento e obter 

informações sobre a vida da empreendedora através do acompanhamento do seu dia a dia. 

Resultados: após o diagnóstico das condições físicas, financeiras e econômicas do negócio, 

foi apresentado um plano de sugestão de melhorias com o objetivo de promover a 

lucratividade e a prosperidade do negócio, com a construção de estratégias de curto, médio e 

de longo prazo para o empreendimento. Conclusão: com a elaboração desse estudo, foi 

observada a necessidade de uma empresa de consultoria de gestão e finanças voltada para 

orientação de mulheres batalhadoras e guerreiras no mercado da beleza para potencializar 

seus empreendimentos. De forma experiencial, a abordagem desse tema sobre a mulher 

empreendedora na área da beleza foi algo prazeroso, foi um assunto que aguçou a vontade de 

saber mais sobre as batalhas vividas e vencidas das mulheres no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Consultoria. Empreendedorismo feminino. Mercado da beleza. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE ATENDIMENTO ONLINE 

LABORATORIAL 

 

Bianca Rodrigues 

Karla Alessandra Teixeira dos Santos 

Vinicius Nunes Barreto 

 

Objetivo: desenvolver uma proposta de uma plataforma de atendimento online laboratorial 

para facilitar a comunicação entre empresa e clientes e possibilitar o agendamento e a 

devolução de resultados de exames. Materiais e Métodos: a metodologia foi fundamentada 

em pesquisa bibliográfica, exploratória, com abordagem analítica, com desenvolvimento 

experimental e levantamento de custos para o desenvolvimento e implantação do sistema. 

Resultados: os resultados geraram dois produtos. O primeiro tratou de um plano de negócio 

com a elaboração da validação do problema, proposta de valor e estrutura de custos para 

viabilização da plataforma, e o segundo, tratou do processo de construção e prototipagem da 

plataforma com a apresentação gráfica, inclusive, do assistente virtual da plataforma 

laboratorial. Conclusão: os achados da pesquisa apontaram para uma promissora 

oportunidade de negócio, mas que carece de aperfeiçoamento e aprofundamento técnico para 

a efetiva operacionalização da plataforma. 

 

Palavras-chave: Administração. Plataforma digital. Atendimento laboratorial. Tecnologia. 
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ETIQUETA EM BRAILLE, UM FACILITADOR NA IDENTIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS, PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Rosa Mayara Pereira 

Eduarda Rodrigues Lopes 

Domingas Elizabete Pereira dos Santos 

 

Objetivo: apresentar a etiqueta em Braille que será um facilitador para que os portadores de 

deficiência visual identifiquem os produtos corretamente na hora da compra. Materiais e 

Métodos: a pesquisa é de teor descritivo, exploratório, explicativo e qualiquantitativo. A 

abordagem qualiquantitativa foi baseada em três pilares: estudo bibliográfico, 

desenvolvimento experimental e pesquisa com dados secundários. Resultados: ficou evidente 

que os consumidores deficientes visuais dependem de familiares e amigos para realizarem as 

suas compras, na ausência de um familiar ficam dependentes de terceiros, o que causa vários 

tipos de constrangimentos e pode inibir a compra. No estudo, foi desenvolvido, inclusive, o 

protótipo da etiqueta em Braille, obedecendo a NBR 9050. Conclusão: o consumidor com 

deficiência visual enfrenta diversas limitações e dificuldades, onde a maior delas é obter 

informação impressa, por isso, na maioria dos casos necessitam de auxílio de terceiros. 

Principalmente em locais com uma grande diversidade de produtos como no caso dos 

supermercados onde sua autonomia para fazer as escolhas é diminuída. O estabelecimento que 

viabilizar esse método de identificação em Braille nos produtos disponíveis para 

comercialização terá um aumento no fluxo de clientes, vai promover a inclusão social e 

potencializar na sociedade o sentimento de responsabilidade social. 

 

Palavras-chave: Etiqueta Braille. Deficiência visual. Consumidor. 
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MORE WORK: consultoria em contratação de profissionais autônomos 

 

Karen Cristina Alves Xavier. 

Moises Matheus Pereira dos Reis  

Patrick Cláudio Nascimento Valim 

 

Objetivo: apresentar uma plataforma de serviços autônomos que visa tanto divulgar o 

trabalhador no mercado quanto ajudar os clientes a encontrar um serviço com profissionais 

qualificados, de confiança e ágeis. Materiais e Métodos: consiste em uma pesquisa 

exploratória, bibliográfica e embasada em dados secundários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e algumas diretrizes próximas a um plano de negócios para o serviço 

projeto. Resultados: no 1° semestre de 2020, a taxa de desemprego no estado de Minas 

Gerais atingiu 12,9%, o número de desalentados no Brasil, ou seja, pessoas que desistiram de 

procurar emprego, bateu o recorde de 5,5 milhões de trabalhadores. O Brasil é o terceiro país 

do mundo, em termos percentuais, em participação de trabalhadores autônomos na economia. 

