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Campus/U

nidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Elevador Automotivo 

Heron Freitas Resende 

Lorena Malagoli 

Leonardo Faria Heringer 

Vinicius Moutinho de Abreu 

Prof. Vicente Daniel Vaz da 

Silva 

 

A duplicação de vagas em garagem tem como 

obstáculo a limitação da altura disponível em 

pilotis de prédio ou mesmo em vagas cobertas. 

Esse trabalho desenvolve um tipo de elevador 

cuja elevação promove uma inclinação 

previamente ajustável de forma que a altura 

final seja viabilizada a partir de 2,7 metros, 

dependendo dos tipos de carros envolvidos. A 

inclinação faz com que a parte baixa da frente 

ou traseira do carro ocupe o espaço mais baixo 

do veículo inclinado.  A plataforma é dotada de 

berços (valas) para sustentação do veículo na 

posição inclinada. 

Coração 

Eucarístico 

 

 

 

 

 

 

02 

Análise de tensões em tambor  do 

acionamento de um transportador 

de correia 

Paulo Roberto Teixeira 

Carlos Eduardo de Oliveira 

Rodrigo Silva Santos 

Rodrigo Nunes Braga 

 

Prof. 

Vicente Daniel Vaz da Silva 

 

Os casos de fratura de tambores despertam 

interesse em analisar a distribuição de tensões 

nos tambores motrizes. Existem padrões já pré-

estabelecidos para grandes mineradoras o que 

vem sendo adotado em vários casos. Esse 

trabalho apresenta o dimensionamento 

analítico pelo critério da resistência dos 

materiais, fadiga por ciclos de carga e 

dimensionamento nas ligações soldadas pelo 

método citado na norma AWS D1.1-2006.. A 

análise por elementos finitos é apresentada, os 

resultados confrontados e uma conclusão 

apresentada a partir dos dados encontrados. 

 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

 

 

03 

Desenvolvimento de um tipo de 

haste para sustentação de cabine de 

caminhão aberta 

Rodrigo Antônio Martins Guieiro 

Bruno da Silva Rocha 

Bruno Luiz Soares da Silva 

 

Prof. Vicente Daniel Vaz da 

Silva 

 

A manutenção de caminhões é feita com a 

cabine basculada e apoiada sobre uma haste 

projetada pela fábrica. Esse grupo desenvolve 

uma haste com vantagens em relação a haste 

original. 

Coração 

Eucarístico 

 

 

04 

Projeto de vaso de pressão 

destinado a armazenamento de GLP 

em processo 

Elbert Fernando Martins Coelho 

Júnio Rodrigues Coimbra 

Prof. Vicente Daniel Vaz da 

Silva 

 

Um vaso é projetado rigorosamente sob 

critérios da norma ASME VIII divisão I, 

envolvendo o casco, os tampos, os tubos dos 

bocais e reforços das aberturas e ligações 

soldadas. Acrescenta-se a análise por elementos 

finitos e apresenta uma comparação entre os 

resultados. 

Coração 

Eucarístico 

 

 

05 

Projeto de elevador para uso 

doméstico 

William Cesar Trindade 

Rodrigo Santos Diniz 

Luiz Alberto Dias Aganetti 

Prof. Vicente Daniel Vaz da 

Silva 

 

Esse trabalho consta o desenvolvimento de um 

elevador para uso residencial, em casa, 

destinado a pessoas com dificuldades de 

passagem por escadas de degraus. 

Coração 

Eucarístico 

 

 

 

06 

 

Projeto de um sistema de 

esticamento automático para  

transportador de correias 

Daniel Ferraz Bitencourt 

Jason Cleomar Machado Junior 

Thales Augusto Morais Oliveira 

Prof. Vicente Daniel Vaz da 

Silva 

 

Os processos de esticamento de correias de 

transportadores constam de contra-peso ou 

parafusos. Esse trabalho traz um sistema com 

tambores enroladores de cabo de aço, 

acionados por motoredutor com dupla saída, 

acionado automaticamente por um sensor de 

força de tração no cabo de aço de uma lateral 

do sistema. 

