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O FUTURO JÁ  

COMEÇOU 
 

Benchmarking Junior faz parte do Programa Benchmarking Brasil que 

existe há 16 anos e certifica as melhores práticas socioambientais das 

organizações brasileiras. 

A partir de 2012, foi criado Benchmarking Junior com o objetivo de 

identificar, reconhecer e compartilhar as inovações que estão sendo 

desenvolvidas por jovens talentos brasileiros.  

Em parceria com escolas e faculdades que oferecem cursos técnicos é 

realizado anualmente Benchmarking Junior. Para participar é 

necessário ser aluno de cursos técnicos em escolas e universidades 

que apoiam a iniciativa e ter sido pré-selecionado pelo representante 

da instituição no Benchmarking Junior.   

Uma comissão técnica formada por representantes das instituições 

parceiras e jurados independentes indicados pelo Programa 

Benchmarking Brasil avalia e aprova os inscritos.  

São projetos inovadores desenvolvidos por alunos de cursos técnicos 

e que darão corpo e consistência a uma nova economia, mais verde e 

mais inclusiva. 



 

 

 

02 Projetos Certificados 
ARRANJOS PRODUTIVOS 

 



02 Projetos Certificados 

 

ETEC Carmelino Corrêa Júnior 

Curso: Técnico em Curtimento 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Ângela Ferreira de Oliveira, Hellen Jeniffer Sena, Paula 
Jacqueline da Silva 

Título do Projeto: Curteendedorismo: Uma Economia Doméstica 
Criativa 

Temática Abordada: Arranjos Produtivos 

Descrição: Curteendedorismo – uma forma de empreendedorismo 

para uma nova proposta de economia doméstica criativa, é o nome 
que estamos sugerindo para uma nova proposta de economia 

doméstica criativa. Está aliada à Refinada Arte da Produtividade 
porque tem o objetivo de utilizar a fauna e a flora brasileira no 

curtimento artesanal e sustentável de peles exóticas comestíveis 
(coelho, galinha, peixe de escamas, porco, além do bucho bovino), 

como fonte alternativa de renda para famílias e/ou comunidades 
carentes. 

ETEC Prof Alfredo de Barros Santos 
Curso: Técnico em Mecânica – Guaratinguetá/SP 

Ano Letivo: 2012 
Co-Autores: Whitney Oliveira Rolim Filho  

Título do Projeto: Bancada Sustentável 
Temática Abordada: Arranjos Produtivos 

Descrição: A Bancada Sustentável é uma ferramenta de trabalho 
para o portador de necessidades especiais uma vez que possui a 

capacidade de se ajustar a tal, e possui ainda um grande diferencial, 
a utilização de madeira plástica (aglomerado produzido a partir de 

plástico reciclável) em grande parte de sua estrutura.  

 



 

 

 

03 Projetos Certificados 
EDUCAÇÃO, INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 



Escola SENAI "Roberto Mange" 

Curso: Curso Técnico de Eletroeletrônica – Campinas/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Edson Anício Duarte; Danielle Castro Marques e Márcio 

Cidreira Martin 
Título do Projeto: Lixeira Eletrônica Interativa 

Descrição: Esse trabalho visa apresentar o desenvo lvimento lixeira 
eletrônica interativa seletora de lixo reciclável automatizada 
destinada à educação ambiental para o público infantil que auxilie os 

educadores de educação ambiental já na fase pré-escolar das 
crianças. O protótipo construído utilizou componentes comerciais de 

automação tais como: microcontroladores, motores de passo, 
motores elétricos DC, placa eletrônica para gravação de voz e 

sensores para detecção do usuário. 

SENAI – Francisco Matarazzo 

Curso: Técnico em Vestuário 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Lia Souza Costa, Márcia Regina de Souza Boiko 
Título do Projeto: Fralda para recém nascido prematuro extremo 

Descrição: Este projeto visa reduzir as dificuldades de ajustes de 
fraldas utilizadas na UTI Neonatal para o recém-nascido prematuro 

extremo ou também conhecidos como (RNPE). Atualmente as fraldas 
existentes não se adaptam ao tamanho do (RNPE), fazendo com que 

a equipe médica tenha que fazer essas adaptações manualmente 
gerando assim, o desperdício do material industrializado e 

aumentando possibilidade de infecção hospitalar no recém-nascido. 

Escola SENAI Prof. João Baptista Salles da Silva 
Curso: Técnico em Vestuário 

Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Thailis Rodrigues Domingues 
Título do Projeto: Abraçando a vida 

Descrição: O Projeto “Abraçando a vida” visa o aproveitamento de 
resíduos do setor de costura, transformando-os em bonecos que 
auxiliarão a comunidade sobre a importância e prevenção contra 

alguns vírus e bactérias. A ideia está direcionada em criar alguns 
bonecos com o formato de bactérias, vírus e hospedeiros, podemos 

citar o vírus da Dengue, por exemplo, a fim de conscientizar crianças 
e adolescentes, no qual seriam incentivados de uma maneira mais 

criativa a prevenir esses tipos de enfermidades, visto que, cada vez 

mais surgem regiões que sofrem deste problema. Uma vez que a 
comunidade jovem participa desse contexto, futuramente poderão 

contribuir com conhecidos e familiares, criando hábitos de manter o 
ambiente limpo.  



