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01 

TCC 

 

 

Automação Guilhotina 1000T 

Autoforjas 

Matheus Lucas da Silva 

Welberth Pimentel Carneiro 
Profª. Renata Umbelino 

 

O projeto consiste na automação do processo de corte dos 

tarugos, que hoje tem intervenção humana, através do 

sensoriamento do material durante a operação e o 

sincronismo dos equipamentos envolvidos: estufa, esteira e 

guilhotina. 

Como estratégia de automação deste trabalho foram 

definidos pontos principais como escopo do nosso projeto, 

onde podemos destacar: 

 

02 

TCC 

 

Condução Autônoma de 

Locomotivas 

Luis Gustavo Caixeta 

Gabriel Naves 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

 

O trabalho consiste em um projeto  simulação de um sistema 

que permite uma locomotiva de realizar viagens controlando 

a velocidade através de frenagem e alteração das suas 

potencias em função do seu posicionamento global, fazer 

paradas programadas em lugares estratégicos definidos pelo 

sistema, ter o controle sobre todas as locomotivas que 

compõem o trem de acordo com o perfil da via e demais 

variáveis que afetam a condução. Essas decisões devem ser 

tomadas sem nenhuma interferência do maquinista que, por 

sua vez, não será retirado de sua função e sim ficará de 

prontidão para casos de emergência, quando o controle 

manual prevalecerá, por exemplo, em caso de queda de 

barreira, interceptação por terceiros, entre outros 

 

03 

 

Sistema Integrado para Banho – 

Automação Residencial 

 

Bruno de Carvalho 

Ítalo Alves de Almeida 

Profª. Rose Mary Cosso 

Schuttenberg 

 

Elaboração de um projeto visando aperfeiçoar, adequar e 

reduzir o consumo de energia na hora do banho além de 

proporcionar ao usuário maior conforto e conscientizar o 

mesmo da melhor utilização do sistema de banho. 
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04 

TCC 

 

Cadeira de Rodas Movida pelo 

Pensamento 

Bruno Muguet Silva Vieira 

Marcelo Costa Mendes Peres 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

A Engenharia, com foco na reabilitação humana, visa o 

desenvolvimento de dispositivos orientados para a 

recuperação física e/ou psicológica de pessoas com 

deficiência. Nesse contexto, foi proposto um projeto de 

pesquisa para obtenção de base teórica e experimental que 

fundamentará a construção de um protótipo de uma cadeira 

de rodas controlada pelo pensamento. Para a realização de tal 

projeto, será utilizado um eletroencefalógrafo para captar os 

sinais cerebrais, o qual enviará sinais de referência para um 

computador. Esse será responsável pelo processamento dos 

sinais, posteriormente transmitidos aos controladores que 

realizarão as funções de baixo nível. 

O objetivo deste trabalho será a produção de uma dissertação 

para obtenção de base teórica. Além disso, será desenvolvido 

um sistema para integração e validação do projeto. A meta 

global é possibilitar um aumento do bem-estar e da 

autoestima de deficientes físicos com limitações severas de 

locomoção. 

 

05 

TCC 

 

Sistema de Gerenciamento de uma 

Retífica de Motores 
Adriana de Sousa Lima 

Prof. Marco Aurélio de 

Souza Birchal 

 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um 

protótipo para o gerenciamento de uma Retífica de Motores 

Automotivos, utilizando-se um microcontrolador e 

comunicação serial, fazendo, posteriormente, a interação 

entre o usuário e este sistema com o auxílio do software de 

supervisão Elipse E3, a fim de obter relatórios gerados por um 

banco de dados, contendo informações do tempo de 

execução de determinado serviço, quem o executou, a 

máquina utilizada, ordem de serviço e a data. Além disso, há 

uma economia de energia para a empresa, já que a liberação 

desta é feita somente quando necessária. 
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06 

TCC 

 

Automação de uma Usina de 

Compostagem 

 

 

Deishi Cristina dos Santos Silva e 

Kaio Morato de Faria 

Prof. Pyramo Pires da Costa 

Jr. 

 

O trabalho consiste em um projeto detalhado de automação e 

elétrica para um processo de compostagem. Fazendo parte 

deste projeto toda documentação envolvida em um projeto 

de engenharia, programação e supervisório. 