 

Coração 

Eucarístico 
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Turno 
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Campus/U

nidade 
 

07 
Controle de patola perfuratriz 

 

Carlos Alberto Dias da Silva Filho 

Dover Bruno Duarte Rodrigues 

 

Prof. Antonius Henricus M 

de Knegt 

 

 

Controle dinâmico de posicionamento: Sistema 

para controlar o posicionamento de uma 

máquina perfuratriz, que deve perfurar na 

direção da força g independentemente da 

inclinação do terreno. Deverá empregar 

inclinômetros que enviarão informação para o 

sistema de controle, que deverá ajustar o 

posicionamento da broca perfuratriz. 

 

 

 

 

 

Coração 

Eucarístico 

08 

Braço Mecânico movido a diferença 

de potencial elétrico ocular 

 

Jackson Junio Pereira Tironi 

Rafael de Almeida Lial 

Saulo Vieira Fidelis e Moura 

 

Prof. Sady Antonio dos 

Santos Filho 

 

Este trabalho visa o desenvolvimento de um 

protótipo de uma garra mecânica acionada à 

distância por meio potenciais de 

eletrooculografia (potenciais elétricos 

originados no olho). Este trabalho poderá servir 

de base para o desenvolvimento de outros 

dispositivos eletromecânicos que deverão ser 

acionados por pessoas tetraplégicas, como por 

exemplo: uma cadeira de rodas. 

 

 

 

 

 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

09 
Comportamento estrutural de 

torres treliçadas autoportantes 

Davidson Willians de Souza 

Andrade 

Rogerio Domingues Andrade 

Christiano Castelnovo Nunes 

 

Prof. Pedro Américo 

Almeida Magalhães Junior 

Este projeto de pesquisa pretende estudar as 

torres treliçadas autoportantes utilizadas para 

suportar aerogeradores de grande porte em 

regiões com elevada altitude. O objetivo é 

desenvolver uma metodologia de avaliação 

estrutural numérica de carregamento estático 

sobre a estrutura de treliça dos aerogeradores 

quando submetidos a carregamento 

proveniente de seu uso comum usando o 

método dos elementos finitos. Com isto 

esperasse minimizar o custo de transporte e 

instalação da torre e maximizar a geração de 

energia elétrica, respeitando normas técnicas e 

as restrições de integridade estrutural e 

segurança, fazendo análise de vibrações e 

carregamentos estáticos solicitadas, evitando 

assim as falhas por fraturas ou fadigas 

mecânica. 

Coração 

Eucarístico 

10 

Proposta de utilização de materia 

prima reciclada no componente 

automotivo - reparo vão de roda 

 

Euler Alves Dutra 

Fabiola Perez Lozada 

Hebert Richard de Souza 

 

Prof. 

Gilmar Cordeiro da Silva 

 

Uma das áreas produtivas que mais aderiu às 

vantagens que os plásticos proporcionam, foi o 

setor automobilístico. Diante desse cenário 

promissor, este trabalho oferece um estudo de 

materiais poliméricos aplicados na fabricação 

de uma peça veicular. A finalidade principal 

dessa peça no veículo é conferir proteção à 

região onde é montada. Os resultados dos 

estudos realizados confirmaram a possibilidade 

do uso de 100% em material reciclado para a 

obtenção da peça veícular 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

11 

Estudo da viabilidade da 

implantação de uma usina eólica na 

RMBH 

 

Bruno Speziali Caldeira de Sousa 

Felipe Lopes Gonçalves 

Leonardo Fonseca Lana 

 

Profa. Célia Mara Sales 

Buonicontro 

O aumento da demanda de energia e as 

incertezas referentes à disponibilidade de 

recursos energéticos alternativas tem colocado 

na pauta das discussões globais a questão da 

escassez dos recursos naturais e a busca por 

fontes de energias alternativas. A energia eólica 

é a segunda fonte de energia mais competitiva 

no Brasil, perdendo somente para a 

hidrelétrica. Este trabalho de conclusão de 

curso apresenta um estudo da viabilidade de 

implantação de uma usina eólica em Minas 

Gerais e propõe um roteiro que auxilia a 

instalação e operação de parques eólicos. 

Coração 

Eucarístico 

12 
Estudo Para Minimizar o Desgaste 

de uma Bomba Hidráulica 

Hudson Moreira Goncalves 

Leonardo França Gomes 

Victor Hugo de Carvalho Chaves 

 

Profa. Célia Mara Sales 

Buonicontro 

Pretende-se com este trabalho elaborar um 

estudo de adequação da máquina de 

funcionamento simulado que é responsável 

pelos os ensaios em tubos de combustíveis 

fabricados pela empresa Dytech Tecalon. 