 

 

 

 



 

 

 

02 Projetos Certificados 
EMISSÕES 

 



ETEC Trajano Camargo 

Curso: Técnico em Meio Ambiente 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Profa. Ana Lucia Silvestre Tosi, Daiane Cristina dos 

Santos, Emil y Heloise Oliveira Simão, Raiane Alexandra Ferreira da 
Silva 

Título do Projeto: O Cimento Ecológico 

Descrição: A indústria cimenteira é um dos setores que mais emitem 
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Preocupados com esse 

problema apresentamos, neste projeto, uma nova formulação que 
substitui grande parte do clínquer - material responsável pela 

emissão de CO2 na fabricação do cimento. Essa nova tecnologia 
permitiria à indústria cimenteira dobrar a produção de cimento, sem 

a necessidade de construir mais fornos ou produzir mais clínquer; 

permiti a redução de emissões de CO2; aumenta a eficiência e 
diminui a concentração do clínquer nas composições de concreto e 

argamassa. 

IFSP – Campus São Paulo 
Curso: Engenharia Civil 

Ano Letivo: 2013 
Co-Autores: Paulo Marcos Aguiar 

Título do Projeto: Utilização de Gás Metano gerado a partir da 
decomposição de matéria orgânica em instalações prediais. 

Descrição: Com o crescimento econômico de uma região, logo vem 
o aumento do consumo, de bens como alimentos industri alizados. 

Esse consumo gera resíduos na atividade agropecuária, na produção 
de embalagens, ou ainda da própria matéria orgânica, pela sua não 

capacidade de total aproveitamento. A preocupação com uma correta 
destinação desses resíduos orgânicos vem crescendo, e uma das 

soluções seria a geração de energia através da decomposição da 
matéria orgânica e produção de Gás Metano. 

 

 



 

 

 

04 Projetos Certificados 
ENERGIA 

 



Centro de Treinamento SENAI Ettore Zanini  

Curso: Técnico em Instrumentação 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Tarso Tristão da silva, Renato Pedro Bolsoni, Daniel 

Fernando, Sara 
Título do Projeto: Sistema digital de eficiência energética 

Descrição: O sistema digital de eficiência energética é composto por 
um conjunto de automação e aplicações em software, responsáveis 
pelo monitoramento, controle e atuação nas fontes e consumidores 

de energia, presentes em uma unidade industrial ou comercial. Desta 
forma, é possível controlar as grandezas medidas e faturadas pelas 

concessionárias de energia e todas as demais fontes de energia desta 
unidade, evitando multas e desperdícios, propiciando uma alta 

eficiência energética e várias vantagens. 

Escola SENAI Frederico Jacob 

Curso: Curso Técnico – São Paulo/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Wilker Iassia; Lucas Rocha Bertolo; Pamela Nóbrega de 
Queiroz; Renan Yuri Lino; Victor dos Reis Garcia e Wagner Augusto 

Vaz Junior 
Título do Projeto: Desenvolvimento de briquetes com folhas de 

árvores geradores de energia térmica  

Descrição: Briquetes ecológicos são compactados de matéria 

orgânica que utilizam folhas secas de árvores como matéria prima, 
visando reduzir danos ambientais e gerar energia. Utiliza um 

combustível verde, que possui um gigantesco mercado por 
conquistar. O produto substitui a lenha em sua totalidade, sem a 

necessidade de qualquer modificação no equipamento, assegurando 
assim economia, comodidade, rentabilidade e garantia no 

fornecimento. 

ETEC Trajano Camargo 

Curso: Química 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Tatiane Silveira Bianquini; Jessica Carolina Paschoal De 
Maceno; Talitha Gonçalves Teodoro 

Título do Projeto: Produção de biocombustíveis a partir da quebra 
ácida celulose obtida de resíduos orgânicos 

Descrição: O presente trabalho propôs a produção de bioetanol, a 
partir da biomassa produzida dos resíduos descartados da poda de 

árvores urbanas. Aborda as diversas vantagens de uma nova fonte de 
energia renovável, pois as emissões de gases são absorvidas pela 

própria árvore no processo de fotossíntese, tratou das questões 
referentes à produção do etanol de 2ª geração e a pesquisa foi 



desenvolvida a partir da quebra ácida da celulose presente no tronco 

e nas folhas em glicose, passando pelo processo de fermentação 
deste mosto e a destilação do etanol produzido, uma vez que a 

quebra enzimática é cara. 

Escola SENAI Frederico Jacob 

Curso: Técnico De Eletroeletrônica 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Elisângela Batista dos Santos, Allan Tavares Pereira 
Belinho,Gilson A parecido Santos de Almeida, Emerson Silva 

Título do Projeto: Protótipo didático para captação de energia 
geotérmica 

Descrição: A Energia geotérmica é aquela gerada ou obtida do calor 
proveniente do interior Terra. Este projeto tem por objetivo 

apresentar um protótipo de captação de energia geotérmica para 
geração de energia elétrica. Com este protótipo será possível explicar 

desde sua captação a sua utilização. 

