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RESUMO 
Com a tecnologia cada vez mais presente nas indústrias, a automação se tornou uma ferramenta indispensável 
nas linhas de produção, aliando alta produtividade com pouca perda de recursos (eficiência produtiva), contudo, 
neste cenário, com pessoas trabalhando ao lado de robôs, é imprescindível que a integridade física dos colabora-
dores seja preservada.  
 
Palavras-Chave: [ Automação, Controle, Sistema de Segurança, Robótica] 
 

INTRODUÇÃO 
O intuito deste trabalho é desenvolver e implantar um sistema de segurança industrial controlado por uma placa 
Arduino que irá agir na prevenção de acidentes. Serão instalados dois sensores ópticos de presença que, quando 
detectarem a presença de qualquer pessoa, irá emitir um sinal de luz de advertência e um alarme sonoro fazendo 
também com que o robô pare imediatamente o seu trabalho. 
 

METODOLOGIA 
Com o objetivo de demonstrar uma célula robótica trabalhando na recepção e redirecionamento de caixas para as 
devidas áreas, foi desenvolvido um sistema de segurança utilizando-se uma placa Arduino, na qual o robô será 
programado e alertas visuais e auditivos em uma fábrica representada por uma maquete. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A história dos sistemas de controle modernos está ligada à comunicação e a invenção das máquinas de proces-
samento de dados, que foram a base para os computadores que conhecemos hoje. Em 1950, a empresa Sperry 
Rand Corporation construiu a UNIVAC I, a primeira máquina de processamento de dados comercial. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Motivados pela preservação da segurança dos colaboradores e no mantimento das empresas no mercado, 
apresentamos neste projeto como é possível a inserção da tecnologia nas empresas de maneira segura e eficaz, 
assim, proporcionando vantagens para todos. 
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RESUMO 
O sistema apresentado neste trabalho tem como objetivo a proteção dos trabalhadores envolvidos nessa área e é 
essencial, pois, evita contato com a principal região do processo, que possui nível de radiação elevado, aumen-
tando sua capacidade de prejudicar a saúde. 
 
Palavras-Chave: [ Usina Nuclear, Sistema de Segurança, Arduino.] 
 

INTRODUÇÃO 
Uma Central Nuclear ou Usina Nuclear é uma instalação de produção de energia elétrica por meio de ações 
nucleares em elementos radioativos, o material mais usado é o urânio que é posicionado em barras dentro dos 
reatores das usinas. Neste trabalho foi desenvolvido um sistema para proteger a vida humana dos riscos gerados 
neste tipo de ambiente. 
 
 

METODOLOGIA 
Um sistema de controle implementado em hardware (Arduino Uno) será responsável pela automação do sistema, 
devido ao seu baixo custo, suas diversas aplicações dentro da computação e automação.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Para certificar que uma Usina Nuclear foi projetada, construída e é operada com extrema segurança para os 
trabalhadores, população e meio ambiente é necessário um licenciamento. No Brasil, essas usinas são submeti-
das a dois tipos de licenciamento, o nuclear e o ambiental e, por isso, o conjunto de leis e regulamentos estabele-
cidos visa altos padrões de segurança, correspondentes às melhores práticas da indústria mundial. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Portanto, o presente trabalho apresentou a construção de um Sistema de Segurança visando proteger a saúde 
dos funcionários de uma Central Nuclear contra os riscos da radiação, assim, evitando o contato desses com a 
principal região do processo que possui um elevado nível de radiação. A maquete foi desenvolvida pelos integran-
tes do grupo utilizando um microcontrolador Arduino Uno como sistema de controle. 
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RESUMO 
Neste trabalho é apresentado um sistema relacionado a automação e robótica, com o intuito de proporcionar ao 
mercado industrial um sistema de segurança eficaz, capaz de restringir todas as características de perigo de modo 
a evitar que ocorra algum acidente de trabalho no decorrer do processo. 
 
 

INTRODUÇÃO 
O sistema aqui desenvolvido possui a finalidade de proteger a vida do trabalhador humano, oferecendo ao 
mercado um projeto, realizado por meio de estudos e pesquisas, podendo ser adaptado de acordo com a 
necessidade de cada empresa, visando a segurança do "chão de fábrica".  
 

METODOLOGIA 
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de segurança com base em pesquisas desde os fundamentos dos 
acidentes de trabalho, até os avanços tecnológicos e os sistemas de segurança já implementados em empresas. 
Para isso foi desenvolvido um sistema automático de baixo custo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Diversas empresas no decorrer dos anos vêm investindo pesado em altas tecnologias em automação e robótica, 
mas para isso à necessidade de grandes investimentos, com o intuito de reduzir custos operacionais como, mão-
de-obra no processo de fabricação, diminuição das paradas de manutenção e um maior aproveitamento de 
matéria prima. Neste trabalho o objetivo principal foi a aplicação da automação em prol a segurança do trabalha-
dor.  
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Antes de automatizar, é necessário um estudo do sistema a ser automatizado, avaliar e adquirir os componentes 
automatizados. O investimento para implantar esse sistema é alto, porem com os benefícios da automatização, 
pode-se obter o retorno rápido. Neste trabalho um sistema de baixo custo foi desenvolvido, assim, sendo mais 
fácil de ser implementado em ambientes reais.  
 

REFERÊNCIAS 
Silva, Marcelo Eurípedes. Curso de Automação Industrial. Piracicaba. 05/set/2007. 
GuardShield™ Safe 4 e Safe 4 PAC. Cortinas de luz de proteção Manual do Usuário. Disponível em: 
<http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups /literature/documents/um/445l-um001_-pt-p.pdf>. Acesso em: 
09/10/2016 
Guia de custo. Disponível em: <http://www.camargoeassociados.com.br/eb ook/custos.pdf>. Acesso em: 
09/10/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA UM AMBIENTE INDUS-
TRIAL DE COLETA E TRITURAÇÃO DE DEJETOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 
 
FACHINETTI, Laio Cucato; FACHINETTI, Luan Cucato; TAVARES, Marcelo Leonardo, BROCK, Tarik Robledo. 
Discentes do curso de Engenharia de Produção – Instituição de Ensino UNILAGO. 
 
BRUNO, Diego Renan; MEIRELES, Eduardo; QUEIROGA, Ana Paula Garrido de; Docentes do curso Engenha-
ria de Produção e Engenharia Civil - Instituição de Ensino UNILAGO. 
 
 

RESUMO 
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de segurança para proteção de funcionários em uma empresa de 
coleta e trituração de dejetos de materiais de construção.  Esse sistema foi feito a partir da programação de um 
ARDUINO onde que o mesmo foi implementado em uma maquete para demonstração de sua eficácia.  
 
Palavras-Chave: [Automação, Controle Indutrial, Sistema de Segurança, Robótica] 
 
 

INTRODUÇÃO 
Visando a segurança do trabalhador no "chão de fábrica", desenvolvemos um sistema que impeça qualquer tipo 
de acidente na determinada célula, que neste trabalho se trata de uma esteira de reciclagem, que por estar em 
constante trabalho, gera um alto risco ao trabalhador. Devido ao final da esteira possuir um triturador, escolhemos 
por fechar toda a célula, deixando apenas espaços nas laterais para que possa haver a entrada do técnico para 
uma eventual manutenção. Tais espaços contam com sensoriamento fixo, e se esses sensores forem acionados, 
a célula inteira irá parar e acionar um sistema de alarme. 
 
 

METODOLOGIA 
O sistema, como um todo, tem a prioridade de proteger a integridade física dos colaboradores da empresa com o 
uso de sensores, visando, quando ativados, acionar uma parada total do funcionamento da célula. A coleta de 
dejetos de materiais de construção (Blocos, Concretos, Vergalhões, Telhas e etc.), tem como papel fundamental a 
preservação do meio ambiente e sua possível reciclagem, garantindo um melhor aproveitamento do material e 
colaborando com geração de novos empregos. 
 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Hoje em dia máquinas no processo industrial estão cada vez mais sendo utilizadas pelas empresas e, com isso, o 
grau de acidente de trabalho é maior, por isso as empresas adotam sistemas de segurança para que isso não 
aconteça. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nosso objetivo é levar um ambiente mais seguro para essa empresa, implementando um sistema de segurança 
automático, onde irá prevenir qualquer forma de perigo possível, o que levaria prejuízo tanto ao funcionário quanto 
a empresa. O trabalho tem como seu maior objetivo o sistema de segurança em uma célula industrial robótica, que 
nesse caso, é um sistema para evitar que nenhuma pessoa possa se machucar quando for entrar na célula. 
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RESUMO 
O presente trabalho explora o sistema de drenagem urbano de São José do Rio Preto, em particular o da 
bacia do Córrego Piedade. Quanto ao estudo, compreendem-se as características da bacia, como por 
exemplo, os índices de conformação e compacidade, ás áreas de recarga dos aquíferos e o uso e ocupação 
do solo. Quanto as soluções propostas, serão apresentadas algumas possíveis intervenções necessárias na 
infraestrutura urbana para suportar possíveis enchentes que possam ocorrer. 
PALAVRAS-CHAVE: Loteamento, Infraestrutura, Aquíferos, Intervenções. 
 