Atualmente o projeto inicial não considera 

todas as exigências existentes nos ensaios ao 

qual é submetida e assim se faz necessário 

procurar identificar os fatores que vem 

provocando a diminuição da vida útil dos 

componentes da bomba hidráulica e a partir daí 

propor melhorias no projeto através de ensaios 

comparativos, qualitativos e quantitativos com 

o propósito de aumentar a vida útil dos 

componentes. 

 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

13 

Estampagem de ações avançados de 

alta resistência 

 

Eliene Elisa de Miranda 

Henrique da Cruz Amaral 

Rodrigo Stehling Leal Silva 

 

Prof. 

Gilmar Cordeiro da Silva 

 

 

A fabricação dos componentes que 

compõe a estrutura da carroceria de um veículo 

tem origem na transformação da chapas 

metálicas através do processo de conformação 

mecânica. A matéria prima para o processo 

provém da laminação e assim destinam-se aos 

diversos tipos de conformação mecânica para 

se obter o produto acabado ou semi-acabado. 

No intuito de obter redução de peso 

nos veículos e o aumento da resistência 

mecânica de suas carrocerias a indústria 

automobilística tem promovido grandes 

avanços na evolução metalúrgica dos aços. O 

trabalho tem como objetivo analisar a utilização 

de aços avançados de alta resistência, também 

conhecidos como AHSS, com foco na 

construção de carrocerias de automóveis de 

passeio. 

 

Coração 

Eucarístico 

14 

Redimensionamento de mola 

helicoidal para suspensão 

automotiva 

 

Joao Ricardo Azanha Filho 

Leandro Marques Viana 

 

Prof. Claysson Bruno 

Santos Vimieiro 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a 

possibilidade de redução de massa de uma 

mola utilizada em suspensão automotiva, 

analisando as características exigidas no projeto 

original, tais como constante elástica, 

diâmetros, alturas, número de espiras e vida 

útil, visando melhoria de desempenho e 

redução de custos. 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

15 

Sistema de controle para próteses 

mecânicas 

 

Luis Antonio Passos Alves 

Marcelo Unsonst Costa 

Vinícius de Paula Oliveira 

 

Prof. Claysson Bruno 

Santos Vimieiro 

 

O presente trabalho tem como objetivo 

principal uma análise de viabilidade de 

implementação de um sistema de controle para 

uma prótese biomecânica controlada por 

impulsos nervosos. 

Coração 

Eucarístico 

16 

Equivalência de Óleos para 

Lubrificação de Equipamentos de 

Terraplanagem 

 

Augusto de Barros Guimarães 

Paulo Cesar Silva de Araujo 

 

Prof. Leonardo Vinícius 

Mendes Pereira 

 

 

Uma empresa que possui diversos tipos de 

equipamentos de terraplanagem envolve várias 

especificações de óleos lubrificantes para os sistemas 

hidráulicos. Normalmente uma empresa de médio 

porte deve possuir até quatro tipos de óleos 

lubrificantes para os compartimentos do sistemas 

hidráulicos em seus equipamentos. Tal padronização 

dos óleos lubrificantes para o sistema hidráulico com as 

mesmas características, podem reduzir ao mínimo os 

lubrificantes a serem aplicados. A escolha correta de 

um óleo lubrificante pode trazer benefícios em termos 

da vida útil do equipamento, extensão do período de 

troca, garantir a unificação na compra do óleo 

lubrificante. A escolha adequada gera também 

economia de custo, facilitando a elaboração dos planos 

de lubrificação preventiva e inibindo erros nas 

reposições por óleos diferentes nos compartimentos, e 

a redução de descarte de óleos usados por parte de 

erros e contaminação. Nesse trabalho foram analisadas 

as substituições dos óleos lubrificantes utilizados nos 

equipamentos Motoniveladora de Superfície – Marca 

Fiatallis modelo FG 170 e em uma Fresadora de Asfalto 

– Marca Caterpillar modelo PM 102, proporcionando 

um maior poder de compra e custo de inventário 

menor e consequentemente uma redução dos custos 

de manutenção. 