 



 

 

 

02 Projetos Certificados 

FERRAMENTAS 

 



Escola SENAI “Almirante Tamandaré” 

Curso: Marcenaria 
Ano Letivo: 2016 

Co-Autores: Davi Carvalho Almeida 

Título do Projeto: Projeto Armário para Deficientes 
Temática Abordada: Ferramentas e Políticas de Gestão 

Descrição: Trata-se de um armário para deficientes físicos, visuais, 
pessoas com baixa estatura e pessoas com mobilidade reduzida. Para 
o deficiente físico e pessoas de baixa estatura, visa o alcance do 

nicho na parte superior do móvel, fazendo com que o mesmo chegue 
até ele por meio de um botão que se encontra em uma das portas. Já 

para os deficientes visuais, possui sensores e um sistema de voz que 
informa onde se encontra cada peça de roupa, permitindo fácil 

acessibilidade.  

IFSP – Campus Caraguatatuba 

Curso: Técnico em Edificações 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Claudette de Vita Ferreira; Alexandre Luiz Campos 
Serra 

Título do Projeto: Diretrizes básicas para a reestruturação do 
Sistema Cicloviário de Caraguatatuba,SP 

Temática Abordada: Ferramentas e Políticas de Gestão 

Descrição: Atualmente a preocupação mundial com questões 

ambientais é primordial. A mobilidade urbana sustentável torna-se 
imprescindível para a melhoria da qualidade de vida, tendo em vista 

o crescimento da frota de veículos motorizados, e com isso, gerando 
maior desconforto e poluição nos locais de maior concentração 

populacional. Em Caraguatatuba, litoral norte de SP, a bicicleta é 
componente efetivo da mobilidade urbana. Isso se deve a diversos 

fatores, entre eles: aspecto cultural, com o uso das bicicletas por 
várias gerações; transporte público ineficiente; condições geográficas 

de clima e relevo favoráveis. No entanto, as ciclovias não atendem 
aos quesitos de segurança e conforto aos usuários, que atualmente 

são regulamentados pela legislação e por isso, há necessidade 

emergencial de se efetivar tal adequação. A metodologia adotada 
neste projeto foi de percorrer toda a malha ciclável do município e 

levantar as dir etrizes básicas necessárias para que a mesma possa 
atender aos quesitos de segurança e conforto ao usuário, de modo a 

tornar o município verdadeiramente sustentável no quesito de 
mobilidade urbana. 

 



 

 

 

11 Projetos Certificados 
PESQUISA CIENTÍFICAS E 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

 



ESCOLA SENAI – São Paulo 

Curso: Técnico em Mecatrônica 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Denis Benvenuto; Ítalo Ivo Guimarães de Amorim; Luis 

Paulo Correa da Silva; Marcelino Salsani; Paulo Henrique Oliveira 
Rodrigues; Paulo Henrique da Silva Rodrigues; Rodrigo Guilherme dos 

Santos Raimundo 
Título do Projeto: Módulo Hidropônico 

Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 
Novos Produtos 

 
Descrição: Este projeto consiste em automatizar e controlar todo o 

processo de crescimento da planta em um ambiente hidropônico. 
Atuando sobre as variáveis de PH, temperatura, concentração de sais 

na solução, níveis do reservatório principal e tanque de sais. Com 
exceção do plantio, da colheita e da reposição de sais no tanque, não 

será necessária nenhuma intervenção do usuário. O projeto destina-
se a facilitar o cultivo de hortaliças em espaços reduzidos, por 

exemplo, em apartamentos, de forma limpa e organizada, isenta de 

agrotóxicos e de contaminação por fungos e bactérias presentes no 
solo. 

 
Escola SENAI "Fundação Zerrenner" 

Curso: Técnico em Análises Químicas 
Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Isabelle Maia das Virgens 
Título do Projeto: Desenvolvimento de uma cola utilizando base de 

acetato de celulose proveniente de bitucas de cigarro 
Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 
 

Descrição: O projeto trata-se do desenvolvimento de uma cola 
composta de acetato de celulose proveniente de bitucas de cigarro e 

outros compostos. Este projeto também anseia sensibilizar as 

pessoas para o descarte correto deste material que causa vários 
impactos ambientais. A bituca de cigarro parece ser inofensiva 

quando lançada nas ruas e avenidas, no entanto, o estrago que esse 
pequeno objeto causa é muito maior do que muita gente imagina. O 

tempo de decomposição de uma bituca descartada incorretamente 
pode chegar a até cinco anos. 

 

ETEC Getúlio Vargas 

Curso: Técnico em Edificações 

Ano Letivo: 2016 

Co-Autores: Fernanda Bergami de Oliveira, Laissa Araújo da Silva e 

Mariana de Jesus Siqueira 

Título do Projeto: Bloco Ecológico – Entulho Civil e Bagaço de Cana 



Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 

 

Descrição: O projeto consiste basicamente no estudo da reutilização 

do entulho civil e da aplicação apropriada do bagaço de cana-de-

açúcar na constituição de um compósito, dito isso é importante 

esclarecer que os resultados são baseados em testes, pois é um 

produto inovador, sustentável e único no mercado. O maior propósito 

é diminuir o desperdício desnecessário de ambos os materiais e 

constituir um produto resistente capaz de abrigar famílias de baixa 

renda até fornecer edifícios sustentáveis. 

 

ETEC Prof Carmelino Correa Junior 
Curso: Técnico em Meio Ambiente 

Ano Letivo: 2017 
Co-Autores: Sabrina Aparecida Miranda e Veronica Marques 

Título do Projeto: Cimento Ósseo a Partir da Reciclagem de 

Resíduos das Indústrias Coureira e Pesqueira 
Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 
 

Descrição: Desenvolveu-se um pesticida a base de alho, capaz de 
eliminar o perigo em potencial que ameaça o meio de cultivo, 

utilizando uma matéria prima simples e fácil de ser encontrada. 