Existem outras plataformas semelhantes, que divulgam os serviços ofertados, mas nenhuma 

com foco na microrregião de Pirapora. Conclusão: diante a estrutura apresentada na pesquisa, 

concluiu-se que a proposta de criação da empresa More Work, com sede em Pirapora-MG é 

viável. 

 

Palavras-chave: Plataforma. Prestação de serviço. Desemprego. 
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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA COM ATUAÇÃO NA 

CONTRATAÇÃO DE FRETES 

 

Nayara Nobre Magalhães 

Talisson Rodrigues Soares  

Patrick Cláudio Nascimento Valim 

 

Objetivo: descrever a viabilidade operacional da criação de uma empresa de contratação de 

fretes na mesorregião Norte de Minas Gerais. Materiais e Métodos: foram empregados os 

métodos das pesquisas, descritiva e qualitativa, e também, das pesquisas bibliográfica e 

documental. Resultados: após diagnósticos, verificou-se que a localização do Norte de Minas 

é composta por rodovias que interligam várias cidades de Minas Gerais, bem como a porta de 

entrada, por meio da vizinhança do Estado da Bahia, para a Região Nordeste, sendo 

estratégica a instalação dessa empresa na mesorregião. Ainda, foram apresentados no estudo 

elementos de um plano de negócio para justificar a criação da empresa. Conclusão: a 

modalidade de transporte rodoviário, devida às condições existentes, é a mais adequada para 

fretes no norte de Minas Gerais, os resultados apontaram que a construção de um 

planejamento eficiente constitui-se uma das principais diretrizes ofertada pela logística de 

transporte, favorecendo a criação e o desenvolvimento de uma empresa de contratação de 

fretes. 

 

Palavras-chave: Logística de transporte. Criação. Empresa. Contratação. Fretes. 
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PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA VOLTADA AO MARKETING 

DIGITAL COM UTILIZAÇÃO DE INFLUENCIADORES DIGITAIS 

 

Adrielly Lemos Barbosa da Silva 

Luanna Eduarda Ramos de Souza 

Patrick Cláudio Nascimento Valim 

 

Objetivo: apresentar um estudo da viabilidade de criação de uma empresa de marketing com 

foco em divulgar serviços ou produtos nas mídias digitais, por meio de influenciadores, na 

microrregião de Pirapora (MG). Materiais e Métodos: caracteriza-se por ser um estudo de 

caso, com análise descritiva e quantitativa. Além disso, por meio de informações públicas em 

mídia social relevante, foi feita uma pesquisa quantitativa dos influenciadores da região de 

Pirapora em suas redes sociais. Resultados: com os dados, foi possível perceber um mercado 

de influenciadores sendo formado na microrregião de Pirapora/MG, principalmente nos 

segmentos como saúde, beleza, lazer, humor e esporte. Além disso, foi observado que 

nenhum dos perfis analisados possui qualquer tipo de agenciamento, sendo a contratação dos 

serviços feita de forma direta com os influenciadores. Conclusão: diante do exposto, conclui-

se que é possível criar uma agência para encaminhar esses influenciadores às empresas que 

precisam de divulgação e que querem essa relação mais próxima aos clientes por meio das 

redes sociais. 

 

Palavras-chave: Influenciador digital. Mídias digitais. Empresa. Marketing digital. 
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PROPOSTA DE NEGÓCIO PARA CRIAÇÃO DE UMA EMPRESA DE TURISMO 

RECREATIVO NO RIO SÃO FRANCISCO EM PIRAPORA-MG 

 

José Thiago Rocha Guimarães 

Lincoln Carvalho dos Santos 

Domingas Elizabete Pereira dos Santos 

 

Objetivo: verificar a viabilidade de criação de uma empresa de turismo recreativo no Rio São 

Francisco em Pirapora (MG), com a finalidade de proporcionar às pessoas momentos únicos 

por meio das belezas da sua fauna e flora. Materiais e Métodos: para que fosse atingido o 

objetivo desta pesquisa, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica para obtenção de 

conhecimento e embasamento teórico e, posteriormente, uma pesquisa exploratória e 

qualiquantitativa com dados secundários. Resultados: esse estudo foi importante para 

viabilizar uma solução mais assertiva para o usuário que tem interesse em atividades turísticas 

de aventura e de recreação. Para isto, foi dimensionada, com base num planejamento, a 

identificação do público alvo e de seu perfil comportamental. Além disso, mapeou-se o 

cenário competitivo e estabeleceu diferenciais para destacar. Conclusão: com base nos 

resultados dessa pesquisa, percebeu-se a necessidade de aplicar um estudo mais alinhado à 

proposta do MVP, sigla em inglês para Minimum Viable Product – ou Produto Mínimo 

Viável. Nessa percepção, após análises por meio dos dados de investimentos e de mercado 

levantados, desejou-se construir uma versão mais simples e enxuta do serviço oferecido pela 

empresa, empregando o mínimo possível de recursos para entregar a principal proposta de 

valor da ideia. 