Coração 

Eucarístico 
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Campus/U
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17 
Projeto de um Galpão Modular de 

rápida montagem 

Leonardo Sabioni Valadares 

Rogerio Daniel Barbosa 

Thiago Cunha Lage 

 

Prof. Leonardo Vinícius 

Mendes Pereira 

 

A construção de um galpão modular de rápida 

montagem para pintura de containers envolve 

grandezas tais como dimensionamento, 

transporte, controle e cálculo de vazão e 

temperatura do ar no interior do galpão 

modular. No presente trabalho é desenvolvido 

um galpão modular que seria para atender o 

cliente que necessitasse de uma pintura de 

manutenção em uma série de containers no seu 

local de trabalho. As medidas dos módulos de 

montagem serão compatíveis com as da 

caçamba da carreta, para facilitar o transporte. 

O galpão possuirá um sistema de 

recondicionamento de ar que o mantenha na 

temperatura e umidade ideais para a pintura no 

local de trabalho. Há também a possibilidade de 

um isolamento térmico ser adicionado para 

melhor eficiência desse controle de 

temperatura. 

Coração 

Eucarístico 

18 

Locomoção artificial de robos com 

quatro pernas usando 

simulação computacional 

Gabriel Duarte G. Pedro 

Felipe Ferreira Sales 

Rodrigo Bruck Cunha 

Prof. Pedro Américo 

Almeida Magalhães Junior 

O trabalho se propõe ao estudo da locomoção 

por pernas de um robô 

quadrúpede idealizado para se locomover em 

diferentes terrenos, a 

idealização do projeto de uma plataforma 

mecânica e a especificação de um 

sistema eletrônico para o estudo e 

desenvolvimento desta tecnologia. 

Simulações computacionais serão feitas para 

esses propositos. 

Coração 

Eucarístico 
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Turno 
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Campus/U

nidade 
 

 

19 

 

Desenvolvimento de cadeira para 

motorista com necessidades 

especiais 

Karina Rafaelle de Oliveira 

Luiz Carlos Alcântara 

Prof. Vicente  Daniel Vaz da 

Silva 
 

Coração 

Eucarístico 

20 

Atenuação vibracional de uma 

estrutura multiesmutiável 

utilizando sistema ativo 

 

 

Mateus Morais Gomes 

Pedro Raphael Viana Leal 

Tomás da Costa Manso Bandeira 

de Mello 

Prof. Antonius Henricus M 

de Knegt 

 

 
Coração 

Eucarístico 

21 

Máquina de Ensaio de Tração 

 

 

 

Enzo Brera Valadão 

Rodolfo Henrique Araújo Silva 

Thulio Marques Linhares 

 

Prof. 

André Fioravante 

de Oliveira 

 

 
Coração 

Eucarístico 

22 

A mini máquina de tração para 

medir tensão deformação 

 

 

Estevao Braga Viana Maciel 

Luiz Paulo Oliveira 

Thiago Maldonado Martins 

Prof. 

André Fioravante 

de Oliveira 

 
Coração 

Eucarístico 

23 
Motor Magnético de terendeze 

 

 

André Gustavo Dantas Moreira 

Guilherme Villaça Machado 

Gomes 

Henrique Penha Milani 

 

Prof. Welerson Romaniello 

Freitas 

 

 
Coração 

Eucarístico 

24 

Máquina de de Vendas de Salgados 

Automática 

 

 

Christiano Baumgratz Johnson 

Luís Guilherme Rios Loyola 

Raphael Rabbi Lage Freitas 

 

Prof. Nilson 

De Figueiredo Filho 
 

Coração 

Eucarístico 
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Turno 
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Campus/U

nidade 
 

25 

 

Desenvolvimento de uma bancada 

de ensaios para pequenos motores 

aeronáuticos 

 

Guilherme Victor Lopes da Silva 

 

Prof. Denilson Laudares 

Rodrigues 
 

Coração 

Eucarístico 

26 
Projeto CVT 

 

 

Kennedy Alberto Miranda Lopes 

Leonane Alvarenga Santiago 

William Pedro dos Santos 

Barbosa 

 

Prof. Denilson Laudares 

Rodrigues 
 

Coração 

Eucarístico 

27 

 

Microestrutura e propriedades 

mecânicas de ferro fundido nodular 

austemperado com adição de 

nióbio 

Arthur Figueiredo Silva 

Christiano Castelnovo Nunes 

Klaus Higor dos Santos Silva 

Tomás Antônio Mourão Lerbach 

 

Prof. Pedro Paiva Brito 

 
 

Coração 

Eucarístico 

28 

Controle de válvula eletrônico para 

motores a combustão interna 

 