 
ETEC Ribeirão Pires 

Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Andressa Pereira da Silva, Henrique Bergonzini de Lima 
e Joyce dos Santos Lopes 

Título do Projeto: Pesticida natural a base de alho 

Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 
Novos Produtos 

 
Descrição: Desenvolveu-se um pesticida a base de alho, capaz de 

eliminar o perigo em potencial que ameaça o meio de cultivo, 
utilizando uma matéria prima simples e fácil de ser encontrada. 

ETEC Trajano Camargo  
Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Profª Drª Gislaine Aparecida Barana Delbianco, Profª 

Margarete F. Sampaio, Will iam Facco 
Título do Projeto: Estudo da eficiência de diferentes tipos de 

defensivos naturais-controle químico, físico e biológico. 
Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 



 

Descrição: O uso de defensivos agrícolas naturais é uma forma de 
combater as pragas, de forma simples, por serem feitos através de 

plantas medicinais e desta forma, os defensivos naturais seriam a 

forma mais eficaz no controle de pragas, sem trazer danos à saúde 
das pessoas que iriam utilizá-los e a quem irá consumir os produtos, 

e não iria trazer dano algum ao meio ambiente. 

ETEC Trajano Camargo 
Curso: Química 

Ano Letivo: 2017 
Co-Autores: Beatriz dos Santos Albino 

Título do Projeto: Extração da pectina para a elaboração de plástico 
comestível 

Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 
 

Descrição: O projeto visa reutilizar o resíduo gerado na indústria de 
suco de laranja, extraindo sua pectina para a produção do plástico 

comestível. Tal plástico foi utilizado para o revestimento de frutas, o 
que acarreta em uma melhora nas condições de transporte e a 

diminuição de perda de frutas durante esse processo. 

Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf 
Curso: Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário 

Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Andréia Monteiro, Rosângela Domingues 
Título do Projeto: Manta Têxtil 

Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 
Novos Produtos 

 
Descrição: O vaso proposto substitui vasos e sementeiras de barro 

ao utilizar resíduos têxteis como matéria-prima para sua fabricação. 
Esse projeto possui caráter inovador, além de prevenir doenças 

oriundas de insetos que costumam utilizar a água parada dos vasos 
comuns para botar ovos, exemplo o mosquito da Dengue. 

 
IFSP Campus Araraquara 

Curso: Mecatrônica Industrial 
Ano Letivo: 2015 

Co-Autores: Vinícius Marçal Presse, Douglas Lopes de Oliveira, 

Walter Breno Magalhães Vieira Rudmer e Jorge Matheus 
Título do Projeto: Sistema Elétrico Acoplável para Cadeira de Rodas 

Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 
Novos Produtos 

 
Descrição: O projeto consiste em um sistema acoplável de 

motorização elétrica para cadeira de rodas convencionais. O sistema 



consiste no conjunto da parte frontal de uma bicicleta, guidão, caixa 

de direção, freios, garfo, roda dianteira com motor elétrico, baterias, 
controlador de velocidades e um sistema de acoplamento à cadeira 

de rodas, o qual é rápido, fácil e que pode ser realizado pelo próprio 

cadeirante. O acoplamento do sistema motor torna a cadeira de rodas 
em um pequeno triciclo motorizado possibilitando que o cadeirante 

percorra grandes distâncias urbanas (20 Km) com sua própria cadeira 
de rodas, sem necessitar de nenhum veículo adaptado e ao chegar 

nos locais desejados pode facilmente desacoplar a motorização e 
utilizar a cadeira normalmente. Esse projeto melhora as condições de 

mobilidade urbana e acessibilidade de deficientes locomotores 
(cadeirantes), utiliza energia limpa, de baixo custo priorizando a 

sustentabilidade. 

IFSP – Campus Catanduva 

Curso: Mecatrônica Industrial 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Tullio Henrique Cano de Haro Barros, Letícia Oliveira 
Pechin, Renata Gonçalves Fr izão, Natália Fernanda Frediani 

Título do Projeto: Estudo das variáveis de processamento nas 
propriedades mecânicas de compósitos alumínio/polietileno obtidos 

de embalagens recicladas. 
Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 
 

Descrição: Embalagens longa vida são muito difíceis de serem 
recicladas por serem constituídas por camadas de polietileno (PE), 

papelão, polietileno, alumínio(Al) e mais duas camadas de polietileno. 
O projeto destina-se viabilizar a reciclagem de embalagens longa 

vida, podendo assim diminuir a quantidade de embalagens jogadas 

nos lixões e aumentar a renda de cooperativas de catadores, pois 
agregaria valor no produto vendido por eles. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Curso: Técnico em Eletrônica – São João da Boa Vista/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Rodrigo Costa Fernandes 
Título do Projeto: Sistema para monitoramento e previsão do 

consumo de energia elétrica em tempo real 
Temática Abordada: Pesquisas Científicas e Desenvolvimento de 

Novos Produtos 

 
Descrição: Neste trabalho foi proposto um sistema automatizado 

para monitoramento em tempo real do consumo de energia elétrica 
em residências e sua apresentação ao consumidor através uma 

interface gráfica simples e intuitiva instalada em um computador 
doméstico. Pela interface o consumidor tem acesso ao consumo de 

energia instantâneo em sua residência e a uma estimativa do valor 



da conta de energia elétrica, em reais, caso seja mantido o mesmo 

padrão de consumo. O consumo de energia é calculado pela leitura 
da corrente elétrica consumida na residência por um sistema de 

monitoramento de corrente e um sistema de aquisição de dados. Um 

aplicativo instalado num PC realiza os cálculos de consumo de energia 
a partir do custo unitário do kWh e os apresenta ao consumidor em 

uma interface gráfica bastante amigável. 