 

Palavras-chave: Turismo recreativo. Plano de negócio. Análise da viabilidade econômico-

financeira. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO A 

OBESIDADE EM IDOSOS 

 

Lúcia Alves Pamplona 

Marcela Soares Lisboa 

Flávio Augusto Castro Sobreira 

 

Objetivo: demonstrar a importância da atividade física para a prevenção da obesidade em 

pessoas com mais de 60 anos de idade. Materiais e Métodos: trata-se de uma pesquisa 

qualitativa nominal, com base em achados científicos e em coleta e seleção de artigos 

renomados que estivessem disponíveis de forma completa e em língua portuguesa para a 

análise e compreensão dos dados disponíveis nos mesmos. Dessa forma, foram selecionados 

artigos que avaliaram idosos acometidos pela obesidade, sendo realizado um estudo de caso 

acerca do histórico e das informações necessárias para a pesquisa. Resultados: a pesquisa 

permitiu a ampliação de alguns horizontes para a população idosa. Com os estudos, foi 

verificado que ter cada vez mais idosos com mais de 60 anos de idade se cuidando de forma 

regular pode ajudar na melhora de sua expectativa de vida construindo uma sociedade 

saudável e consequentemente menos tendenciosa a doenças desencadeadas pelo estilo de vida 

sedentário. Conclusão: a morbimortalidade provocada pela obesidade associada ao processo 

do envelhecimento fisiológico e o quadro de transição demográfica e epidemiológica apontam 

para a necessidade de atenção à obesidade, integrando políticas econômicas e de saúde no 

processo de adoecer e morrer do segmento populacional sob cobertura da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF).   

 

Palavras-chave: Idosos. Sedentário. Expectativa de vida. 
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A IMPORTÂNCIA DO LAZER E DA RECREAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Adilson Serafim de Castro 

Dyeizon Gonçalves dos Santos 

Diego Sampaio Amariz 

 

Objetivo Geral: analisar como os profissionais de educação física utilizam do lazer e da 

recreação no desenvolvimento infantil. Materiais e Métodos: o presente estudo se caracteriza 

como uma pesquisa bibliográfica, sendo desenvolvido com base em artigos científicos e 

livros, após pesquisa foi montado um banco de dados reunindo e comparando os diferentes 

materiais encontrados nas fontes de consulta. Resultados: a importância de estimular a 

criança desde o nascimento é indiscutível para que seu desenvolvimento seja mais rápido e 

linear. Conclusão: a recreação e o lazer têm papéis fundamentais no desenvolvimento da 

criança, principalmente quando são aliados ao aprendizado escolar em sala de aula ou 

qualquer outra forma de estímulo. 

 

Palavras-chave: Recreação. Lazer. Desenvolvimento. Criança. 
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ANÁLISE DO IMPACTO DOS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO 

FÍSICO PARA IDOSOS 

 

João Vitor Costa das Chagas Silva 

Lucas Rodrigues de Queiroz 

Francisco José Oliveira Caires 

 

Objetivo: analisar o nível da qualidade de vida de idosos que praticam exercícios físicos, 

orientados regularmente em relação aos que não praticam nenhum tipo de exercício físico. 

Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Foram realizadas buscas 

em artigos científicos e periódicos sobre a temática nas bases de dados SCIELO e Google 

Scholar. Resultados: vale destacar a importância da prática de exercícios físicos praticados 

por idosos e a correta orientação, pois a prática regular oferece benefícios diversos para os 

idosos. Conclusão: de acordo com a literatura utilizada como base, a prática regular de 

exercícios físicos praticados por idosos apresenta diversos benefícios sejam na qualidade de 

vida, no convívio ou na independência do idoso. 

 

Palavras-chave: Idosos. Exercício físico. Qualidade de vida. 
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ASPECTOS E MENSURAÇÕES DOS NÍVEIS EM EXERCÍCIOS FÍSICOS A 

FRENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESF CAIÇARA – VÁRZEA DA 

PALMA/MG 

 

Ivanete Marques de Aguiar 

Jeanderson Junio Cardoso da Silva 

Diego Sampaio Amariz 

 

Objetivo: estudar profissionais na área de saúde que labora na “Estratégia Saúde da Família 

(ESF)” aferindo seus conhecimentos em atividades físicas, fatores sócio demográficos, 

frequência, modalidades e motivos para a prática de exercícios. No que tange sua rotina, e 

seus aspectos e interesses sobre o tema em diferentes faixas etárias. Materiais e Métodos: 

trata-se de um estudo de pesquisa qualitativa e quantitativa, com realização de levantamentos 

de dados. A coleta dos dados foi feita através das respostas obtidas pelo questionário realizado 

na plataforma Google Forms, contendo questões relacionadas à atividade física. A amostra é 

de caráter intencional, já que houve uma intenção na escolha, visando que os dez profissionais 

residentes na cidade de Caiçara – Várzea da Palma/MG. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) no dia 29 de março de 

2021, com número do parecer 4.617.530. Resultados: a adesão em atividade física é mediana 

chegando a 62,5%, prevalecendo atividades com baixa intensidade física. Praticantes com 

limitações chegaram a 11,1%. Frequências semanais dos praticantes chegaram a 33,3%, os 

que praticam 03 vezes por semana, seguido com 22,2% os que praticam 02 vezes por semana. 