INTRODUÇÃO 
São José do Rio Preto é uma cidade de clima chuvoso com inverno seco. A altura pluviométrica média é 
suficiente para recarregar o aquífero freático local, no entanto, ao logo do ano a intensidade pluviométrica 
pode chegar a cerca de 2,0 mm/min., ocasionado grande solicitação da infraestrutura de drenagem urbana. 
O município localiza-se na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande que corresponde à Unidade de Ge-
renciamento de Recursos Hídricos n.º 15. Quantos aos rios e afluentes que estão contidos na cidade, o 
Córrego Piedade que é o objeto de estudo desse trabalho, cruza a cidade de São José do Rio Preto e tem 
uma extensão de cerca de 9Km. É um rio que recebe alta quantidade de esgoto, tanto diretamente quanto 
nos seus afluentes: Córregos Limão e Aroeira. 
 

METODOLOGIA 
Para embasar o estudo foram utilizadas pesquisas a órgãos públicos controladores dos recursos hídricos da 
cidade de São José do Rio Preto, bem como a legislação vigente que rege o uso e ocupação do solo da 
cidade.  

 
DISCUSSÃO 

Foram efetuados cálculos que consideram a área da bacia, seus índices de conformação e compacidade e 
a declividade media para analisar a tendência a ocorrerem enchentes. Tendo essas informações, foi possí-
vel apresentar soluções para as enchentes que possam ocorrer. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto apresenta possíveis intervenções para diminuir a probabilidade de enchentes no município, em 
especial os bairros que compõem a bacia do Córrego Piedade. Será proposto a instalação de caixas de 
contenção, aumento da área verde e politica de reutilização de agua pluvial. 
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RESUMO 

Tendo em vista o estudo feito abaixo, a partir da implantação do loteamento localizado próximo ao córrego 
Piedade onde foi realizado o cálculo da sub bacia do mesmo, conseguiu-se verificar com os cálculos que a 
tendência a chuva é mediana a enchentes, ou seja está equilibrado. Necessita de intervenções de implanta-
ção de infraestruturas para prevenções contra as enchentes. As infraestruturas que auxiliam referente ao 
bairro seria a implantação da drenagem de água pluvial, áreas verdes e terraplanagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Loteamento, infraestrutura, enchente. 
 

INTRODUÇÃO 
 O projeto da criação de um loteamento, deve conter as principais infraestruturas, sendo: drenagem 
de águas pluviais, áreas verdes, terraplanagem, entre outras. O conceito da bacia hidrográfica é importante 
porque permite a demarcação de uma unidade geográfica básica para o desenvolvimento de atividades de 
planejamentos hídricos. Isto é, um método de proporcionar melhorias e confortos para futuros moradores. 
Assim, é preciso pensar e avaliar de acordo com pesquisas e análises, conforme os cálculos feitos da sub 
bacia do Córrego Piedade, que corta o loteamento. 

 
METODOLOGIA 

Através dos principais fatores é identificado os diversos parâmetros como formas, declividades, 
elevações máximas e mínimas tamanho e padrões de drenagem de cada unidade. Para a caracterização da 
Sub Bacia do Córrego Piedade foram utilizados os dados: Área de drenagem (A) – 88Km2; Perímetro (P) – 
46,13Km; Comprimento do Rio Principal (L) – 15,95 Km; e Intensidade de chuva (I) – 30,49 mm/h. O uso e 
ocupação do Solo – Córrego Piedade definido segundo (PMDU-SeMAE, S/D), foi dividido em uso urbano 
denso e com áreas livres – 31%, e Uso rural, vegetação baixa, áreas cultivadas e de várzea – 69%. Com 
base nestas informações foram calculados o índice de compacidade, índice de conformação e a vazão da 
área urbana e de área verde. 

 
DISCUSSÕES 

O estudo engloba um único fator que é a verificação da tendência de chuva na bacia hidrográfica. 
Sendo assim, verificou-se na bacia do Córrego Piedade uma tendência é mediana a enchentes, com valor 
de Kc igual a 1,37, e Kf = 0,34 para a análise de forma. No entanto, a vazão da área urbana, mostrou valor 
de 184,5 m³/s, considerado alto volume de água, por isso, foi considerado a necessidade da implantação 
das infraestruturas de drenagem para prevenção a cheias. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode se concluir que a bacia estudada no córrego Piedade tem tendência mediana, porém com ne-
cessidade de infraestrutura na área urbana, principalmente com planejamento de áreas verdes e estruturas 
civis de drenagem. 
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RESUMO 
O intenso avanço no processo de urbanização das cidades brasileiras tem gerado muitos problemas de 
infraestrutura urbana, especialmente em relação à drenagem de águas pluviais causadas pela impermeabi-
lização do solo, desmatamento da vegetação, ocupação das várzeas, estruturação do sistema viário, ero-
são, assoreamento, lixo, poluição, retificação e canalização de rios, agravados pela ausência de planos 
urbanísticos específicos, que tem como consequência enchentes que geram impactos econômicos e soci-
ais, em todas as atividades e funções da cidade e na vida dos habitantes.  
PALAVRAS-CHAVE: Urbanização, Drenagem, Ante enchente. 
 

INTRODUÇÃO 
Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de inundações, principalmente 
nas áreas mais baixas sujeitas a alagamentos ou marginais de cursos naturais de água. No campo da dre-
nagem, os problemas agravam-se em função da urbanização desordenada. Quando um sistema de drena-
gem não é considerado desde o início da formação do planejamento urbano, é bastante provável que esse 
sistema, ao ser projetado, revele-se, ao mesmo tempo, de alto custo e deficiente. A área urbana deve ser 
planejada de forma integrada entre meio ambiente e construção civil. O objetivo deste trabalho foi analisar o 
loteamento nos bairros Aroeira I e Monte Verde, localizado na sub bacia do Córrego Piedade, para os pa-
râmetros de tendência a enchente e soluções. 
 

METODOLOGIA 
Planejamento do processo de urbanização através de calçadas e vias especiais com ação de drenagem de 
águas pluviais, para fazer a escoagem correta do fluxo das águas pluviais para evitar alagamentos em 
áreas mais baixas que provocariam enchentes. De acordo, com o estudo da área a ser implantado o novo 
empreendimento, estudo da declividade, intensidade de chuva, bacias existentes em seu perímetro.  
 

DISCUSSÕES 
Sub-bacia do Córrego Piedade                    Uso e ocupação do solo 
Perímetro (P) 46,13km                                    Uso Urbano denso e com áreas livres 31% 
Comprimento do Rio Principal (L) 15,95km.   Coeficiente de escoamento C=0,80 
Declividade Equivalente 2,55m/km                 Uso Rural, vegetação baixa, áreas cultivadas e de várzea 69% 
Intensidade de chuva (I) 30,49 mm/h              Coeficiente de escoamento C=0,40 
 
- Os cálculos do índice de compacidade e de conformação mostraram valores de 1,37 e 0,35, respectiva-
mente. Enquanto, a vazão da Área Urbana e Área Verde, foram de QAU = 185 m3/s                                      
QAV = 206,45 m3/s, respectivamente. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
De acordo com as características da Bacia Hidrográfica do Córrego Piedade, foi concluído que se trata de 
uma bacia com tendência média a enchente. E sendo assim necessária a implantação de infraestruturas 
ante enchente para se evitar futuros transtornos com áreas alagadas pelo fluxo de águas pluviais que não 
que não foram drenadas pelo caminho e se encontraram e se depositaram na área mais baixa, provando 
assim enchentes, e com estes muitos outros danos a toda a população entorno.  
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RESUMO 
Abordam-se nesta pesquisa as características da sub - bacia do córrego Piedade e alguns tipos de infraes-
truturas de drenagem para área urbana dos bairros Monte Verde e Aroeira I. O córrego abordado será o 
Piedade, contendo características importantes para analisar se há picos de enchentes, sua forma, entre 
outras características. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Drenagem; Precipitação; Infraestrutura 
 

INTRODUÇÃO 
Valores da área total, perímetro, intensidade de chuva e a analise do uso e ocupação do solo das Bacias 
Hidrográficas são importantes fatores para dimensionamento de infraestrutura de drenagem em loteamen-
tos. Assim, neste trabalho foram utilizadas as características reais da sub bacia do Córrego Piedade e sua 
influência nos bairros Aroeira I e Monte Verde. 
 