 

 

 

06 Projetos Certificados 
RECURSOS HIDRICOS 

 



Escola SENAI “Jorge Mahfuz” 

Curso: Curso de Aprendizagem Industrial CAI – Eletricista de 
Manutenção 

Ano Letivo: 2016 

Co-Autores: Antonio do Amparo Rossi e Matheus Barrionuevo de 
Souza 

Título do Projeto: Monitoramento Eletrônico e Comando Hídrico 
Residencial 

Temática Abordada: Recursos Hídricos e Efluentes 

Descrição: O SIMECHR (Sistema de Monitoramento Eletrônico e 
Comando Hídrico Residencial) é um sistema de Gerenciamento de 

Água Residencial, alimentado por Energia Solar Fotovoltaica e com 
um aplicativo Android que têm por finalidade evitar cobranças 

indevidas na conta de água devido a . Após ter estes dados o 

SIMECHR seleciona qual a melhor forma de abastecimento da 
residência, seja pela companhia de abastecimento ou pela própria 

caixa d’água. Pensando também na sustentabilidade, o SIMECHR 
gera sua própria energia através de placas fotovoltaicas. O sistema é 

composto também por um aplicativo que monitora o consumo da 
residência, permitindo um controle preciso usuário. 

ETEC Bento Quirino 

Curso: Técnico em eletrônica integrado ao ensino médio 

Ano Letivo: 2016 

Co-Autores: Gabriel Gertrudes Trindade, Matheus Henrique Cezar da 

Silva 

Título do Projeto: Solução para o tratamento de água em cisternas. 

 

Descrição: O projeto aqui descrito propõe o desenvolvimento de 

equipamento de cloração da água com baixo custo e portáteis. O 

cloro é gerado em um processo de eletrólise de uma solução salina 

cuja fonte de energia é uma placa solar para residências sem acesso 

a energia elétrica ou uma fonte de 12V para residências que já 

possuem acesso a eletricidade. O equipamento desenvolvido foi 

testado e otimizado para aplicações domésticas. 
 

ETEC Júlio de Mesquita 
Curso: Técnico em química – Santo André/SP 

Ano Letivo: 2012 
Co-Autores: Giovane José da Silva; Henrique Miranda; Thiago Alves 

Garcia; Willian Leite Silva 
Título do Projeto: Tratamento sustentável de efluentes de 

indústrias 
 

Descrição: O projeto consiste em reaproveitar os resíduos das 
indústrias produtoras de sucos e polpas de Goiaba no tratamento de 



efluentes com inovação e processo simples, de baixo gasto energético 

e de menor custo existente no mercado atual. 
 

ETEC Trajano Camargo 

Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2015 

Co-Autores: José Augusto Burgos 
Título do Projeto: Eficiência de Floculantes no Tratamento de Água 

Temática Abordada: Recursos Hídricos e Efluentes 

Descrição: O crescimento da população brasileira exige um aumento 
da produção agrícola e industrial, elevando o número de despejo de 

resíduos que contribuem para a eutrofização dos corpos d’água 
gerando mudanças em sua qualidade. A aplicação de diferentes 

agentes floculantes proeminentes de resíduos nos permite identificar 

a eficiência da argila modificada com estanho recuperado do resíduo 
galvânico e a casca de banana. 

IFSP – Campus Caraguatatuba 

Curso: Técnico em Edificações 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Daniel Romero Guerra Júnior; Erasmo Carlos dos 
Santos 

Título do Projeto: Levantamento Batimétrico e Hidrométrico na 
Bacia do Rio Juqueriquerê, Caraguatatuba, SP 

Descrição: No litoral norte de SP, há inúmeros problemas 
relacionados a alagamentos e inundações. Toda a região encontra-se 

em expansão, devido aos investimentos do pré-sal, em especial no 
município de Caraguatatuba. Por isso, torna-se muito importante 

levantar dados hidrológicos, para contribuir com os estudos 
relacionados ao comportamento da bacia na área semi-urbana e 

prever quais são as futuras condições de projeto para implantar a 
infraestrutura de forma integrada ao gerenciamento dos recursos 

hídricos. Neste estudo foram levantados dados batimétricos de 
diversas seções da Bacia do Rio Juqueriquerê e verificadas as 

condições das calhas dos rios para por fim mensurar as vazões das 

seções de controle, em campanhas hidrológicas realizadas em 
diferentes épocas do ano. 