Sendo a disponibilidade para prática chegando a níveis de 87,5%. Conclusão: apesar do 

fenômeno da onda "fitness" e da rápida expansão das academias, as informações cada vez 

mais propagadas pelos benefícios ofertados em razão das práticas em exercício físico não 

foram suficientes para excelentes resultados. No estudo também foi observado que a 

disponibilidade de tempo não foi um agravante para baixa adesão, logo, o combate a 

ociosidade deve ser intensificado, pois o exercício é um forte aliado no auxílio na prevenção 

de doenças. 

 

Palavras-chave: Exercício físico.  Pesquisa.  Intensidade.  Mediana.  
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ENGENHARIA CIVIL 

 

A REUTILIZAÇÃO DA BORRACHA DO PNEU NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

Brenda Rabelo Marinho 

Jaqueline Fernandes de Almeida 

Diego Sampaio Amariz 

 

Objetivo: obter o recolhimento de pneus que são descartados na natureza de forma incorreta 

para a reutilização da sua borracha e produção em agregado, utilizado na fabricação do 

asfalto, de modo que venha a minimizar os impactos ambientais decorrentes da destinação 

inadequada. Esse asfalto mostrou ter uma matéria-prima favorável, cujas pavimentações que o 

compõem são mais vantajosas que a pavimentação asfáltica convencional. Materiais e 

Métodos: trata-se de um estudo de pesquisa qualitativa e quantitativa, com realização de 

levantamentos de dados. Foram feitas perguntas desenvolvidas pelos pesquisadores e 

direcionadas ao mercado que utiliza o pneu (motoristas, mecânicos, borracheiros, entre 

outros), na cidade de Pirapora-MG, onde foi constatada a grande quantidade de pneus 

descartados incorretamente. Resultados: após analisar tais dados, foi possível identificar que 

apenas 20% desse descarte são feitos de maneira correta, e que 80% não têm um controle de 

despejo, obtendo comparações positivas dos benefícios do agregado da borracha do pneu para 

a produção da massa asfáltica, mostrando ser resistente, eficaz e de boa qualidade. 

Conclusão: por meio do recolhimento desses pneus, é possível contribuir ecologicamente 

para o meio ambiente, garantindo um controle do descarte, dando uma destinação correta a 

ele. Já com a fabricação do agregado, obtém-se uma massa asfáltica que garante grandes 

vantagens na pavimentação asfáltica, gerando benefícios aos seus usuários.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Reciclagem. Pó de borracha. Meio ambiente. 

Pavimentação asfáltica.  
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ANÁLISE DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

DE ÁGUA PLUVIAL NA FUNAM EM PIRAPORA-MG  

 

Ariani Aparecida da Silva  

Maria Ivaniuza Silva Mesquita 

Gilnânio Alves Dias 

 

Objetivo: verificar a viabilidade para implantação do sistema de captação de água pluvial na 

Fundação Educacional Alto Médio São Francisco em Pirapora-MG. Materiais e Métodos: o 

estudo foi desenvolvido em uma escola de tempo integral localizada na cidade de Pirapora-

MG. O uso do conhecimento é acumulado de forma planejada e deliberada. Ao entender as 

formas de utilização dessas pesquisas, pode-se coletar e analisar dados e informações de 

forma correta, produtiva e eficaz. Dessa forma, optou-se pela modalidade de pesquisa-ação, 

de caráter exploratório, com análise de dados, pois o conhecimento é construído por meio de 

pesquisa planejada e pensamento racional. Resultados: mediante orçamento, foram 

levantados os custos relacionados à implantação do sistema, no valor de R$120.195,80. O 

período de retorno do investimento será de 38 anos, 4 meses e 22 dias. Conclusão: desse 

modo, constatou-se que a implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial na 

área de estudo mostrou-se economicamente inviável para a implantação do sistema nesta 

instituição de ensino. No entanto, cabe ressaltar que os benefícios da implantação do sistema 

de captação de água pluvial não se resumem ao impacto financeiro, mas tem suma 

importância em possibilitar benefícios ambientais imediatos ao preservar os recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Aproveitamento de água da chuva. Captação de água pluvial. Viabilidade. 

Reservatório. 
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APLICATIVO DE PESQUISA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Alisson Santana Barbosa Lima 

Lucas Vinícius Dias Queiroz 

Diego Sampaio Amariz 

 

Objetivo: criar um aplicativo para que sejam feitas análises, por meio de pesquisa das 

variações de preço dos materiais hidráulicos, na cidade de Pirapora-MG, com o intuito de 

influenciar diretamente a vida útil de uma obra ao obter materiais que estão de acordo com as 

normas técnicas. Materiais e Métodos: a validação da proposta será realizada através de 

pesquisa de campo com a finalidade de coletar dados das empresas para serem adicionados ao 

banco de dados do aplicativo. Serão coletados preços de algumas empresas escolhidas 

aleatoriamente para realizar comparações de valores. Caso concordem em participar, as 

empresas receberão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para preenchimento e 

assinatura. Assim, serão compartilhados todos os produtos com respectivos preços, em uma 

tabela, em ordem crescente em relação aos preços, cuja loja com menor valor será a primeira 

da lista do produto desejado. Resultados: como alternativa para a pandemia que a população 

enfrenta atualmente, pode-se sair de casa apenas para atividades essenciais. Dessa maneira, as 

empresas terão a oportunidade de apresentar seus produtos de uma forma mais rápida e 

objetiva. Conclusão: conclui-se que é viável a proposta de um aplicativo para comparações 

de preços, a ser prestado pela empresa LA Tubos e Conexões, pois aponta para um mercado 

promissor, com uma possível aceitação pelo fato de ser algo novo na área da hidráulica. Os 

recursos financeiros para o funcionamento da empresa serão investimento próprio. 

