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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/tfb-boyp-qfq 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Jair Antonio Longo Junior e Weslin Keven 
Savaris. 
 
 
1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Amanda Alexandre Mendes; Leonardo Fernandes de Lima; Thiago Raniel 
 
RESUMO 
O presente artigo trata-se de um estudo de caso em uma unidade particular que tem como objetivo a 
compreensão de como funciona um sistema de proteção contra descargas atmosféricas e como se faz 
importante o seu uso nos mais variados locais que utilizam a energia elétrica. Destacando que quando 
se trata de um sistema de proteção temos por base um referencial normativo e amplo, determinados a 
partir de análises feitas ao longo dos anos e com fundamentos de pesquisas científicas. Os 
equipamentos eletrônicos vêm gradativamente evoluindo e consequentemente seus componentes 
estão cada vez mais sensíveis a interferências e ruídos, sendo notória a exigência de um melhoramento 
na qualidade de energia elétrica e no seu fornecimento contínuo, fazendo-se necessário a adoção de 
critérios para avaliar a energia que é fornecida do mesmo modo que é essencial analisar os sistemas 
que protegem a rede elétrica. Quando se trata de um fenômeno natural não há métodos capazes de 
impedi-los, mas para o caso de descargas atmosféricas existem dispositivos de proteção que diminuem 
os riscos de danos aos equipamentos e instalações elétricas. Em sistemas de distribuição, as 
descargas atmosféricas que ocorrem próximo às linhas de transmissão causam sobretensões 
induzidas gerando problemas e interrupções não programadas no fornecimento de energia em 
sistemas elétricos, contribuindo para a composição dos índices de qualidade de energia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de energia; descargas atmosféricas; sistemas de distribuição; linhas 
de transmissão. 

 
 
2. PROJETO DE UMA IMPRESSORA 3D 
 
Andrew Vinicius Santana de Souza; José Fabiano; Thiago Raniel 
 
RESUMO 
Este artigo consiste na construção de uma impressora 3D de forma caseira e com o mais baixo custo, 
materiais necessários, o modo de funcionamento de uma impressora FDM, sua calibração e possíveis 
aplicações. Durante o projeto a metodologia PjBL (Project Based Learning) foi aplicada, permitindo um 
aprendizado profundo e interdisciplinar do tema onde o aprendizado de outras áreas e programas se 
fazem necessário para a operação de uma impressora. Atualmente, uma nova tecnologia vem tomando 
conta dos mercados e empresas, as impressoras 3D, sua capacidade de imprimir objetos 
tridimensionais vem revolucionando diversas áreas de mercado. A construção civil vem se beneficiando 
também com essa tecnologia, onde casas de dois andares foram construídas por uma imensa 
impressora 3D. O artigo apresenta o projeto de construção de uma impressora 3D caseira, mantendo 
o custo bem a baixo de um modelo comercial, também os materiais utilizados para toda a montagem 
da mesma, código open soucer responsável por todo o controle e funcionamento da impressora, e sua 
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calibração. Toda a estrutura foi desenvolvida em MDF por apresentar o melhor custo benefício para a 
sua construção, um desenho tridimensional do modelo permitiu a visualização final de toda a estrutura 
posicionada corretamente para com à eletrônica. Apresentando o resultado depois de toda a montagem 
estrutural e eletrônica, notou-se uma estrutura bem regida, o que favorece a estabilidade mecânica da 
impressora, assim,  o foco se volta para a calibração das dimensões em X, Ye Z, impressões de peças 
triviais foram feitas, medidas e alguns cálculos simples já nos permitiu obter novos valores para a 
melhor recalibração da impressora, novas impressões foram feitas até se alcançar as medidas 
desejadas. Concluindo que a calibração correta altura da primeira camada se mostra a mais importante 
para uma boa aderência da peça na mesa, assim a mesma não se desprende durante a impressão, o 
tempo de uma impressão 3D costuma ser corriqueiramente elevado e pode ser reduzido 
proporcionalmente a qualidade final da peça, ou seja o tempo de  impressão é diretamente proporcional 
a qualidade de impressão, e sua aplicação no dia a dia passa a atender todas a áreas pois pode ser 
impresso desde um simples vaso para decoração à objetos mais complexo como estruturas moveis, 
maquetes, peças e engrenagens para novos possíveis projetos e aprendizagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prototipagem rápida; PjBL; open source. 

 
 