IFSP – Campus Caraguatatuba 

Curso: Técnico em Edificações 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Kawana Ribeiro, Bruno Bispo dos Santos e Brenno 
Poyares Torrents de Goes Telles 

Título do Projeto: Práticas sustentáveis em pequenas edificações  



Descrição: O setor da construção civil é, considerando-se toda sua 
cadeia produtiva, um dos que mais provoca a degradação dos 
Recursos Naturais (BRAGA et al., 2005). Acredita-se que o ensino e a 

prática de soluções sustentáveis tenham um papel preponderante na 

mudança do paradigma predatório para o paradigma sustentável na 
relação "Desenvolvimento x Uso e Preservação dos Recursos 

Naturais" de nossa sociedade. Experimental: Este projeto (Fase I), 
faz parte de um projeto “guarda-chuva” envolvendo o estudo e 

avaliação de uma ou mais soluções sustentáveis viáveis para 
pequenas edificações (área igual ou inferior a oitenta metros 

quadrados - 80 m²). Nesta primeira fase, pretende-se identificar 
possibilidades e propor aplicações práticas para o aproveitamento de 

água de chuva. Resultados: Já foi montado um primeiro protótipo de 
um SAAP - Sistema de Aproveita mento de Águas Pluviais. 

 

ETEC Júlio de Mesquita 
Curso: Curso Técnico de Química Modular e Etim 

Ano Letivo: 2017 
Co-Autores: Roger Pezzuol, Isadora, Priscila, Evelyn e Ketelyn. 

Título do Projeto: Tratamento de água para reuso com uso 
simultâneo de duas espécies de singônio. 

Descrição: Estudar a eficiência de duas variedades de singônio 
(Syngonium podophyllum) no tratamento de água de esgoto e 

comparar com o tratamento de floculação convencional que utiliza 
coagulantes químicos. Somado a isso a pesquisa visa desenvolver 

uma metodologia eficaz, ecológica e de baixo custo para tratamento 
de efluentes domésticos a fim de incentivar o reuso da água. 

O singônio é uma planta ornamental, comum da mata atlântica, 

encontrada facilmente em jardins e parques. Seu crescimento é 

rápido e essa planta cresce facilmente em diversos ambientes (tais 
como esgotos ou solo contaminado) por isso é comumente tratado 

como praga apesar de não causar danos à saúde de nenhum outro 
vegetal ou animal. 



 

 

 

16 Projetos Certificados 
RESÍDUOS 

 
 

 



Escola SENAI “João Martins Coube” 

Curso: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Bauru/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Anderson de Mattos; Claudinei Pinheiro; Hélio Mizuno; 

Matheus Ciacca; Nelson Filho; Rafael Yuri Souza Leite e Luiz Antonio 
Branco  

Título do Projeto: Blocos de alvenaria a partir de gesso reciclado e 
EVA 

Temática Abordada: Resíduos 
  

Descrição: A partir da reciclagem de gesso – resíduo sólido da 
construção civil – e e.v.a. (isopor). Numa diluição do e.v.a. em 

solvente natural, base água, produz-se uma argamassa que após a 
cura, em temperatura ambiente, que é colocada em formas 

apropriadas com prensagem a f=50kgf (força manual, em prensa 
manual) resulta em blocos maciços para utilização como alvenaria de 

fechamento, paredes leves e resistentes, com características de 
isolamento térmico e acústico bem interessantes. Demonstrou, 

também, o material, não propagar chamas. 

 
ETEC Júlio de Mesquita 

Curso: Técnico em Química - Santo André/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Fabiola Ferreira Barbosa, Yasmin Ferreira Chinelato 
Título do Projeto: Extração de propriedades da uva a partir do 

resíduo gerado na produção de vinho. 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Na produção do vinho, durante o processo de separaçÍ o 
do produto principal, há uma grande geração de resíduos - que são 

utilizados na adubação de parreiras ou simplesmente queimados. 
Este material possui propriedades que muitas vezes têm o seu 

principio ativo acentuado pela fermentação e podem ser reutilizados, 
tendo a sua aplicação em produtos que posteriormente servem para o 

comércio. A proposta deste projeto visa à reutilização deste material, 
trazendo lucro e vantagem para a empresa. 

ETEC Júlio de Mesquita  

Curso: Técnico em química– Santo André/SP 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Marcelo Viveiros dos Santos - Antonio Manoel Ribeiro 

Castanha  
Título do Projeto: Reaproveitamento de água para corrosão de PCI 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Desenvolver um sistema simples para tratamento do 
efluente oriundo da corrosão de placas de circuito impresso visando o 

reuso da água dentro do processo. Obtemos o cobre, que tem um 



valor agregado de mercado, separado do ferro. O reaproveitamento 

da água trabalhando de uma forma sustentável. 

ETEC Júlio de Mesquita  

Curso: Técnico em Química– Santo André 
Ano Letivo: 2012 

Co-Autores: Bárbara Rebinski, Pamella Dell Mônica Martinho, William 
Reis dos Santos 

Título do Projeto: Um destino nobre para cascas de arroz 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: O grão comestível do arroz é envolto por várias c amadas 
de casca. A primeira dessas camadas possui dióxido de silício (SiO2), 

um semi-metal de alto custo no mercado e de vasta utilização, 
principalmente na composição de cimento, argamassa, chips, tubos 

cerâmicos, isolantes térmicos, abrasivos, vidros, além de sachês 
antifúngicos e contra umidade.No Brasil, a sílica é gerada em grandes 

quantidades e não possui valor nutricional ou financeiro. Toneladas 
da casca são descartadas em rios, lagos e terrenos improdutivos, ou 

são queimadas, liberando grande quantidade de CO2 na atmosfera. 