 

Palavras-chave: Aplicativo. Empresas. Qualidade. Custos. 
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CONCRETO PERMEÁVEL COM ADIÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS 

 

Célio Roberto Fernandes Souza 

Edinaldo Barbosa Nonato 

Junia Maria Gonçalves Caetano 

 

Objetivo: analisar o concreto permeável com adição de fibras sintéticas, observando o grau 

de porosidade e de resistência, bem como avaliar a interação da fibra no concreto poroso para 

aplicação em pavimentação leve, analisando o uso da estrutura drenante como solução para as 

enchentes urbanas. Materiais e Métodos: a pesquisa apresenta caráter bibliográfico, 

experimental e laboratorial, sendo a análise dos dados de natureza mecânica. A primeira fase 

consistiu em separar e pesar os materiais que compõem o concreto permeável, como areia, 

brita 0, brita 1, cimento, aditivo e fibras de polipropileno, sendo realizados os ensaios de 

compressão de corpos de prova cilíndricos, resistência à tração, índice de vazios e 

permeabilidade em 3 placas de concreto com diferentes traços. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) no dia 11 de 

maio de 2021, com número do parecer 4.703.678. Resultados: de acordo com os resultados 

apresentados, notou-se que, quando se aumenta a quantidade de cimento, o concreto fica mais 

resistente e trabalhável, à compressão em Mpa. Os resultados apresentaram-se maiores do que 

o valor mínimo determinado em norma, passando nos testes. Conclusão: quanto à 

permeabilidade e à resistência à compressão, os valores referidos em norma foram superados. 

Foi verificado que, com a adição de fibras de polipropileno, o concreto adquiriu maior 

resistência à compressão, entretanto cabe observar que, os materiais usados para fabricação 

dos traços foram diferentes, podendo impactar na resistência final. 

 
Palavras-chave: Concreto poroso. Fibras sintéticas. Permeabilidade. Resistência. 
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EVOLUÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FRENTE 

AO NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO 

 

Paulo Vittor Pacífico Mainart  

Renato Pereira de Souza 

Junia Maria Gonçalves Caetano  

 

Objetivo: realizar diagnóstico no sistema de esgotamento sanitário no município de Pirapora 

- MG, consubstanciado no novo Marco Legal do Saneamento Básico. Materiais e Métodos: 

trata-se de uma pesquisa descritiva e estudo de caso em órgão público de saneamento básico, 

sendo diagnosticadas as necessidades de melhoria e a ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário, para atendimento de 90% da população. Foi realizada uma análise do sistema de 

esgotamento sanitário do município de Pirapora - MG, e com base nas informações, foi 

possível identificar os seus principais problemas, sendo eles relacionados à utilização 

inadequada pelo usuário, questões operacionais, financeiras e ocupação irregular do solo. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Associação Educativa do Brasil 

(SOEBRAS) no dia 30 de abril de 2021, com número do parecer 4.683.100. Resultados: o 

sistema de esgoto existente no município apresenta alguns problemas recorrentes, seja por 

mau uso das redes, seja pela falta de manutenção preventiva. O registro de entupimento de 

redes frequentemente está relacionado à grande quantidade de gordura proveniente de 

interligações que não estão em conformidade, ocasionadas por alguns usuários do serviço que 

não fazem a manutenção e limpeza de caixas de gordura ou demais usos inadequados da rede. 

Conclusão: o município possui projetos de ampliação, mas apenas 40% da população é 

atendida pela rede de esgotamento sanitário. Para atendimento ao novo Marco Legal, é 

necessário criar uma taxa de coleta de resíduos sólidos, e de verbas do Governo Federal para 

construção de novas redes nos bairros não contemplados. 