3. MONITORAMENTO E PREDIÇÃO DE FALHAS EM TRANSFORMADORES A 
ÓLEO 
 
Laiane Souza Araújo; Eduardo Luz Macedo; Rogério Henrique Scheolin 
 
RESUMO 
Os equipamentos que fazem parte do ramo de geração de energia, analisam os gases dissolvidos no 
óleo devido a sua degeneração, e essa análise faz parte da manutenção preditiva. São realizadas 
apenas análises de óleos anuais e utilização de métodos simples de diagnósticos de falhas e muitas 
vezes não são acompanhados o que faz acarretar várias perdas financeiras e baixa confiabilidade do 
ativo e acaba gerando vários reparos nos equipamentos. Para evitar tais situações, um sistema de 
monitoramento foi estudado para a aplicação. O objetivo deste artigo é mostrar um monitoramento das 
análises dos gases dissolvidos no óleo e desta forma diagnosticar alguns defeitos em transformadores. 
O sistema proposto é para auxiliar no processo de tomada de decisões de acordo com o diagnóstico 
de falhas e assim manter um acompanhamento da evolução. Esse monitoramento foi baseado em 
quatro métodos em que relacionam os gases e geram um diagnóstico, de forma a aumentar a 
confiabilidade em relação à utilização dos métodos. Para gerar esses diagnósticos foi utilizado dados 
reais de análises de quatro transformadores. Os dados vão passar por uma simples programação onde 
estão alocados os métodos de diagnósticos e irá para uma tela de visualização que mostrará a condição 
do ativo. Os resultados encontrados foram compatíveis com o parecer do laboratório e a ferramenta 
poderá ser utilizada como suporte para tomadas de decisões em relação ao transformador. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transformadores; acetileno; diagnósticos. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/fsh-mghx-hwk 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Richard Vieira do Espirito Santo e Thiago 
Raniel. 
 
 
4. TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS MODOS DE FALHAS UTILIZANDO A 
INTEGRAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA 
 
Fábio Borges Gomes; José Henrique Rezende da Silva; Rogério Henrique Zuliani Sheolin 
 
RESUMO 
Este trabalho consiste em um estudo teórico sobre métodos de análise de falhas utilizando a integração 
das ferramentas DMAIC (definir, medir, analisar, melhorar e controlar), RCA (análise de causa raiz da 
falha), FTA (análise da árvore de falhas) e FMEA (análise dos métodos e efeitos de falhas), aplicado 
no setor indústria. As falhas em equipamentos interferem diretamente na produção, reduzindo a 
competitividade no mercado atual, de tal maneira que métodos para controle e prevenção se tornaram 
importante para o crescimento exponencial de uma indústria. Inúmeras ferramentas de análises de 
falhas estão disponíveis na atualidade, para auxiliar na manutenção e garantir a confiabilidade na 
prevenção de falhas. As ferramentas disponíveis, têm características própria que beneficiam sua 
utilização determinadas situações. Este artigo aponta um método para a utilização dessas ferramentas, 
com a intenção de ampliar a confiabilidade de ativos aplicando essas práticas na manutenção. O artigo 
se baseou em uma análise relacionada ao tema, pela busca de métodos eficazes de ferramentas 
aplicadas ao setor industrial, com uma interpelação metodológica de revisão bibliográfica exploratória. 
As ferramentas citadas tem como função gerenciar as falhas geradas e providenciar ações a evitar o 
mesmo ocorrido, garantindo a excepcionalidade na confiabilidade do ativo desejado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de falhas; confiabilidade; ferramentas de análise.  

 
 
5. ENSAIO DE TANGENTE DELTA EM MOTORES DE MÉDIA TENSÃO: 
Manutenção Preditiva em Motores CA de 4.16 kV 
 
Diego Cordeiro de Oliveira; Heitor Ferreira Paulino; Rogério Henrique Zuliani Scheolin 
 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo explicar a funcionalidade do ensaio em motores de indução trifásico em 
corrente alternada na tensão de quatro mil cento e sessenta volts, associando os ensaios de acordo 
com a norma 286-2000 do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, IEEE, onde é descrito a prática 
recomendada para medição da redução do fator de potência da isolação de bobina de máquinas 
elétricas, exemplificando as formulas utilizadas e representando na pratica o que esse ensaio pode 
refletir no conhecimento da condição da isolação das bobinas da máquina, levantar a condição da vida 
útil do motor elétrico, ou seja, classificar de forma pratica e objetiva o nível de envelhecimento do 
dielétrico em análise, descrevendo a configuração do teste com o passo a passo dos ajustes de 
configuração do software e valores do capacitor e indutor acoplados no motor, definindo como esse 
ensaio pode ser utilizado para método preditivo e inserido na indústria 4.0 também conhecida como 
quarta revolução industrial e contribuir para a gestão do ativo, antecipando consideravelmente a 
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indicação de um início de anormalidade na isolação da bobina, permitindo ao gestor de manutenção 
de ativos a programação antecipada para o reparo e ou substituição do motor elétrico de corrente 
alternada da máquina, garantindo uma melhor gestão de ativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão de ativos; motor trifásico; ensaio de bobinas; fator de potência. 

 
 
6. ESTUDO SOBRE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL  
 
Mateus Falco Castilho, Jarbas Júnior de Souza Rafael; Mariana Costa Falcão 
 
RESUMO 
A automação doméstica é uma área que apresenta um crescimento recente expressivo e sua aplicação 
está cada vez mais acessível. Os sistemas de automação doméstica são compostos por hardwares e 
softwares para integrar equipamentos oferecendo muitas vantagens aos seus usuários como conforto 
e segurança. Desde economia de energia, controlar as atividades domésticas, até mesmo alterar 
temperaturas em determinadas salas são exemplos citados de conforto. Este trabalho apresenta uma 
revisão bibliográfica sobre soluções de automação residencial. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica em livros, textos e artigos científicos indexados em plataformas de pesquisa. Observou-se 
a importância e o impacto positivo que a introdução dessas soluções pode proporcionar nas 
residências. Pode-se afirmar que, num futuro próximo, as aplicações de domótica estarão cada vez 
mais presentes. 
 
PALAVRA-CHAVE: domótica; automação residencial; automatização; tecnologia da informação. 

 
 