METODOLOGIA 
Com os cálculos analisados, observa-se que o índice de compacidade (KC) da sub bacia do córrego Pieda-
de é de 1,37. Então, quando o coeficiente é maior que 1 terá uma maior tendência de enchentes mais acen-
tuadas, pois quanto mais próximo da forma circular for a bacia, mais suscetíveis a enchentes.  
O índice de conformação (Kf), com os cálculos analisados, resulta um coeficiente de 0,34. Sendo assim, 
essa bacia é um pouco menos sujeita a enchentes por causa do seu formato estreito e longo, pois quanto 
menor o índice de conformação, mais comprida será a bacia. Portanto, terá menos picos de águas no exutó-
rio, tornando-se menos sujeita a picos de enchentes. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 
O sistema de drenagem é um conjunto de infraestrutura que tem como objetivo de minimizar os riscos que 
são expostos à população e assim diminuir os prejuízos causados pelas inundações, possibilitando o de-
senvolvimento urbano de forma harmônica e ambientalmente sustentável. Um exemplo de sistema de dre-
nagem que pode ser aproveitada para os bairros observados de São José do Rio Preto (Bairro Monte Verde 
e Aroeira) é a microdrenagem e macrodrenagem. 
A microdrenagem é o sistema de condutos construídos que tem como o objetivo de receber e conduzir as 
águas da chuva vindas de ruas, praças, entre outros. Para a área urbana, a microdrenagem é definida pelo 
traçado das ruas. Um elemento básico de sistema de drenagem é a caixa de ralo ou boca de lobo, pois 
proporciona uma melhor segurança nos dias de chuva para diminuir o volume de enxurradas, diminuindo os 
riscos e inseguranças de inundações. As bocas de lobo são instaladas para promover uma rápida drena-
gem da água da chuva para dentro da galeria de águas pluviais. 
Já a macrodrenagem corresponde á uma rede de drenagem natural que é pré-existente á urbanização, 
constituídas por rios e córregos, localizados nos talvegues dos vales e que podem receber obras que modi-
ficam e complementam. Alguns exemplos de macrodrenagem são: Canalizações, barragens e etc. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A sub-bacia do córrego Piedade tem uma capacidade média de enchentes, porém por ser mais estreita e 
comprida ajuda a ter menos picos de água no exutório, tendo menos tendência a enchentes. 
Contudo, esses projetos de drenagem que tem como o objetivo de uma melhoria e está em conjunto com o 
plano urbanístico da cidade.  
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RESUMO 

Será apresentado de modo conciso o estudo de forma da sub-bacia do Córrego Piedade, com o objetivo de 
obter a sua classificação de propensão a enchentes através dos índices de compacidade, conformação e 
vazão. Dessa forma, serão indicadas medidas de controle do escoamento superficial por meio de infraestru-
turas de drenagem que deverão ser implantadas no local. 
PALAVRAS–CHAVE: Drenagem, Enchente, Infraestrutura, Escoamento. 
 

INTRODUÇÃO 
A sub-bacia do Córrego Piedade é essencial para a drenagem do Município de São José do Rio Preto. Po-
rém, é indispensável conhecer a sua caracterização para que não ocorram contratempos provenientes de 
enchentes durante os períodos de precipitação da cidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar as carac-
terísticas relacionadas a forma da bacia hidrográfica, a vazão da área urbana e verde e sugerir infraestrutu-
ra de drenagem para a área urbana. 
 

METODOLOGIA 
Com o intuito de obter a caracterização da sub-bacia do Córrego Piedade, foi realizada a Análise de Forma 
e a Vazão da área urbana e rural através dos seguintes dados: 88 Km² de Área de drenagem; 46,13 Km de 
Perímetro; 15,95 Km de comprimento do rio principal; 2,55 m/Km de Declividade equivalente; 30,49 mm/h 
de Intensidade de chuva; 0,80 de Coeficiente de escoamento urbano; e 0,40 de Coeficiente de escoamento 
rural. Após a análise, foram obtidos os seguintes resultados:  
 

DISCUSSÕES 
Índice de Compacidade (Kc) = 1,37 (MÉDIANA PROPENSÃO À ENCHENTE) 
Índice de Conformação (Kf) = 0,34  (BAIXA PROPENSÃO À ENCHENTE) 
Vazão da área urbana = 184849,28 l/s 
Vazão da área rural = 205719,36 l/s 
De acordo com os resultados obtidos, a sub-bacia estudada tem tendência mediana à ocorrência de en-
chentes e possui alto volume de água durante a precipitação, sendo assim, é necessária a sua intervenção 
através de recursos de drenagem. São eles: áreas verdes, asfalto permeável e bacia de retenção. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considera-se de suma importância a utilização de infraestruturas de drenagem para que ocorra a redução 
da velocidade de escoamento pluvial até a sub-bacia do Córrego Piedade, evitando problemas com enchen-
tes. 
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RESUMO 

Devido aos bairros Aroeira I e Monte Verde ter dois córregos (Limão e Aroeira) que desaguam na sub - ba-
cia córrego Piedade foi feito um estudo afim de levantar dados sobre índice de compacidade, índice de con-
formação e determinar sua vazão. Para saber se necessita ou não, fazer intervenções nas suas característi-
cas hidrográficas. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Loteamento, drenagem, enchente. 

 
INTRODUÇÃO 

A enchente é um fenômeno natural do regime do rio, por isso todo rio tem sua área de inundação. As inun-
dações passam a ser um problema para o homem quando ele deixa de respeitar esses limites naturais dos 
rios. Principalmente nessas áreas, sujeita a alagamentos, é necessário a introdução de um sistema de dre-
nagem urbana com equipamentos e sistemas preventivos de inundações. 
 

METODOLOGIA 
De acordo com o estudo da área a ser implantado o novo empreendimento, estudo da declividade, intensi-
dade de chuva, bacias existentes em seu perímetro, foi feito o planejamento do processo de urbanização 
através de calçadas e vias de drenagem de águas pluviais, para fazer o escoamento correto do fluxo das 
águas pluviais para evitar alagamentos em áreas mais baixas que provocariam enchentes. Foram calcula-
dos os índices de compacidade Kc e vazão da área urbana e verde, assim como avaliado o uso e ocupação 
do solo. 
 

DISCUSSÕES 
A Sub-bacia do Córrego Piedade possui uso urbano denso do solo em apenas 31% da sua área com um 
coeficiente de escoamento superficial direto (c) de 0,80, nos outros 69% podemos classificar o uso e ocupa-
ção como sendo uso Rural, vegetação baixa, áreas cultivadas e de várzea nessa área o valor aproximado 
de C é de 0,40.  
O perímetro (P) da bacia é de 46,13 km, o comprimento do rio principal (L) é de 15.95 km, temos uma decli-
vidade equivalente de 2,55m/km e utilizaremos a intensidade de chuva (i) com o valor de 30,49 mm/h.                
Com os dados apresentados é possível se determinar alguns coeficientes da sub-bacia que são determinan-
tes para a determinação do grau de tendência que essa bacia terá para ter enchentes. 
 
Cálculo do índice de compacidade                      Vazão da Área Urbana e Área Verde 

   KC               KF                          QAU = 0,80. 8,47x10-6 . 27 x 106       QAV = 0,40. 8,47x10-6 . 62 x 

106     

   KC          KF                    QAU = 185 m3/s                          QAV = 205 m3/s 

   KC     KF   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os cálculos, a sub – bacia do córrego Piedade tem a tendência mediana a enchente por ter 
seu coeficiente de compacidade de 1,37; sugere-se na área urbana dos bairros Aroeira I e Monte Verde uso 
de infraestrutura civil para retenção de água pluvial e aumento de áreas verdes. 
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RESUMO 
Devido à expansão da urbanização nas cidades, uma grande parcela de solo, antes ocupada por vegeta-
ção, onde existe uma grande permeabilidade do solo e agora ocupada por asfalto e edificações e ao au-
mento das chuvas torrenciais, há a necessidade de se estudar a rede de escoamento de água pluvial, no 
que se refere ao volume, e à infraestruturas que serão utilizadas para prevenir enchentes e cause danos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: enchente, solo, permeabilidade, infraestrutura. 
 

INTRODUÇÃO 
Nas cidades onde há uma grande densidade demográfica, consequentemente, teremos um alto índice de 
urbanização e sem um estudo sobre o uso e ocupação de solo e um sistema de escoamento ineficiente, há 
uma grande possibilidade de enchentes, sob precipitações torrenciais. 
Nesse projeto, vamos estudar infraestruturas que previnam enchentes e facilitem o escoamento de um bair-
ro com topografia acidentada.  
 

METODOLOGIA 
O projeto de urbanização do bairro residencial Monte Verde, na cidade de São José do Preto-SP fica locali-
zado próximo à sub-bacia do Córrego Piedade, Que possui uma área de drenagem de 88 Km², perímetro de 
46,13 Km e comprimento do rio principal de 15,95 Km. 
Com estudo de uso e ocupação, a urbanização, densa, ocupa 31%, já os 69% temos uso rural com vegeta-
ção baixa de áreas cultivadas e de várzea, com respectivos coeficientes de escoamento de 0,80 e 0,40.  
Através do cálculo do coeficiente de compacidade e conformação, chegamos respectivamente aos valores 
de 1,38 e 0,34, evidenciando um risco médio de cheia do córrego. Temos também uma declividade equiva-
lente de 15,98% por quilômetro, sendo classificado como terreno ondulado. 
As infraestruturas para drenagem pluvial serão utilizado meio fio e escoamento por meio de bocas de lobo 
interligadas por sistemas de galerias pluviais que desaguam em um lago de retenção para redução do es-
coamento no momento de maior intensidade de chuvas, além de reduzir a velocidade da lâmina de água. 
 