 

Palavras-chave: Esgotamento sanitário. Novo marco. Universalização. Saneamento básico.
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INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA E SEU IMPACTO NO USO DE BICICLETAS 

COMPARTILHADAS NA ORLA DE PIRAPORA-MG  

 

Suênia Aparecida Lima Santana 

Thays Bueno Oliveira 

Maíra Mara Ferreira Menezes 

 

Objetivo: propor um serviço de implantação de uma rede para compartilhamento de 

bicicletas na orla de Pirapora-MG, sugerindo um projeto básico de ciclovias e ciclofaixas com 

acessibilidade e viabilidade de instalação, atendendo às expectativas de mercado e elaborando 

uma metodologia de desenvolvimento. Materiais e Métodos: a fim de oferecer um trajeto 

inteligente, rápido e agradável, foram listadas algumas avenidas de Pirapora, que atendem a 

expectativa do projeto das ciclofaixas e ciclovias, para a implantação do plano estudado de 

mobilidade urbana, que busca o compartilhamento de bicicletas. Resultados: o sistema de 

bicicletas compartilhadas conta com o incentivo do governo, que visa oferecer à população 

uma opção de transporte sustentável, não poluente e saudável. A razão é simples, com isso o 

governo objetiva melhorar as condições do país referentes à mobilidade urbana. Conclusão: o 

possível impacto que a implementação de um sistema de compartilhamento de bicicletas pode 

causar em Pirapora, depende de vários fatores, que ao longo do estudo, apresenta-se sob 

diversas formas, trazendo vantagens ao usuário, como mobilidade barata e acessível, 

desenvolvendo a qualidade de vida, incluindo um melhoramento da saúde, assim como o 

crescimento econômico e social da região estudada. Esta proposta também oferece às pessoas 

mais uma opção de um meio de transporte não poluente, silencioso e de agradável execução, 

ajudando o meio ambiente em sua preservação. O estudo também prevê este sistema como um 

forte gerador de emprego e sustentabilidade, além de que funciona como um negócio 

lucrativo. 

 

Palavras-chave: Bicicletas compartilhadas. Sustentabilidade. Meio de transporte. 

Mobilidade. 
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MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES DE PEQUENO PORTE DE 

CONCRETO ARMADO PASSIVO 

 

Joselito Cardoso de Oliveira 

Paulo César Gomes 

Gilnânio Alves Dias 

 

Objetivo: orientar sobre as principais manifestações patológicas do concreto armado passivo 

em pequenas obras, bem como apresentar os procedimentos para evitá-las e tratá-las. 

Materiais e Métodos: por meio de pesquisa indireta, em artigos e matérias do assunto, foi 

observada a necessidade real de atenção às etapas e procedimentos corretos para realização do 

método construtivo. Resultados: na academia, na formação de Bacharelado em Engenharia 

Civil, foi vista uma quantidade muito grande de informações, relativas ao concreto armado, 

desde a concepção do aço, cimento e agregados até as reações, esforços e durabilidade dessa 

união e seus elementos nas edificações. Porém, o estudo é vasto e não se especializa em 

nenhuma das etapas e métodos específicos de construção em concreto armado, que são 

muitos. Por motivos variados, nas etapas de execução e nos métodos executivos, foi gerada 

uma série de problemas estruturais, estéticos e de durabilidade (manifestações patológicas), 

com incidência maior em obras de pequeno porte, onde, na maioria das vezes, não são levados 

em conta critérios e normas nas etapas na forma correta de execução e manutenção. 

Considerações Finais: pode-se considerar como causas principais nas etapas a falta ou erro 

de projeto, a falta de conhecimento dos procedimentos e materiais corretos ou, em último 

caso, negligência. Em alguns casos, não se tem nem mesmo um profissional técnico na obra. 

 

Palavras-chave: Concreto armado. Manifestações patológicas. Obras de pequeno porte. 
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PLATAFORMA DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO CENTRALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Juliana Larissa Cardoso Magalhães 

Rojney Damaceno Brandão 

Junia Maria Gonçalves Caetano 

 

Objetivo: demonstrar, descritivamente e graficamente, como uma possível solução para a 

indústria da construção civil, uma plataforma de gestão e comunicação centralizada para 

execução de obras do setor. Materiais e Métodos: nesta pesquisa, realizou-se um estudo 

quantitativo e qualitativo, constituído por um público de 11 técnicos e/ ou responsáveis por 

empresas do setor da construção civil, instituídas nas cidades de Pirapora - MG, Buritizeiro - 

MG e Várzea da Palma - MG, que responderam um questionário on-line com 25 perguntas 

desenvolvidas pelos pesquisadores. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) no dia 30 de março de 2021, com número do 

parecer 4.621.108. Resultados: a partir das respostas, observou-se que 30% dos gestores 

ainda não utilizam nenhuma ferramenta de gestão dentro da sua obra e que 70% dos 

entrevistados fariam a contratação de uma ferramenta de gestão e comunicação. No entanto, 

quando foi apresentado o layout do aplicativo, no qual é possível visualizar todas as 

funcionalidades por ele apresentadas, 100% dos entrevistados responderam que fariam o uso e 

a contratação da plataforma apresentada quando estivesse finalizada. Conclusão: conclui-se 

que a proposta de uma plataforma de gestão e comunicação centralizada para execução de 

obras da construção civil é uma promissora oportunidade de negócio, com aceitabilidade no 

mercado e possibilidade de expansão. 

 

Palavras Chave: Gestão de obras. Comunicação. Tecnologia. Construção civil. 
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PONTOS DE APOIO PARA USUÁRIOS DE BICICLETAS  

 

Deyse Carolina Vieira Xavier. 

José Nildo Santos Ruas. 