ETEC Júlio de Mesquita 

Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Fernando Kenzo Sakugawa e Emanuel Ítalo dos Reis 
Título do Projeto: Gerenciamento: Transformando Resíduos em 

Produtos 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Durante as aulas do Curso Técnico em Química são 
desenvolvidas técnicas de análises qualitativas e quantitativas 
amplamente utilizadas nas indústrias químicas, como a marcha 

analítica para identificação de cátions do Grupo I (prata, chumbo e 

mercúrio), e a determinação de Cloretos pelo método de Mohr, entre 
outras. O projeto propõem a recuperação e a utilização da prata 

obtida através das aulas práticas de laboratório, bem como de placas 
de Raios-X. Quanto ao plástico obtido após o tratamento das placas, 

poderão ser produzidas novas embalagens com o objetivo de garantir 
o reaproveitamento total dos resíduos. O procedimento foi 

desenvolvido utilizando os conceitos da Química Analítica Verde e dos 
3 R´s (reduzir, reutilizar e repensar), é de baixo custo uma vez que 

utiliza materiais amplamente consumidos comercialmente como 
açúcar, sal e hipoclorito de sódio, além de serem adquiridos 

facilmente. Dessa forma apresentamos alternativas para redução do 
descarte inadequado de resíduos tóxicos no meio ambiente, gerado 

pelas instituições de ensino, hospitais e clínicas de medicina 
diagnóstica. A prata obtida poderá ser utilizada na fabricação de 

materiais eletroeletrônicos, joias, eletrodos, entre outros. Garantimos 



assim o reaproveitamento dos resíduos, a diminuição dos impactos 

ambientais gerados pelos processos citados e a sustentabilidade dos 
produtos obtidos. 

ETEC JÚLIO DE MESQUITA 
Curso: Técnico em Meio Ambiente 

Ano Letivo: 2015 
Co-Autores: Genoilson de Brito Alves e Magali Canhamero 

Título do Projeto: Antibiótico Natural com Óleo Extraído da Grama 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: A capacidade em que os gramados dos parques e praças 
públicas têm de se alastrar é muito grande. Seu desenvolvimento 

acelerado exige das prefeituras podas constantes, gerando resíduos 
que são desperdiçados e ainda poluem o meio ambiente. Buscando 

uma destinação útil desta matéria prima, fez-se a extração de óleo 
vegetal de diversas espécies de gramas. O óleo extraído apresentou 

atividade inibitória frente a diversos micro-organismos causadores de 
enfermidades. Portanto, averiguamos que o óleo da grama é capaz 

de inibir o crescimento de bactérias com potencial patogênico. 

ETEC Trajano Camargo 

Curso: Técnico em Mecânica 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Ana Carolina Baesso dos Reis, Débora Beatriz 
Gonçalves Joffre e Pedro Luís Calhei ros da Silva 

Título do Projeto: Veículo Movido à Tração Humana Sustentável 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: O projeto tem por finalidade promover maior praticidade, 
mobilidade, ergonomia e erradicação dos problemas quanto 
locomoção e acomodação dos materiais recolhidos, minimizando os 

esforços físicos realizados pelos coletores de materiais recicláveis. 

Produzido com materiais duráveis e ecologicamente corretos - tais 
como madeira plástica e metais reutilizados – o projeto apresenta 

sistema de freios, terceira roda e uma prensa para garrafas PETs 
tendo em vista sua larga utilização atualmente. 

ETEC Trajano Camargo 

Curso: Química 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Alexandre Gesteira, Amanda Mendes, Tamiris Lopes 
Título do Projeto: Produção de telha a partir de fibras vegetais e 

resíduos da construção civil 

Temática Abordada: Resíduos 
  

Descrição: A realização deste projeto busca apresentar uma 
alternativa para o destino dos resíduos da construção civil e 



alimentícia, produzindo uma telha que sirva como alternativa 

sustentável no mercado em relação às fabricadas com amianto que 
são nocivas a saúde. A telha foi produzida utilizando como base 

entulho obtido a partir de obras, e reforçada com fibras naturais 

provenientes do descarte irregular na produção de cana-de-açúcar, 
do coco verde ou de crescimento rápido como o bambu. 

 
ETEC Trajano Camargo 

Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2014 

Co-Autores: Prof. Drª Gislaine Aparecida Barana Delbianco,Prof. 
Margarete F. Sampaio, Rebeca Ma ia de Araujo 

Título do Projeto: Etanol produzido a partir da casca do coco verde 
descartado 

Temática Abordada: Resíduos 
 

Descrição: No Brasil, descarta-se cerca de 6,7 milhões de toneladas 
de coco por ano. O trabalho estuda a retirada deste material do meio 

ambiente e a transformação do próprio em produto útil. Trata-se da 

produção de etanol de 2ª geração a partir da reciclagem da casca de 
coco verde. Para isso ocorrer precisou-se da celulose que ali continha 

e realizou-se processos de quebra ácida. De acordo com trabalho 
realizado de produção de etanol a partir da folha da poda da árvore 

demonstrou a possibilidades do projeto.  
 

ETEC Trajano Camargo 
Curso: Técnico em Química 

Ano Letivo: 2015 
Co-Autores: Beatriz Zanini Eleodoro Silva e Antonio Carlos Henrique 

Campos 
Título do Projeto: Bioetanol da Cana Catalisado com Cobre do 

Resíduo Galvânico 
Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: O projeto estuda a extração do Cobre do resíduo 
galvânico (banho de bijuterias), para aplicá-lo como catalisador na 

quebra ácida da celulose proveniente do bagaço da cana-de-açúcar, 
buscando aumentar o rendimento do processo de obtenção do etanol 

de segunda geração. Aplicando os conceitos de logística reversa, o 
resíduo de um setor se torna matéria prima de outro processo 

produtivo. 