07 

TCC 

 

Automação Residencial 
Bruno Rossi Jardini; 

Lucas Ferreira de Almeida Santos 
Prof. Eudes Weber Porto 

 

Projeto constituído pelo controle dos parâmetros da 

residência, tais como, temperatura, umidade, luminosidade, 

controle de irrigação dos jardins, controle de nível da piscina, 

etc. O controle será realizado a partir de um CLP e será feito 

um súpervisório e controle através de uma IHM. 

 

08 

TCC 

 

 

 

Diego Fortunato de Oliveira Alves 

e Rodolfo César Cheloni Filho 

 

Prof. Marco Aurélio de 

Souza Birchal 

 

 

Nosso Trabalho de Conclusão de Curso consiste na abordagem 

dos principais tópicos relacionados com a automação de uma 

subestação assim como suas tendências tecnológias.Estas 

incluem o Protocolo de Comunicação IEC 61850,Medição 

Fasorial,Cyber Security,Smart Grid e utilização de câmera para 

visão de campo. 

Obs:Para validação do nosso projeto será desenvolvido em 

um supervisório um sistema elétrico equivalente à uma 

subestação hipotética,e o controle do mesmo através da 

programação Ladder. 

 

09 
Automação da Produção de Vinho 

Tinto 

Daniel Araújo de Aguiar e Vinícius 

de Sousa Corradi 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

 

O trabalho consiste na automação  da produção de vinho 

tinto. Obtendo desta forma o alcance de um fluxo contínuo da 

produção através de um sistema de controle e automação. 
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10 

TCC 

 

Guias de aulas de documentação e 

estratégias de controle voltadas a 

um projeto de mineração 

Júlia Maria de Carvalho Vale 
Profª. Rose Mary Cosso 

Schuttenberg 

 

Guias de aulas de documentação e estratégias de controle 

voltadas a um projeto de mineração” é uma apostila 

desenvolvida ao estudante de Engenharia de Controle e 

Automação para auxiliá-lo na execução de documentos. Os 

guias baseiam em documentos necessários em um projeto de 

mineração de ferro, uma vez que é essencial ao engenheiro 

saber como fazê-los. Inicia-se explicando todo o processo de 

mineração que inclui a planta de beneficiamento: britagem, 

moagem, rebritagem de pebbles, remoagem, flotação de 

colunas e pré-concentração, assim como utilidades: ar e água. 

Explica-se, também, o que é um projeto e suas fases. 

 

 

 

 

11 

Análise de Sinais EMG para Controle 

de um Braço Robótico utilizando 

RNA 

Túlio Orlandi Neves Miranda. 
Prof. Pyramo Pires da Costa 

Jr. 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta a análise de 

sinais eletromiográficos (EMG) para o controle de um braço 

robótico, sendo utilizado para a aquisição, processamento e 

acionamento dos servomotores, um microcontrolador da 

família ARM Cortex M3 (100 mHz – 32 bits). Como método de 

detecção e classificação dos movimentos – abrir e fechar da 

mão, flexão e extensão do punho, pronação e supinação do 

antebraço – é utilizado modelo autoregressivo e redes neurais 

artificiais. 
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12 
Automação de um Aviário de 

Criação de Aves de Corte 

Evelyne Lopes Ferreira; Marcos 

Antônio Silva Fraga 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

 

A realização do projeto baseia-se na automação e controle de 

um aviário já existente, situado na zona rural da cidade de 

Paraopeba – MG. Este contemplará a lógica do CLP, 

responsável pelo controle da climatização dos galpões para 

engorda de aves através do acionamento de cortinas, 

ventiladores e nebulizadores, iluminação dos galpões e 

controle automático de alimentação das aves. Contemplará 

também um sistema de supervisão que fará o monitoramento 

remoto das variáveis do processo e proporcionará um sistema 

de visão artificial do processo, utilizando um CFTV (Circuito 

Fechado de TV). 

 

13 

TCC 
Automação da Serra de Fita 

Camila Modesto Abdala; Rafael 

Lisbeni Gonzaga Fonseca 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

 

O objetivo do trabalho proposto é implementar a automação 

da serra de fita da empresa Benimetais Aço Inox e Metal Ltda, 

de tal forma que o operador insira apenas o número de peças 

que deseja cortar, selecione a velocidade da máquina e defina 

o comprimento da peça (inserindo-o na IHM). Além da 

automação da serra, também será feita a automação da mesa 

alimetadora, de tal forma que a serra seja alimentada 

automaticamente até a contagem de peças acabar.  A IHM 

também solicitára ao operador o comprimento da barra que 

está sendo utilizada e fornecerá a quantidade de peças que o 

material renderá. O sistema também fará o cálculo de qual o 

comprimento irá sobrar da barra. Após a confirmação do 

operador, o processo será iniciado. 
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14 Automação de um Posto de Diesel 
Antônio César Oliveira Enock 