Junia Maria Gonçalves Caetano 

 

Objetivo: avaliar a implantação de pontos de apoio para usuários de bicicletas no município 

de Pirapora-MG. Materiais e Métodos: para a avaliação da implantação do ponto de apoio 

realizou-se uma observação em dois supermercados no município para a contabilização das 

pessoas que andam de bicicleta. Todo trabalho foi realizado no período pandêmico da SARS-

CoV-2 (COVID-19) e consequentemente obedeceu aos decretos vigentes de distanciamento 

social. A observação dos supermercados ocorreu durante doze dias consecutivos em horários 

preestabelecidos e foram adotados critérios que poderiam influenciar na utilização da 

bicicleta, tais como a temperatura do dia dentre outros. Para a validação da pesquisa foram 

aplicados questionários do Google Forms na modalidade online, assim coletando informações 

dos perfis dos usuários de bicicleta no município e a aceitação da utilização do ponto de apoio 

e bicicletas compartilhadas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Associação Educativa do Brasil (SOEBRAS) no dia 18 de março de 2021, com número do 

parecer 4.598.602. Resultados: obteve-se um total de 2.099 pessoas observadas nos 

supermercados, das quais 469 chegaram de bicicleta e para o questionário obteve-se 99 

respostas válidas para a pesquisa. Dos entrevistados 100% sabem andar de bicicleta, cerca de 

81,8% possuem bicicleta e 76,7% utiliza a bicicleta pelo menos uma vez por semana 

percorrendo distâncias que variam de 1 Km a 60 Km. Dentre os entrevistados 90,9% 

utilizariam o ponto de apoio e 79,8% alugariam uma bicicleta compartilhada. Conclusão: 

através dos dados coletados a implantação dos pontos de apoio no município de Pirapora seria 

viável, uma vez que os resultados apresentaram uma alta aceitação entre os entrevistados e 

com sua implantação haveria uma minimização dos transtornos ocasionados por bicicletas 

estacionadas nas calçadas. 

 

Palavras-chave: Bicicleta. Bicicleta compartilhada. Estacionamento de bicicleta. 
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RECICLAGEM E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Breno Marlon de Jesus
 

Carolaine Suely de Jesus Santos 

Maíra Mara Ferreira Menezes 

 

Objetivo: expor a estruturação de palestras e curso profissionalizante, num modelo de 

negócio, bem como demonstrar a utilização de resíduos empregados nas construções atuais 

por meio de ações que irão trazer impacto positivo financeiro e ecológico ao consumidor e 

produtor primário. Materiais e Métodos: o artigo traz uma pesquisa descritiva analítica dos 

processos a serem seguidos mediante a reciclagem e reutilização dos resíduos de construção 

civil. Essa proposta refere-se a cursos, palestras e consultorias destinada a um público alvo 

composto de estudantes e trabalhadores no ramo de engenharia civil. Resultados: os cursos e 

as palestras serão dados de forma virtual e validados com o MEC, a fim de serem emitidos 

certificados com finalidades estudantis e profissionalizantes, já as consultorias serão para 

empresas que quiserem um serviço terceirizado para o processo de reciclagem e reutilização 

do RCD. Conclusão: diante ao assunto tratado neste artigo verifica-se que as condições de 

métodos virtuais são compatíveis com a situação atual de pandemia, assim demonstrando que 

por meios de rede sociais o alcance do público alvo é maior, além de ser um método que trará 

ao aluno praticidade, podendo ser realizado no melhor tempo a cada um.  

 

Palavras-Chave: Gestão. Reciclagem. Resíduos. Cursos. Palestra. Assessoria. 
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RECICLAPIRA: Gestão e Gerenciamento de RCC 

 

Luiz Felipe Rodrigues Neves 

Ricardo Gomes da Silva 

Patrick Cláudio Nascimento Valim 

 

Objetivo: propor um serviço de recebimento, armazenamento e triagem de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos da Construção e Demolição para a microrregião de Pirapora-

MG. Materiais e Métodos: a pesquisa foi feita por meio de realização de pesquisa 

bibliográfica e de levantamento de dados, com aplicação de questionário on-line com 3 a 4 

perguntas para os engenheiros civis, empresa de usinagem de concreto, e operadores de 

caçambas estacionárias. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre do ano de 2021, na 

cidade de Pirapora, tendo sido registrada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

conforme Parecer Consubstanciado nº 40830320.1.0000.5141. Resultados: após análises, 

percebeu-se que todos os envolvidos no ramo da construção civil têm a mesma preocupação 

com o meio ambiente e, que caso haja empreendimento específico para tal fim, há a intenção 

de trabalhar na forma de parcerias. Foi perceptível também que é preciso elevar o nível 

informacional dos moradores, construtores e engenheiros civis sobre a questão do descarte 

apropriado. Conclusão: pode-se concluir com a pesquisa que a criação da Reciclapira é de 

fundamental importância para a cidade, ainda mais se tratando do meio ambiente, pois o 

descarte de resíduos da construção civil sem controle é muito prejudicial para a cidade, as 

famílias que moram perto desses locais e a natureza.  