DISCUSSÕES 
Em vista da topografia do local, e considerando que no bairro existem duas calhas que desaguam para o 
mesmo córrego, há uma grande preocupação com o escoamento de aguas pluviais, devido ao aumento da 
intensidade das precipitações, sendo necessário, adotar lagos de retenção para evitar a cheia do córrego 
Piedade.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Devido à média propensão às cheias, a implantação dos lagos de retenção, o tempo de concentração mé-
dio do volume de água deve ser bastante reduzido no córrego, em contrapartida, o fato do uso de bocas de 
lobo, auxilia no escoamento interno do bairro. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho destina-se a demonstrar algumas analises e estudos sobre a Sub Bacia hidrográfica do 
córrego Piedade, São José do Rio Preto – SP. Analisando a área de um loteamento e tendo informações 
relevantes da mesma, como por exemplo, intensidade de chuva, a área, perímetro, declividade e o        
comprimento do rio que coleta toda a agua que escoa deste local, é possível a execução de cálculos que 
como resultado podemos analisar a infraestrutura mais adequada a ser implantada, evitando a ocorrência 
de enchentes neste loteamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Infraestrutura; Sub Bacia; Loteamento.   
 

 
INTRODUÇÃO 

Analisando as Sub Bacia da cidade de São Jose do Rio Preto foi possível detectar problemas de drenagem 
em pontos da cidade ocasionando enchentes, com isso surge vários questionamentos de gestão            
relacionada às infraestruturas destes locais. O projeto propõe a urbanização de um loteamento, com      
informações precisas analisamos que a probabilidade de enchentes é média havendo a necessidade de 
novas infraestruturas que barrem esse problema. Será construído um lago de retenção de agua na área 
com maior declive, e obrigatoriamente em cada lote uma caixa de retenção, assim reduzira o volume do         
escoamento que atingia o rio diretamente no pico de chuva. 
 

METODOLOGIA 
No presente trabalho baseamos nos estudos feitos em sala de aula, tendo em mãos informações do lotea-
mento, e através de cálculos e fórmulas matemáticas podemos chegar aos resultados finais. Sabendo que o 
índice de chuva é de 30,49 mm/h e utilizando o índice de compacidade, índice de conformação, e a vazão 
da área verde e urbana constatamos que haveria enchentes no local. Com isso foi possível adotar a infraes-
trutura adequada para o loteamento. Os resultados obtidos foram os seguintes:  
Kc = 1,38         Kf= 0,34   Q= 184,84 m³/s (urbana)     Q= 205,70 m³/s (verde)   Q= 390,54 m³/s (total) 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com estes resultados a Sub Bacia provavelmente sofrera enchentes, por isso foram propostas tais         
infraestruturas. Com as caixas de retenção em cada lote, toda a agua captada nela terá um tempo maior pra 
que escoe até o lago de retenção que suportara aproximadamente 3 milhões m³ de agua, e consequente-
mente chegar até o córrego piedade que certamente suportara o escoamento não havendo enchentes. Com 
isso teremos um loteamento qualificado para habitação. 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo identificar e definir a caraterização da sub bacia do córrego Piedade e qual 
infraestrutura da área urbana é a mais adequada para o loteamento em questão. Os procedimentos meto-
dológicos que viabilizaram o estudo foram obtidos através de pesquisas bibliográficas e análise de cálculos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Piedade, Infraestrutura. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Objetiva-se com este trabalho, fazer um estudo aprofundado dos índices de compacidade (kc), índice de 
conformação (kf), a vazão da área, e desta forma definir e projetar a infraestrutura adequada para atender 
às necessidades do terreno, evitando assim, enchente e problemas futuros. 
 

METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi desenvolvido em um loteamento situado nos bairros Monte Verde e Aroeira, onde 
cruza neste, o córrego Piedade. Por meio de informações da sub-bacia deste córrego, se obteve kc, kf e a 
vazão da área, como mostra a seguir: 
 
De acordo com os resultados obtidos, nota-se que a área tem média propensão a enchentes e a bacia é 
estreita e longa. 
 

     média propensão a enchentes 

      estreita e longa 

Área urbana:        

Área verde:      

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que quanto menos impermeável for o solo, menor é o volume de chuva a escoar pelo sistema. 
Portanto, menor será sua dimensão e menor o número de boca de lobo. 
Nos pontos mais baixos do terreno deve-se concentrar o maior número de redes, cujas tubulações podem 
ser de concreto simples ou armado, sendo a escolha feita em função da profundidade da vala onde vai ins-
talá-lo. As águas dessa rede serão desaguadas em uma bacia de retenção que ficará situada na região 
mais baixa do terreno, onde será uma área de lazer. 
.  
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RESUMO 
Pesquisa e cálculos feitos com base nos dados apresentados referente a Sub-bacia PI – Córrego Piedade, 
com o intuito de analisar o índice de compacidade e de conformação, e vazão, para que com isso 
possamos adequar um melhor sistema de drenagem caso venha necessitar em momentos de grande 
precipitação de agua pluvial. 
 
Palavras-chave: Drenagem, Loteamento, Enchente 
 

INTRODUÇÃO 
O estudo tem como principal objetivo analisar e apresentar alternativas para uma melhor humanização e 
viabilização do ambiente presente para que com isso possamos dimensionar medidas adequadas para o 
mesmo. Trata-se de um loteamento, sendo assim a necessidade de uma melhoria no local, é de extrema 
importância, pois sua chance de enchentes é mediana. 

 
METODOLOGIA 

ÍNDICE DE COMPACIDADE E DE CONFORMAÇÃO                      LEGENDA (ENCHENTES) 
KC= (0.28 x P) / √A   =>  KC= (0,28 x 46,13) /  √88 = 1,37          KC 1 – 1,24 = ALTA TENDENCIA 

KF= (A) / 𝐿2 => KF= (88) / 15,952= 0,35                                     KC 1,25 – 1,49 = MÉDIA TEND. 
                                                                                                     KC > 1,50  = BAIXA TEND. VAZÃO  
Determinando o coeficiente de escoamento superficial direto da área urbana como sendo 0,80 e da área 
rural como sendo 0,40, foi possível calcular as vazões do loteamento para as duas áreas (urbana e rural). 
A vazão para a área urbana calculada foi de 185 m³/s e a vazão para a área rural foi de 206 m³/s 
Com base na pesquisa e cálculos, por se tratar de um ambiente com tendência mediana a enchentes, 
devemos aplicar algumas medidas, para reduzir essa tendência a enchentes, tais como: Calçadas com 
blocos Inter travados, concreto permeável, melhor arborização, sistema de drenagem melhor 
dimensionado com uma capitação maior de agua pluvial e caixas de retenção. 

 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU DISCUSSÕES 

Para se evitar as enchentes nesse local (sub-bacia PI), foi desenvolvido vários projetos para 
remanejamento e drenagem da agua, considerando a classificação de enchentes. Com isso foi criado 
projetos para evitar tais transtornos, criando e modificando alternativas para um melhor destino para que a 
agua seja melhor reaproveitada ou de uso da sociedade local. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Sub-bacia PI – Córrego Piedade, apresentou um resultado (KC = 1,37), que representa uma média 

tendência a enchentes, e uma vazão na área urbana em média de 596𝑚3/s e rural de 298𝑚3/s, sendo 
assim definindo o processo para amenizar a tendência a enchentes no local. Com todas as medidas em 
diminuir o processo de enchentes aplicadas teremos um ambiente mais seguro e com uma melhor 
infraestrutura para a população. 
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RESUMO 
Este trabalho consiste na elaboração de um projeto de loteamento, respeitando-se as legislações existentes 
e enquadrando o empreendimento no Projeto de Estruturação Urbana da região. Além disso, foram deter-
minantes o atendimento às exigências técnicas e a escolha de alternativas de retenção de agua.  
 