Sergio Ritheli Rocha 

Profª. Rose Mary Cosso 

Schuttenberg 

 

Este projeto tem por objetivo a implementação do Sistema de 

Automação e Instrumentação de um Posto de Abastecimento 

de caminhões a diesel. O Projeto consiste no controle do 

processo de descarregamento, tancagem e abastecimento do 

posto utilizando alguns conceitos estudados ao longo do 

curso. O monitoramento e operação deste sistema serão 

realizados remotamente através de uma Estação de 

Operação, a ser instalada em uma sala de controle. 

15 

Automação residencial para 

elaboração de práticas do 

Laboratório de Controle II 

Kleber Brito Nogueira; 

Misael Teodoro Silva 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

Este trabalho consiste em fazer a automação do protótipo de 

uma casa que se encontra no Laboratório de Controle II, onde 

deixaremos a mesma pronta para realizar práticas que serão 

propostas ao Professor responsável pelo Laboratório. Os 

controles que serão realizados nesse projeto são: iluminação, 

temperatura, alarme e elevador. O controle de todos estes 

processos será feito através de controlador HI ZAP 500. 

Poderá ainda ser sugerido pelo professor uma construção de 

um supervisório para enriquecer as práticas. 

16 

Automação do sistema de teste do 

mecanismo de abertura e 

fechamento do vidro elétrico. 

 

Alysson Fonseca Dutra 
Profª. Renata Umbelino 

Rego 

A automação do sistema de teste do mecanismo de abertura 

e fechamento do vidro elétrico consiste em submeter o 

mecanismo elétrico a 30.000 ciclos de subida e descida do 

vidro. O trabalho será realizado em função da necessidade de 

melhorar esse processo que já é realizado há muito tempo e 

está obsoleto. O desafio é descobrir a melhor forma de fazer 

essa automação para que o teste identifique falhas no 

decorrer da prova, tenha um tempo de prova menor, 

possibilite o levantamento de dados no decorrer da prova, 

tenha interface entre banco de prova e câmara climática e 

possibilidade de controle da temperatura do motor. Assim o 

teste será mais rápido, inteligente e reduzirá custos. 
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17 

TCC 
Britagem de Calcário 

Lucas Henrique Simões Machado 

Lopes 

Luciano Torquato Silveira Pessoa 

Prof. Pyramo Pires da Costa 

Jr. 

O nosso trabalho consiste em um projeto de engenharia de 

uma planta de britagem de calcário. Neste projeto será 

desenvolvido toda a documentação básica (fluxograma; lista 

de instrumentos, equipamentos, software; relação de entrada 

e saídas; diagrama de interligação), o programa ladder em 

step 7 da siemens e o supervisório em wincc. 

18  
Gabriela Corrêia de Castro 

Guilherme Dias Borges 

Profª. Rose Mary Cosso 

Schuttenberg/ Profª. 

Renata Umbelino Rego 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de 

projeto de automação de um estacionamento vertical, com os 

seguintes componentes: 

 Definição da estrutura do estacionamento (planta); 

 Dimensionamento e especificação de hardware; 

 Programação de PLC; 

 Programação de supervisório; 

 Desenvolvimento de banco de dados; 

A escolha da vaga a ser ocupada por um carro será feita de 

forma inteligente, o que garantirá que o armazenamento seja 

feito sempre na melhor vaga, a considerar o tipo de serviço 

prestado (horista ou diarista) e a previsão de permanência no 

mesmo. A partir do desenvolvimento das atividades 

supracitadas, será possível a criação de um estacionamento 

totalmente integrado, pronto para ser implementado. 

19 Fábrica de tintas 
Dalila das Graças de Sousa 

Paulo Henrique Dias 

Profª. Renata Umbelino 

Rego 

Visamos implementar um aplicativo para automatizar e 

controlar uma fabricação de tintas, desde a matéria-prima até 

o envasamento, onde o processo de granulometria não 

entraria na implementação e nem o envase, as demais etapas 

todas seriam implementadas, sendo elas: Pesagem: A 

primeira etapa na fabricação de tinta é a pesagem dos 

materiais líquidos para o veículo da tinta. 

 

 