 

Palavras-chave: Reciclagem. Sustentabilidade. Agregado. Reciclado. Resíduos. 
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL CFTV 

 

Marcelo Silva de Souza 

Wendel Sérgio da Cunha 

Gilnânio Alves Dias 

 

Objetivo: apresentar a eficiência e vantagens trazidas pelo sistema de segurança Circuito 

Fechado de Televisão (CFTV) que atenda às necessidades de uma residência. Materiais e 

Métodos: consiste em uma pesquisa descritiva, qualitativa de abordagem exploratória, que 

busca apresentar as vantagens de um sistema de segurança CFTV em residências. 

Resultados: após análises, percebeu-se que o sistema CFTV digital é mais viável para 

residências, apresenta ótima qualidade e melhor custo-benefício em relação aos equipamentos 

e à instalação. Foi visto também que utilizar o método de acesso remoto do sistema CFTV é 

viável para as residências, uma vez que esse sistema é bem acessível e de fácil manuseio, traz 

segurança e conforto aos usuários. Conclusão: a proposta de arranque identificada neste 

trabalho revelou-se promissora porque o mercado da engenharia civil é amplo e dinâmico, 

podendo desenvolver-se de forma saudável em vários campos do conhecimento científico e 

autônomo. 

 

Palavras-chave: CFTV. Automação. Residência. Câmera. Segurança. 
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UTILIZAÇÃO DA BRITA DE QUARTZO COMO AGREGADO GRAÚDO NA 

PRODUÇÃO DO CONCRETO 

 

Marcos Antônio Barbosa da Silva 

Marcos Henrique Silva Oliveira 

Maíra Mara Ferreira Menezes 

 

Objetivo: associar a necessidade da indústria siderúrgica com descarte dos rejeitos de 

resíduos do quartzo e a necessidade da construção civil com a demanda de utilização do 

concreto. O objetivo é de se comprovar a eficiência da utilização da brita de quartzo como 

agregado graúdo em substituição à brita calcária. Materiais e Métodos: foram 

confeccionados corpos de prova cilíndricos de concreto e feitos ensaios de resistência onde 

esses corpos de prova foram submetidos a uma força de compressão, por uma prensa 

hidráulica, até a completa ruptura. Para a realização do projeto, foram feitos levantamentos 

dos custos dos materiais utilizados, calculada a média dos valores gastos para confecção do 

concreto elaborado com a brita de quartzo e do concreto com a brita calcária. Resultados: o 

custo do m³ do concreto com a brita de quartzo ficou 12,1 % mais barato em comparação ao 

concreto com a brita calcária. Os testes não só apresentaram benefícios relacionados ao custo 

financeiro, uma vez que, no teste para determinação da resistência dos corpos de prova 

cilíndricos, o corpo de prova com brita de quartzo demonstrou desempenho significativo se 

comparado com a brita calcária. Conclusão: os testes executados obtiveram resultados 

satisfatórios, tanto no financeiro quanto na questão técnica. Foi comprovado, por meio de 

testes de resistência, que esse produto superou os valores obtidos com a utilização da brita 

calcária. Dessa maneira, podemos obter um concreto com menor custo em comparação à brita 

calcária e proporcionar benefícios para a sociedade. 

 

Palavras-chave: Quartzo. Siderurgia. Resistência. Brita. Concreto. 
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UTILIZAÇÃO DO PIEZÔMETRO DE CASAGRANDE COMO INSTRUMENTO DE 

SEGURANÇA EM BARRAGENS 

 

Maurício Jader Gonçalves 

Washington Daniel Guimarães Silva 

Gilnânio Alves Dias 

 

Objetivo: exibir as implicações do estudo no campo de segurança em barragens por 

instrumentação específica de piezômetro de Casagrande, com desígnio a oferta de minicursos 

a discentes em engenharia civil, focada em monitoramento e segurança em barragens de 

rejeito. Materiais e Métodos: este estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas 

em livros, artigos, estudos, revistas descritivas e ilustres, e estudos de caso que convencionam 

a forma adequada de funcionamento do aparelho. Resultados: após análises, percebeu-se que 

o processo de análise e avaliação de segurança de uma barragem está intimamente ligado à 

qualidade dos procedimentos adotados tanto na execução quanto no monitoramento em 

campo. Foi visto também que existe um alto índice de empreendimentos com risco de 

possíveis acidentes. Em 2020, por exemplo, o Sistema Integrado de Gestão de Barragens de 

Mineração detectou um aumento de 52% no número de barragens em nível de emergência. 

Deste modo, foi identificada a necessidade de estudos e minicursos voltados para os aspectos 

gerais sobre as normas técnicas para segurança em barragens, a instrumentação do Piezômetro 

de Casagrande em barragens e as técnicas operacionais de segurança. Conclusão: conclui-se 

que a proposta de um minicurso, com foco em sistemas que utilizam o Piezômetro de 

Casagrande em barragens de rejeito, aponta para um mercado promissor, conforme o alto 

índice de empreendimentos com risco de possíveis acidentes. 

 

Palavras-chave: Piezômetro. Acidentes. Prevenção. Barragens. 