PALAVRAS-CHAVE: projeto, loteamento, infraestrutura, drenagem. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho aborda infraestruturas modernas e inovadoras para o loteamento Parque das Aroei-
ras/Monte Verde, localizados no município de São José do Rio Preto. 
O objetivo é apresentar o processo da criação do mesmo, desde seus sistemas básicos como iluminação, 
sistemas hidráulicos, capeamento do solo e áreas de lazer atendendo a mobilidade urbana e desenho uni-
versal onde todos terão acessibilidade de ir e vir sem dificuldades. De acordo com o tema abordado, foi 
projetado uma solução inovadora disponibilizando ao usuário conforto e qualidade de vida com um orça-
mento acessível. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados para o desenvolvimento do trabalho foram baseados em pesquisas mais aprofunda-
das e em conhecimentos nas aulas, adquirindo orientações do assunto em questão e análises em grupo. O 
estudo foi feito no bairro Parque das Aroeiras/Monte Verde no município de São José do Rio Preto. E todos 
os dados da bacia foram informados em sala. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O sistema projetado foi composto por tubulações coletoras em todas as vias e conexões com os lotes. Todo 
a água captada foi enviada aos lagos artificiais, após atingir a capacidade máxima, a água excedente é 
drenada aos rios adjacentes evitando enchentes. Postes para iluminação de ruas e avenidas; cabeamentos 
de comunicação; sendo os meios de transmissão de energia (cabos) subterrâneos e com pontos de alimen-
tação em cada lote. A área verde principal de recreação conta com cerca de 40000 m². As calçadas em 
fretes aos lotes terão uma área reservada de 1m2 para o plantio de uma arvore de médio porte. Ruas princi-
pais terão arborização nativa. As ruas foram feitas de asfalto: 2 coletoras (vias laterais); todo o resto são 
ruas locais. Ponto de ônibus: nas ruas coletoras intercaladas com ruas locais. Sendo o raio de atendimento 
de 300m ficando a distâncias máximas entre os postos com 600m. Tubulações convencionais, com capta-
ção individual para cada lote. As pistas de ciclismos contam com captação de energia solar. Nos locais ao 
redor da academia ao ar livre foi revestido de blocos intertravados. Consta com acessibilidade em toda a 
área do loteamento começando pelas esquinas do bairro até os canteiros de passagem.  O descarte final 
segue conforme as leis regulamentadoras.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Através dos dados informados concluímos que o índice de compacidade é equivalente a 1,38 (tendência 
mediana a enchente), o fator de forma 0,35. Foram calculados a vazão da área verde sendo 202,4m³/s e da 
urbana 184,87m³/s. Mesmo com tendência mediana a enchentes será implantado infraestruturas como os 
lagos de retenção para que não haja nenhum problema com o loteamento em si e também com os bairros 
vizinhos, tendo campanhas de conscientização do lixo com placas e recipiente de coleta seletiva em casa 
imóvel, dentre várias outras maneiras de combater. 
  

REFERÊNCIAS 
FERREIRA, Cássia de Castro Martins; PAULA, Isabela Fernandes Morais. ANÁLISE DOS ESPAÇOS DE 
USO PÚBLICO DA CIDADE DE JUIZ DE FORA (MG) COM BASE NO CONCEITO DE ÁREAS VERDES. 
Caminhos de Geografia, 2014, 15.49. 



 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 4 PAVIMENTOS 
 

1. Douglas Costa Bondim 
1. Humberto Rezende 
1. Isabella Araujo F. Longo 
1. Jaqueline Fabiane Roratto 
1. Maielli Carini Leite 
1. Nathália Fonte Rorato 
1. Ramonnito Lira  
1. Discentes do curso de Engenharia Civil 
 
2. Prof. Esp. João Pessutto 
2. Profª. Esp. Karen Macfadem Piccoli 
2. Docentes do curso de Engenharia Civil 
 
Email: betorezendemirassol@gmail.com 

RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre projetar um Edifício residencial com 4 pavimen-
tos tipo, com toda sua estrutura para funcionamento de moradias. A implantação, replicada do prédio, será 
feita em um loteamento projetado com todas as vias de acesso para o perfeito funcionamento do empreen-
dimento. 
Palavras-chaves: [engenharia civil, projeto, residencial]. 
 

INTRODUÇÃO 
A complexidade da engenharia cresce em um ritmo acelerado e para contempla-la exige uma multidiscipli-
naridade do profissional. A prática simulada do processo de conceber um edifício residencial com toda in-
fraestrutura e normas vigentes necessárias que são como fundamentos básicos na Engenharia Civil.  
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso dos materiais e conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, com a ajuda da internet, livros e as normas vigentes do país.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os blocos e pavimentos foram projetos e multiplicados com base nas normas vigentes, ele foi projetado 
conforme a exigência de cada disciplina. Todo projeto é em alvenaria estrutural com revestimento em bloco 
cerâmico, com acabamento em argamassa e textura. Foi também realizado a parte elétrica e replicado nos 
pavimentos. E em torno dos blocos foi projetado toda a infra da área comum (via de acesso, calçamento, 
heliporto e vagas de estacionamento).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo realizado se desenvolveu nos princípios básicos da Engenharia Civil. Aproximando-nos ao conhe-
cimento sobre ela, como por exemplo, sua finalidade, suas necessidades e seus métodos construtivos. 
 

REFERÊNCIAS 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: informação e documentação: sumário: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220: informação e documentação: sumário: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a construção de um condomínio composto por quatro edifícios de 
três pavimentos e um heliporto, aplicando os conhecimentos referentes às disciplinas que compõem o 9º 
período de engenharia civil utilizando os cálculos estruturais, normas brasileiras para construção e o uso 
programa Revit  para  sua devida implantação num  terreno conhecido.  
Palavras-chaves: [Condomínio, edifício, heliporto, Revit, implantação do terreno ]. 
 

INTRODUÇÃO 
O programa escolhido para o desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar é o Revit utilizando seus recursos 
como a projeção da carta solar para definição de áreas de iluminação no projeto e suas devidas correções 
proporcionando conforto ambiental à construção, a locação de quatro edifícios com três pavimentos e do 
heliporto respeitando as normas de construções brasileiras na implantação dessa construção.  
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram à aplicação do conhecimento proporcionado pela grade curricular do 9º perío-
do de engenharia civil e a pesquisas para uma correta implantação do condomínio levando em considera-
ção o conforto ambiental para uma correta locação do terreno.   
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A teoria que envolve o projeto está no dimensionamento das estruturas que o compõem, na pesquisa para 
promover o conforto ambiental à obra e na utilização das normas brasileiras vigentes. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo realizado teve como finalidade a implantação adequada de um condomínio composto por quatro 
edifícios de três pavimentos e um heliporto, os cálculos estruturais que envolvem a construção e a análise 
adequada para sua implantação. 
 

REFERÊNCIAS 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: informação e documentação: sumário: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220: informação e documentação: sumário: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar visa estudar a construção por mutirão com o objetivo principal de diminuir 
os custos, utilizando mão de obra “gratuita” dos próprios moradores, desenvolvido pela USINA-CTAH que 
intermediou discussões com os futuros moradores. Dessa origem, veio também o interesse pela racionali-
zação dos sistemas construtivos, presente em todas as etapas do projeto para o Copromo. 
 Palavras-chaves: [mutirão, projeto, moradores]. 
 

INTRODUÇÃO 
O Projeto visa mostrar um estudo de um projeto concebido desde o início com a colaboração dos morado-
res e clientes envolvidos, onde a criação do projeto está ligada a engenheiros e arquitetos, cada morador 
participa como mão de obra, com idéias e também autogere o projeto através de um mutirão ligado a escri-
tórios de engenharia e arquitetura. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
também o estudo de caso do projeto analisado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A construção por mutirão é uma forma de diminuir os custos e aumentar a qualidade com suas vantagens e 
desvantagens, que nesse caso é administrado através dos métodos da USINA-CTAH que administram con-
flitos, fornecem assessoria técnica. As demandas e implicações ao longo do projeto está presente até a 
entrega do produto, ou até depois dependendo da qualidade de todas etapas serem bem executadas ao 
longo do tempo, tanto de projeto, execução, e manutenções preventivas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo analisado se desenvolveu nos princípios da construção por mutirão, desenvolvido pela USINA – 
CTAH, no sentido de articular processos que envolvam a capacidade de planejar, projetar e construir pelos 
próprios trabalhadores. 
 

REFERÊNCIAS 
ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos 
mutirões. São Paulo: Editora 34, 2002. 
Vila Nova Cachoeirinha. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo ‒ FAU USP, São Paulo, 2006. 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre a apresentação geral do conselho de auto-
gestão, construção por mutirão, as implicações no âmbito do projeto para atender essas demandas e o pa-
pel dos consultores e moradores na execução da obra Mutirão Paulo Freire, Cidade Tiradentes – São Paulo 
– SP 
Palavras-chaves: [autogestão, mutirão, social]. 
 

INTRODUÇÃO 
Os métodos construtivos por autogestão e mutirão trazem uma grande oportunidade para as comunidades, 
pois, elas atuam diretamente na construção de suas casas, conseguem atingir objetivos sociais que muitas 
vezes o poder público não consegue oferecer. 
 

METODOLOGIA 
Utilizou-se a internet como principal método de trabalho, assim sendo, foram realizadas várias pesquisas 
para trazer à tona a clareza do assunto estudado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A construção de habitações autogeridas é baseada em alguns princípios fundamentais da sociedade, tais 
como a igualdade entre todos, justiça social, democracia. Autonomia e cidadania. Estes fundamentos de-
terminam a produção habitacional na autogestão. A Produção em Mutirão tem como principal característica 
aproveitar a capacidade construtiva que a própria comunidade tem a oferecer, sendo assim a comunidade 
acaba ficando corresponsável pelo empreendimento e tem participação ativa na execução da Obra, com 
apoio técnico e financeiro do estado. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo nos trouxe uma dimensão maior do papel de cada um como profissional e nos aproximou da reali-
dade da sociedade. Sempre é possível através de um olhar sensível e sincero com o próximo, contribuir 
para a melhoria de vida. 
 