 

Bruna Marra Netto 

Fabiano Viana Oliveira da Cunha 

Médice 

Igor Vinícius Discacciati Loschi 

 

 

Prof. Nilson 

De Figueiredo Filho 
 

Coração 

Eucarístico 

29 

Célula de Carga aplicada em 

pacientes acamados 

 

 

Carlos Alberto Alves Machado 

Moisés de Paula Gouvea 

Weslley Albiani Alves 

 

 

Prof. Jánes Landre Júnior  
Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

30 

 

Controle de Posição do Arco Elétrico 

no Processo de Solda MIG/MAG por 

Variação de Campo Magnético 

 

Andre France da Costa 

Diego Raimundi Corradi 

Elvis Carneiro Monteiro 

 

Prof. Leonel Dimas de 

Abreu 

 

 
Coração 

Eucarístico 

31 

Automação de pintura em 

aeronaves 

 

 

Bernardo Perillo Guimaraes 

Moreira 

Daniel Luiz Barreto 

Silvia Moura Caldeira Alves 

 

Prof. Jánes Landre Júnior  
Coração 

Eucarístico 

32 

 

Comparativos das emissões 

veiculares de um motor tretafil 

 

Amanda Alves Martins 

Rodrigo Anderson Dias Rocha 

 

Prof. José Ricardo Sodré  
Coração 

Eucarístico 

33 

 

Processamento de imagens voltado 

para processo de conformação 

 

Crhistofi Meira Rocha 

 

Prof. Denilson Laudares 

Rodrigues 
 

Coração 

Eucarístico 

34 

Emissões atmosféricas usando 

conjunto gerador 

 

 

Luiz Rogerio Maia Gouthier 

Duarte 

Marco Tulio Batista dos Anjos 

Ricardo José Pedrosa Assumpção 

 

Prof. José Ricardo Sodré  
Coração 

Eucarístico 

35 

Novo liga metálica para ser utilizada 

em engrenagens 

 

Lucas Cassino Gil Nunes 

Luiz Claudio Silva Leao 

Pedro Miranda Rolim 

 

Prof. José Rubens 

Gonçalves Carneiro 
 

Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

36 

Cálculo estrutural por Elementos 

Finitos de tambor para correia 

transportadora 

 

Bernardo Amancio Correa 

 
Prof. Jánes Landre Júnior 

 

Este trabalho acadêmico relata a verificação 

estrutural de projeto de tambor de desvio, 

instalado em transportadores por correia. Seu 

objetivo foi de estudar e compreender a 

distribuição de tensões e deslocamentos da 

estrutura, estando esta submetida aos esforços 

resultantes do tensionamento da correia 

transportadora. Para tanto foi utilizado como 

ferramenta de cálculo estrutural o método 

matemático dos elementos finitos. Os 

resultados contemplam ainda a distribuição das 

tensões e deslocamentos para configurações 

distintas das variáveis utilizadas como 

condições de contorno como: diferentes 

ângulos de abraçamento da correia sobre o 

tambor e diferentes larguras da correia. 

 

Coração 

Eucarístico 

37 

 

Sistema de geração de potência 

usando a energia solar 

 

Gilberto Loureiro Junior 

Marcelo Assis Fagundes 

 

Prof. 

Luben 

Cabezas Gómes 

 
Coração 

Eucarístico 

38 

Sistema de injeção eletrônica de gaz 

em grupo gerador diesel 

monitorado por labwiew 

 

 

Alex de Oliveira 

Eduardo Chaves Moreira dos 

Santos 

Gerson Castanheira Botelho 

 

 

Prof. José Ricardo Sodré  
Coração 

Eucarístico 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

39 

Sistema de bombeamento de polpa 

de minério da Mina da Mutuca - 

Vale SA" 

 

Carlos Henrique Reis  Mourão 

Guilherme Bonamichi Vaz de 

Lima 

Mateus Felipe da Silva Ferreira 

Rafael Santos Garcia 

Ronaldo Magalhães Cesário 

Tomás Nascimento Vasconcelos 

Profa. Célia Mara Sales 

Buonicontro 

Este trabalho visa apresentar uma situação real 

onde atua um determinado tipo de máquina de 

fluxo. 