REFERÊNCIAS 
•Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/767957/usina-25-anos-mutirao-paulo-freire>. Acesso em 08 
de setembro de 2016. 
•Disponível em: <http://www.usina-ctah.org.br/paulofreire.html>. Acesso em 08 de setembro de 2016. 
•Disponível em: < http://www.pcc.usp.br/files/text/publications/BT_00111.pdf>. Acesso em 19 de setembro 
de 2016 . 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre estudos de construções populares, demons-
trando alguns sistemas como autogestão e construção por mutirão, citando o funcionamento desses tipos 
de organizações populares. 
Palavras-chaves: [construções populares, Projeto, autogestão]. 
 

INTRODUÇÃO 
Todo cidadão tem direito à moradia digna, porem com a supervalorização do mercado imobiliário grande 
quantidade de famílias de baixa renda vivem à margem da sociedade vivendo em locais de baixa qualidade. 
A partir desta situação surgiram as moradias de interesse social, mas com o interesse lucrativo das constru-
toras e empreiteiras este segmento deixou de apresentar a qualidade necessária para o bem-estar dos usu-
ários. Desta maneira surgiram as construções por mutirão e a autogestão, em que os cidadãos interessados 
na moradia se organizam através de comissões para obter desde o terreno, o projeto até a construção de 
suas residências. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram em grande parte o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
estudo do projeto escolhido. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Construção por Mutirão: A construção por mutirão é aquela a qual os participantes do processo, através de 
horas trabalhadas, são os interessados no produto final. 
Autogestão: Modalidade na qual a comunidade, por meio das associações de moradores, é a responsável 
pela administração geral do empreendimento, bem como pela gerencia de todos os recursos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em geral, os trabalhadores são os proprietários da empresa autogestionada. A autogestão não pode ser 
comparada a controle operário, que mantém a hierarquia e o controle externo da empresa. 
 

REFERÊNCIAS 
REVISTA URBÂNIA 3; São Paulo: Editora Pressa, 2008; Arquitetura, Política e Autogestão: um comentário 
sobre os mutirões habitacionais  
ESTEVES, Egeu G.; Sócio, Trabalhador, Pessoa: Negociações de entendimentos na construção cotidiana 
da autogestão de uma cooperativa industrial; pag. 20 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre a autogestão e a construção por mutirão utiliza-
da na construção de conjuntos habitacionais. 
Palavras-chaves: [autogestão, construção por mutirão]. 
 

INTRODUÇÃO 
A construção de habitações por meio do sistema de mutirão, uma forma de autogestão, ainda é utilizada por 
alguns órgãos públicos a fim de reduzir os custos da obra e ajudar na redução do déficit habitacional no 
país. Autoconstrução consiste no processo de construção de moradias em que a família constrói sua própria 
residência. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
também o conhecimento pessoal sobre o assunto pesquisado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A autoconstrução pode ser classificado em dois tipos: auto-ajuda (onde uma família, com ajuda consegui-
da,constrói apenas sua casa) e ajuda mútua (onde os usuários atuam construindo as casas e eventualmen-
te a infra-estrutura equipamentos comunitários).  
Segundo Cardoso e Abiko (1994) há três tipos básicos de gestão no processo construtivo por mutirão: ges-
tão institucional, cogestão e autogestão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É uma forma de administração onde todos os usuários têm participação direta no processo de tomada de 
decisões. Nessa forma de administração não há uma figura de chefe, mas todos participam das decisões 
administrativas em igualdade. Em geral, os trabalhadores são os proprietários do empreendimento autogeri-
do, o que lhes proporcionam a escolha da qualidade do produto final pensando no próprio bem-estar. 
 

REFERÊNCIAS 
Almeida, H. M. M. :Autogestão: da idéia às práticas: Encontrado em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75901983000100004 
Bourdet, Yvon &Guillerm, Aalian. Autogestão: uma mudança radical. Rio de Janeiro, Zahar, 1976. p. 9, en-
contrado em: 
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=+Autogest%C3%A3o:+uma+mudan%C3%A7a+radical&auth
or=Bourdet+Yvon&author=Guillerm+Aalian&publication_year=1976   
Cardoso, F. F., et al. Ferramentas e diretrizes para a gestão da logística no processo de produção de edifí-
cios: encontrado em: http://www.pcc.poli.usp.br/files/text/publications/BT_00263.pdf 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre o complexo Tania Maria e Cinco de Dezembro 
que foi realizado com método de mutirão de familiares para poderem ter uma moradia mais digna. 
Palavras-chaves: [ Mutirão, complexo familiar, Auto-Gestão ]. 
 

INTRODUÇÃO 
O início dos problemas de moradia começou com a Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a 
mudar do campo para as grandes cidades e se instalavam nessas cidades como podiam, pois, elas queriam 
se inserir nesse novo processo de produção. Nessa época deu-se início aos conjuntos habitacionais. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
também o estudo de caso do projeto analisado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A idéia de Mutirão é uma Auto-Gestão, por isso, todas as pessoas que participam no processo de execução 
devem ter o capricho e zelo, pois estão construindo aonde irão residir após uma longa jornada de trabalho 
todos os moradores, se dedicavam em construir suas próprias moradias aos sábados e domingos. E isso 
explica porque com projetos de autogestões poucas pessoas vendem suas moradias, pois a moradia tem 
um maior valor sentimental do que um valor de mercado em si, por ter sido construído por eles mesmos. A 
autogestão é definida como o gerenciamento de uma empresa pelos próprios empregados, que são repre-
sentados por uma direção ou por um conselho gestor. O conceito de autogestão caracteriza-se por eliminar 
a hierarquia, há sempre o respeito e apoio mútuo e dedicação às tarefas de autoproposta, onde há a neces-
sidade de cada indivíduo um possível esforço. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo realizado se desenvolveu nos princípios básicos de edificações executadas pelos próprios mora-
dores. Aproximando-nos ao conhecimento sobre auto-gestão de mutirão, reduzindo custos para os morado-
res e melhorando o déficit habitacional.  
 

REFERÊNCIAS 
Arquiteturas Copromo – SESC TV. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=4H6BM6_aubA > 
Acessado em 03 de setembro de 2016.  
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre a habitação social, relativas ao conceito de au-
togestão aplicado, como é feita a construção por mutirão, dentro desse meio as implicações do projeto para 
atender as demandas exigidas durante o projeto e qual é o papel exercido pelos construtores e moradores 
na execução da obra. 
Palavras-chaves: [autogestão, mutirão, habitação]. 
 

INTRODUÇÃO 
O crescimento da população foi demasiado, e é necessário hoje, para nós engenheiros e profissionais da 
área da construção civil, adaptar o espaço para melhor atender as demandas do ser humano, tendo assim 
uma moradia digna em sociedade. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
vídeos relacionados ao empreendimento estudado por nossa equipe. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Essas construções podem ser consideradas como construções sociais, dado que tem uma grande participa-
ção das próprias pessoas que ali irão habitar, tanto no processo construtivo, quanto na manutenção e cui-
dados com a construção final, a finalidade é de apresentar como funciona cada etapa deste processo de 
construção. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo realizado se desenvolveu nos princípios básicos da habitação social, originado a partir do demasi-
ado crescimento da população em áreas urbanas, por consequência desse crescimento sem controle, surgi-
ram grandes favelas. O projeto tem como objetivo estudar soluções viáveis para dar uma moradia digna a 
essas famílias em um melhor meio social. Podemos concluir que partindo do interesse unânime entre esta-
do e população em obedecer o direito a moradia que todo cidadão possui, o método de habitação social 
construído por mutirão se torna eficiente para ambos interessados.  
 

REFERÊNCIAS 
ABIKO, A.K. Mutirão habitacional: Procedimentos de gestão. Porto Alegre.  Recomendações Técnicas HA-
BITARE, 2006. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o conceito de autogestão nas construções de habitação 
popular através de mutirões.  
Palavras-chaves: [autogestão, mutirão, habitação].  
 

INTRODUÇÃO 
O projeto escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi o “Comuna Urbana Dom Helder Câmara – 
Jandira – SP (2007 a 2012) ”, através deste caso iremos demostrar o impacto positivo causado pelo sistema 
de mutirão, tendo com um dos principais benefícios a redução do déficit habitacional. 
    

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
também o projeto escolhido para estudo.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Autogestão nas construções de habitação popular através de mutirões são processos em que os moradores 
de uma determinada comunidade tomam a iniciativa de gerenciar e produzir a própria moradia. Esse pro-
cesso geralmente é beneficiado com subsídios ou financiamento do estado e/ou município. Além disso, 
existem escritórios de arquitetura e engenharia especializados nesses processos que prestam consultoria 
nas partes de planejamento, projeto, gerenciamento e execução. O termo “autogestão” se dá pelo fato de os 
executores serem os próprios moradores, não necessitando assim de uma terceira empresa (construtora). 
Dessa maneira o custo para construção das moradias se torna mais acessível, tornando viável a realização 
do sonho das famílias de baixa renda.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tendo como base os conceitos apresentados acima, podemos concluir que o sistema de autogestão na 
construção de habitações populares através de mutirão traz benefícios para a sociedade, seja diminuindo o 
déficit habitacional, seja diminuindo a desigualdade social.  
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RESUMO 
Este trabalho interdisciplinar propõe o estudo do modo de construção de autogestão e mutirão utilizado na 
obra Copromo na cidade de Osasco. Focalizando o papel dos moradores e consultores na execução da 
obra e todas as implicações envolvidas no projeto. 
Palavras-chaves: [mutirão, autogestão, mão de obra, moradores]. 
 