Coração 

Eucarístico 

40 
Sistema de Ar Condicionado Central 

do Minas Shopping 

 

André Luiz santos Teixeira 

Alan Sávio Ferreira Reis 

Carlos Hélcio Xavier Filho 

Henrique Penha Milani 

Luiza Fabrino Favato 

Rodrigo Batista Vieira 

Profa. Célia Mara Sales 

Buonicontro 

Apresentar uma situação real onde atua um 

determinado tipo de 

máquina de fluxo. 

Coração 

Eucarístico 

      

41 

Noite 

 

Estudo dos parâmetros de usinagem 

para dois insertos no torneamento 

de Ni-Hard" 

Aline Cristina Duarte Dias; 

Karine Mara Duarte Dias Rafael; 

Augusto Viana Pacheco 

Prof. Marcelo Câmara 

O estudo compara mecanismos de desgaste e 

rugosidade dos insertos com a variação de 

velocidade de corte e velocidade de avanço. 

 

 

 

 

42 

Noite 

 

Processo de furação de ferro 

fundido cinzento sem fluido de 

corte 

 

Paulo Henrique Pereira Soares; 

Sergio Camilo de Souza; 

Wesley Leonardo Avelar Ferreira 

 

Prof. Marcelo Câmara 

O trabalho avalia erros de circularidade e tempo 

de vida da broca quando usinado a seco e com 

fluido de corte. 

 

 

 

 

 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
 

 

 

studo da interferência dos 

parâmetros de usinagem na 

rugosidade e erro de circularidade 

durante o processo de torneamento 

do ferro fundido Ni-Hard" 

Bruno da Rocha Aguiar; 

Diego Ubirajara Ferreira Faria; 

Fabiano Batista Guimarães 

Prof. Marcelo Câmara 

O trabalho estuda comportamento do erro de 

circularidade e rugosidade da peça torneada 

com variação de velocidade de corte e 

velocidade de avanço. 

 

43 

Noite 

Processo de laminação a frio de 

metais- estudo e desenvolvimento 

do sistema de fabricação 

Eduardo Ribeiro Fonseca Araujo; 

Leonardo Costa; 
Prof.Claudinei J. Oliveira 

O trabalho tem por finalidade conceber por 

meio de projeto e fabricação um sistema de 

laminação a frio para metais, para utilização 

prática e didática. 

 

44 

Noite 

Dimensionamento e Construção de 

um Laminador Duo Motorizado 

Carollina Sales da Costa 

Eduardo Ribeiro Fonseca Araujo 

Leonardo Costa de Andrade 

Prof.Claudinei J. Oliveira 

 

O trabalho tem por finalidade conceber por 

meio de projeto e fabricação um sistema de 

laminação a frio para metais, para utilização 

prática e didática. 

 

 

45 

Noite 

Reconformação em Pontas 

Intercambiáveis em liga de CuCr 

utilizadas no Processo de Soldagem 

a ponto 

Alex do Nascimento Amorin 

Renato Luiz de Souza 

Rene Inácio Santos de Souza 

Prof.Claudinei J. Oliveira 

 

O trabalho tem por finalidade estudar o 

reaproveitamento de pontas intercambiáveis na 

liga de CuCr utilizadas no processo de soldagem 

por resistência elétrica a ponto. Foi utilizado 

método de elementos finitos (Programa Deform 

2D) com o intuito de minimizar as etapas de 

tentativas e erros para a definição da 

ferramenta de reconformação. A matriz foi 

construída e testada, as peças reconformadas 

foram utilizadas no processo soldagem e 

também foi realizado um estudo comparativo 

entre as peças usinadas e reconformadas. 

 



 
 

 
Grupo 
Turno 

Título Alunos (as) Orientador(a) Síntese 
Campus/U

nidade 
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Noite 

Estudo da corrosão eletroquímica 

em aços SAE  516gr 70 revestidos 

com níquel eletrodepositado e em 

aços SA-516 gr 70 + Sa-240 TP 317l 

na condição de cladeados por 

laminação 

Gilmar Moreira Ferraz de 

Miranda 

Ludmila Elizabeth de Oliveira 

Santos 

Luis Carlos da Silveira 

Prof. José Rubens Carneiro 

 

Avaliar o desempenho  dos  aços SA-516 Gr.70  

revestido 

com níquel  por  eletrodeposição  e SA-516 

Gr.70+ SA- 240 TP 317L 

cladeados por laminação submetidos à corrosão 

eletroquímica em meio de H2SO4 0,5M  não 

aerado 

 

 

 

 

 

 

 