INTRODUÇÃO 
A construção habitacional pode ser desenvolvida de várias formas. Uma dela é a realização através de muti-
rão, em que a execução das residências é feita pela mão de obra dos próprios moradores. Esse tipo de 
construção é também utilizado por alguns órgãos públicos, direcionados às famílias de baixa renda a fim de 
reduzir os custos das obras e conseqüentemente diminuir o déficit habitacional do país. Outra forma desta 
construção é quando não se utilizam recursos do governo e os próprios moradores são responsáveis pela 
administração das residências, este conceito é denominado como autogestão. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram, na grande parte, o uso da internet para pesquisas diversas sobre o trabalho e 
também o conhecimento adquirido através das aulas sobre o assunto pesquisado. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O mutirão é um processo baseado no esforço coletivo e organizado de toda uma comunidade para a cons-
trução de suas próprias moradias, já a autogestão é caracterizada com a constituição de equipes que se 
organizam e atuam sem um líder para comando. Esses dois conceitos juntos são alternativos criadas que 
fazem com que os moradores atuem na mão de obra das construções das suas próprias residências redu-
zindo assim significantemente os custos das mesmas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Uma das estratégias de construção das pessoas sem moradia e sem condições materiais para adquiri-la, foi 
à autogestão juntamente com processos coletivos como o mutirão. Neste estudo foram abordados esses 
dois processos de construção que foram utilizados para aquisição de moradia. 
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RESUMO 
O presente Projeto Interdisciplinar propõe a pesquisa sobre os conceitos de autogestão em projetos de con-
juntos habitacionais, novas tecnologias no desenvolvimento e execução destes métodos como a construção 
por mutirão e as implicações causadas ao longo dos projetos.   
Palavras-chaves: [engenharia civil, projeto, autogestão, cohab]. 
 

INTRODUÇÃO 
Ainda hoje o Brasil conta com certa dificuldade nos âmbitos das construções para populações de baixa ren-
da, com um grande déficit habitacional que existe a muitos anos e que ainda poderá existir por muito tempo 
caso os atuais métodos de construção e concepção de projetos para conjuntos habitacionais não sejam 
reavaliados ou mesmo totalmente recriados, a população ainda poderá sofrer muito com falta de habitações 
de baixo custo com qualidade relativamente boa. Mas novas ideias estão sendo elaboradas, sistemas de 
construção inovadores, que usam desde a participação da comunidade na construção, ou dando a seus 
moradores a capacidade de poderem desenvolver suas próprias construções por meio de expansões nas 
residências, um novo pensamento com foco maior no bem-estar da população do que no ponto de vista 
econômico toma forma e pode revolucionar o ambiente da construção civil em todo o mundo. 
 

METODOLOGIA 
Os métodos utilizados foram na grande parte, pesquisas na internet sobre o assunto referido, sendo emba-
sado nos métodos apresentados em sala de aula para o desenvolvimento do trabalho. 
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O conceito de autogestão se tratando de conjuntos habitacionais, define que eles sejam desenvolvidos e 
executados por seus usuários, em sinergia com o sistema de construção por mutirão que podem, juntos, 
revolucionar os atuais métodos de construções de cohabs, visando uma melhor qualidade de vida e ambi-
ental. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As pesquisas sobre os métodos provaram que o modelo atual de desenvolvimento de projetos de conjuntos 
habitacionais necessita de uma revisão para elaboração de um pensamento com foco nos moradores, vi-
sando diminuir os problemas gerados pelo sistema vigente. 
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RESUMO 
O presente trabalho consiste em escolher um projeto de residência - sob o tema residências brasileiras con-

temporâneas - e após levantamento de todas as informações pertinentes, desde desenhos técnicos, fotografias, textos 

em revistas especializadas, elaborar um trabalho de caráter interdisciplinar, desenvolvendo todas as disciplinas do perí-

odo cursado. O projeto escolhido foi a Casa de Piracicaba, do arquiteto Isay Weinfeld, implantada em um terreno de 

2000 m² no interior paulista. A distribuição em três pisos dispostos em eixos perpendiculares permite o deslocamento da 

terra para ser superada naturalmente, e torna o jardim acessível a partir de qualquer andar.  

 

INTRODUÇÃO 
O presente projeto é uma casa de refúgio para finais de semana, construída na cidade de Piracica-

ba, 250 km de distância de São Paulo. Ela se destina a servir como um ponto de encontro de uma família 
cujos membros estão espalhados por várias cidades do estado. Os 2000m² de terreno resultaram da fusão 
de 2 lotes em um condomínio fechado. A implantação da residência foi pensada não só pelo fato da posição 
da casa ser favorecida pelo contorno inclinado da terra, mas também a sua preocupação com a orientação 
(Norte), para fornecer aos quartos e áreas sociais a luz do sol da melhor maneira possível. 

 

METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do trabalho proposto, primeiramente foram feitas pesquisas sobre o projeto 

e levantamos as questões propostas pelas disciplinas, para elaboração da parte teórica. Em um segundo 
momento, fizemos a montagem da maquete do projeto através dos desenhos e fotos coletados. 

 

DISCUSSÕES 
 
O projeto para representação da Casa de Piracicaba foi bastante interessante, pois conseguimos 

trabalhar as disciplinas do semestre de maneira integrada. A casa Piracicaba é considerada um local acon-
chegante, tanto pela sua estrutura como pelo desing do arquiteto Isay Weinfeld. A iluminação, a acústica e a 
madeira não foram pensadas só de uma forma para ficar bonita, mas também para contribuir com o conforto 
dos moradores. A distribuição em três pisos dispostos em eixos perpendiculares permite que o jardim se 
torne acessível a partir de qualquer andar da residência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
             Neste trabalho tivemos que unir os conhecimentos das disciplinas estudadas no primeiro semestre 

do curso de Engenharia Civil e alguns conhecimentos adicionais para a realização  foi colocado em pratica 

tanto da maquete como a do relatório final. 
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RESUMO 
O projeto de uma residência deve despertar no indivíduo as sensações de conforto, bem estar, beleza, o que 

podemos chamar de uma experiência multissensorial (FRANÇA, J.G.F, 2013). A casa estudada - HS Quinta da Barone-
sa, do escritório Studio Arthur Casas - possui várias características desse conceito. Uma dela é a grande utilização de 
vidros para passagem da luz natural, que traz a sensação de conforto e contato com a natureza. A partir do estudo 
deste projeto, podemos realizar um trabalho interdisciplinar que abrange as disciplinas desenvolvidas no primeiro perío-
do do curso de Engenharia Civil. Alguns dos pontos estudados, a partir das plantas, cortes e detalhes enviados pela 
empresa Studio Arthur Casas foram: áreas, coordenadas e ângulos do primeiro pavimento da residência e execução de 
uma maquete volumétrica, com escala de 1:150, utilizando papel paraná com a finalidade de estudar a volumetria da 
casa, associando a figuras geométricas. 
PALAVRAS-CHAVE: Quinta da Baronesa, Studio Arthur Casas, Maquete, Experiência Multissensorial. 

INTRODUÇÃO 
  Um projeto de residência deve, oferecer aos moradores conforto e beleza em uma série de ativida-
des relacionadas ao morar, como receber amigos, trabalhar em casa, momentos de lazer e descanso.  

Nesse contexto, os arquitetos Beto Cabarati e Regiane Khristian, do Studio Arthur Casas, desenvol-
veram um projeto, o qual será analisado, visando atrelar esses conceitos aos requisitos solicitados pelo 
cliente. 

METODOLOGIA 
 O estudo será baseado em levantamentos de dados e análise de materiais (folders, memorial des-
critivo, plantas baixas, cortes, detalhes e imagens) obtidos juntamente com a empresa responsável pela 
realização do projeto e construção da HS Quinta da Baronesa. A partir desses dados, será feita a análise de 
coordenadas, de áreas e volumetria, esta por meio de uma maquete utilizando papel Paraná.  

DISCUSSÕES 
 Nota-se que a HS Quinta da Baronesa explora muito a percepção visual dos envolvidos ao utilizar 
vários caixilhos de vidro, que ao se abrirem, possibilitam a entrada de luz natural nos cômodos e a vista 
transmite a sensação de contato com a natureza, mesmo com chuva. 
 O terreno em que a obra foi construída possui um forte declive. Em vez de nivelar o terreno, os ar-
quitetos decidiram aproveitar o acidente geográfico para criar ambientes neste local.  
 A disposição dos cômodos também não é ao acaso. Como a família costuma receber muitas visitas, 
os arquitetos separaram a residência em “volumes”, sendo um para hóspede e outro para a família. Dessa 
forma, nos momentos em que não tivessem visitas, não perderiam uma área excessiva com cômodos inuti-
lizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho abordou uma análise da residência HS Quinta da Baronesa, concebida pelo Stu-

dio Arthur Casa, através de requisitos dos clientes e o conceito de experiência multissensorial.  
Além da análise do projeto arquitetônico, muitos outros levantamentos foram feitos para complemen-

tar o estudo da residência em questão, como a aferição de áreas, ângulos e volume (maquete volumétrica).  
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RESUMO 
A Casa Grelha é um projeto ambicioso do escritório Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz, que foi premiado pelo 

IAB-SP em 2006.  Seu nome vem da estrutura suspensa em formato de grelha, que esquadrinha o espaço em módulos 

cúbicos, todos com as mesmas medidas, tendo ambientes internos, varandas e vãos livres - estes sem teto nem piso. 

Assim, a casa feita de madeira, parece flutuar e se mescla às copas das árvores em um terreno de 65 mil m², coberto 

pelo verde da mata Atlântica, na serra da Mantiqueira, em São Paulo. A partir do estudo deste projeto, realizamos um 

trabalho interdisciplinar que abrange as disciplinas desenvolvidas no primeiro período do curso de Engenharia Civil. As 

disciplinas de Física, Algebra Linear, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Introdução à Ciência da Computação 

foram estudados a partir das plantas, cortes e textos descritivos referentes ao projeto da residência.  

PALAVRAS-CHAVE: Desenho Técnico, projeto residencial, Maquete 

 

INTRODUÇÃO 
Fincada em uma paisagem deslumbrante, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, a Casa Grelha, 

dependendo do ângulo de visão, ora parece ser domada pelo íngreme terreno, ora parece integrar-se a ele 
e dominá-lo. Isso acontece porque há uma relação direta entre terreno, construção e natureza estabelecida 
de forma surpreendente no projeto dos Arquitetos Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes 
Ferraz do escritório FGMF – Forte,Gimenes & Marcondes Ferraz Arquitetos. 
 

METODOLOGIA 
Em nosso trabalho, primeiramente foram feitas pesquisas na internet, revistas e livros indicados pe-

las disciplinas, onde coletamos todas as informações que eram necessárias para o desenvolvimento do 

trabalho proposto. Em um segundo momento, fizemos a montagem da maquete do projeto através dos de-

senhos e fotos coletados. 

DISCUSSÕES 

 A elaboração do presente trabalho nos proporcionou contato com um projeto residencial bastante 
interessante, e através dele foi possível fazer aplicações práticas dos conhecimentos adquiridos ao longo do 
semestre, relacionando as várias disciplinas em um projeto único. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Já de inicio percebemos a preocupação e a atenção dedicada ao projeto pela FGMF Arquitetura pa-

ra o conforto interno dos usuários deste imóvel, bem como para o desing, e assim como foi um desafio para 

eles, também foi para nós a elaboração desse projeto e a preocupação em executarmos uma maquete com 

uma visão bem próxima a realidade. 
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RESUMO 
Distribuir mercadorias para todos os tipos de lugares de maneira eficiente e segura é a responsabilidade de 
empresas especializadas no ramo do transporte. A prestação de serviço deste tipo de organização se tor-
nou essencial nos dias de hoje. Por conta disso faremos a “abertura de uma empresa” de transporte, que 
fará a distribuição de produtos de cosméticos e perfumaria. A expansão de tal segmento será apresentada, 
assim como a definição do negócio, nome da empresa criada, local, missão, perfil dos clientes, possíveis 
concorrentes, e demais dados do empreendimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendimento. Transporte. Cosméticos e Perfumaria. 

 

INTRODUÇÃO 
O setor de transportes trabalha com diversos tipos de cargas, no entanto, um serviço que tem ga-

nhado o mercado atualmente é a distribuição de produtos cosméticos e de perfumaria. A logística de distri-
buição de tais produtos vem crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indús-
tria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – ABHPEC, cerca de 1,7 % do PIB brasileiro tem sido 
deste mercado nos últimos anos.  O país já é o segundo maior mercado neste segmento, primeiro vem os 
Estados Unidos, porém o Brasil já esta a frente do Japão. Uma das causas desse aumento é que a cada dia 
o mercado vem lançando produtos novos, específicos para tipos de pele, cabelo, idade, e com isso a de-
manda de novos consumidores vem crescendo cada vez mais.  

METODOLOGIA 
Montar um projeto para a abertura de uma empresa contendo: dados do empreendedor e do em-

preendimento, enquadramento tributário, recursos para a abertura do negócio, análise de mercado com 
base em dados estatísticos, necessidade de pessoal (perfil do profissional a ser contratado como capacida-
des, formação da equipe de trabalho e suas especializações), maquinário da empresa, demonstrativo de 
uma conta de energia, dimensionamento da rede pneumática, análise do desempenho térmico da edifica-
ção, estimativas de custos, análise da matriz FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) e criação 
de uma rota de distribuição do produto da empresa a fim de minimizar o tempo de transporte. 
 

DISCUSSÃO 
A empresa A&D logística preza pela qualidade de seus produtos e serviços, com uma equipe quali-

ficada, caminhões novos e preparados para atender empresas que precisam de uma excelência na qualida-

de da logística de seus produtos. Com rapidez e eficiência, entregamos os cosméticos que são produtos 

extremamente delicados com qualidade, e tudo isso com ótimo preço. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através da realização deste projeto, foi possível analisar as dificuldades de se abrir uma empresa, e 
a importância do estudo e de pesquisas, para que a mesma tenha sucesso. O tipo da empresa, sua locali-
zação, seu nome, enquadramento tributário, investimentos, concorrentes, tudo isso, são questões que de-
vem ser bem pensadas, pois para que dê certo, uma organização precisa de um planejamento, controle, e 
gerenciamento dos todos os setores e de suas tarefas.  
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RESUMO 
 

O planejamento é essencial para desenvolver a abertura de uma empresa e tomar as melhores decisões 
com a missão de atingir o público alvo desejado. O presente trabalho objetivou analisar as condições favo-
ráveis na cidade de São José do Rio Preto, para abertura de uma empresa de eventos corporativos, enfati-
zando as possibilidades reais de se consolidar no mercado desejado como líder do segmento. Através de 
fontes centradas nos temas de empreendedorismo, economia, administração, entre outros fatores primordi-
ais, foram realizados estudos referentes ao mercado corporativo e após analisarmos o cenário de clientes e 
concorrentes, chegando à conclusão de que é viável a abertura do empreendimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa, Empreendimento, Planejamento, Investimento, Eventos. 

 

INTRODUÇÃO 
 Considerando a atual área de expansão do segmento de eventos, reputando ainda a importância 

para a desenvoltura econômica nacional através de empreendimentos neste setor na cidade de São José 

do Rio Preto executamos um plano de negócio a fim de propiciar o melhor planejamento, eficácia, e solidez 

para a abertura da empresa PAX EVENTOS CORPORATIVOS na cidade visando obter liderança no mer-

cado competitivo, a qual será responsável por projetar e realizar eventos corporativos de diversos portes 

assumindo tarefas de execução do início ao fim, propiciando tranquilidade e garantias de sucesso aos idea-

lizadores contratantes. 

 
METODOLOGIA 

Montar um projeto para a abertura de uma empresa contendo: dados do empreendedor e do em-
preendimento, enquadramento tributário, recursos para a abertura do negócio, análise de mercado com 
base em dados estatísticos, necessidade de pessoal (perfil do profissional a ser contratado como capacida-
des, formação da equipe de trabalho e suas especializações), maquinário da empresa, demonstrativo de 
uma conta de energia, dimensionamento da rede pneumática, análise do desempenho térmico da edifica-
ção, estimativas de custos, análise da matriz FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças) e criação 
de uma rota de distribuição do produto da empresa a fim de minimizar o tempo de transporte. 
 

DISCUSSÃO 
São José do Rio Preto é uma cidade consagrada por seu forte crescimento no ramo de negócios 

empresariais e conhecida também por ser um polo industrial de agronegócios, devido a esse fato, muitas 

indústrias e empresas vêm até a cidade para a realização de feiras, congressos, conferências e palestras. A 

empresa PAX EVENTOS CORPORATIVOS foi idealizada, projetada e vêm de encontro a este mercado, 

para suprir as referidas necessidades quanto a melhor adequação de espaços para realização de celebri-

dades corporativas, oferecendo todos os serviços de qualidade, oferecendo excelência.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Este estudo teve como principal objetivo a consolidação de um Plano de Negócios, capaz de 

fornecer informações precisas, viabilizando a abertura de uma empresa organizadora de eventos corporati-

vos. A partir de análises de mercado e comércio desenvolvidas neste trabalho, foi possível traçar diretrizes 

para iniciar o efetivo de atividades. 

REFERÊNCIAS 
Como elaborar um plano de negócio, 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/COMO%20ELABORAR%20UM%20PLANO_ba

ixa.pdf, acesso em 17/04/2017. 