ETEC Trajano Camargo 

Curso: Técnico em Química 
Ano Letivo: 2015 

Co-Autores: Júlia Victória Venture; Michelle Gomes dos Santos 
Título do Projeto: Biocosméticos com Óleo Recuperado 

Temática Abordada: Resíduos 



Descrição: O trabalho visa a substituição de parte do álcool 
cetoestearílico, usado na produção de cremes devido as suas 
propriedades pelo óleo de cozinha usado, lavado e desodorizado 

dando um destino nobre ao óleo, transformando-o em matéria prima 

de biocosméticos. Com isso, estaremos trabalhando os princípios de 
química verde na reciclagem do produto, uma vez que um litro de 

óleo de cozinha pode poluir cerca de 10.000 litros de água. 

ETEC Trajano Camargo 
Curso: Ensino Médio integrado a técnico em Química 

Ano Letivo: 2017 
Co-Autores: Cristiane Temporine Moreira e Eduarda Campos de 

Oliveira 
Título do Projeto: Produção de pigmentos vítreos a partir de metais 

pesados provenientes de pilhas exauridas  

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Considerando os impactos do descarte das pilhas no 
Brasil, o projeto desenvolveu uma rota de reciclagem completa das 

pilhas de zinco-manganês com a utilização de reagentes de baixo 
custo, produzindo ao final pigmentos a partir de seus metais pesados, 

o zinco e o manganês. Os pigmentos foram testados, sendo aplicáveis 
a vidro, e o projeto propôs sua aplicação a ecojoias confeccionadas 

com sucata de vidro, visto que seu valor de mercado é alto e torna o 
processo desenvolvido lucrativo, sustentável e atraente para 

empresas. 

IFSP – Campus Matão 

Curso: Tecnologia em Biocombustíveis 
Ano Letivo: 2013 

Co-Autores: Sandro Rogério de Sousa 
Título do Projeto: Produção industrial de xilitol, um adoçante 

natural: Avaliação de leveduras que fermentam xilose proveniente da 
hidrolise do bagaço de cana. 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Na indústria farmacêutica, o xilitol pode ser empregado 

como adoçante ou excipiente na formulação de xaropes, tônicos e 
vitaminas. Entretanto, como seu preço é relativamente alto (custo de 

produção cerca de 10 vezes superior ao da sacarose ou do sorbitol), 
ele é normalmente utilizado em combinação com outros polióis que 

servem como agente de corpo da mistura. A produção microbiana é 
uma alternativa ao processo químico, com a vantagem de ser 

conduzida em condições de temperatura e pressão brandas, portanto, 
com menor gasto de energia e, devido à especificidade da 

bioconversão, são obtidos rendimentos mais levados, com baixo 
custo de separação/purificação, e efluentes mais limpos. A seleção de 

microrganismos que fermentam D-xilose a xilitol é o primeiro passo 



para o desenvolvimento de um processo de bioconversão com alta 

produtividade e rendimento. 

Senai Fundação Zerrenner 

Curso: Técnico em Análises Químicas 
Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Giovanna Ribeiro da Silva, Sandra Nayara Silva, Kerley 
Cristiane Victorino Romão, Eduardo Hideki Oshiro 

Título do Projeto: Desenvolvimento de um selante a base de goma 
de mascar e poliestireno expandido (isopor) 

Temática Abordada: Resíduos 
 

Descrição: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um 
selante confeccionado a partir de materiais que normalmente, depois 

de utilizados, são destinados ao lixo. Esses materiais são: goma de 
mascar e o isopor (poliestireno expandido). O produto apresenta 

características de impermeabilidade e adesividade e pode ser uma 
alternativa para o uso de selantes largamente utilizados em 

construção civil.  
 

SENAI Mauá 
Curso: Técnico em Química 

Ano Letivo: 2016 
Co-Autores: Ana Cláudia de Souza, Gabriela Akemi Oyakawa, 

Mayara Oliveira e Stephanie Pereira Lino 
Título do Projeto: Casca de Arroz 

Temática Abordada: Resíduos 
 

Descrição: A ColoRice é uma tinta para marcadores de quadro 
branco que tem um processo inovador e sustentável de produção, 

utilizando a casca de arroz carbonizada como matéria prima 
alternativa aos pigmentos convencionais. Hoje, os cartuchos 

encontrados no mercado são importados e custam, em média 
R$3,00. O produto obtido apresenta qualidade similar e um custo 

estimado em R$0,30, mais o valor da embalagem, devido a 
simplicidade do processo de fabricação e por utilizar um resíduo como 

insumo. 

 

 

Senai Fundação Zerrenner 

Curso: Técnico em Química 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Kerley Cristiane Victorino Romão, Matheus Blaya 

Melone, Samantha de Jesus Lescano, Tayna Santos Dias 



Título do Projeto: Tintura capilar ecológica a base de óleo residual 

de fritura recuperado 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Foi desenvolvido um biocosmético visando beneficiar a 

saúde humana e o meio ambiente. O projeto tem como objetivo 

desenvolver um creme descolorante para cabelos com ingredientes 

ecológicos a base de óleo de soja de fritura recuperado, que possui 

alto potencial de poluição quando descartado de modo errado, além 

do uso pigmento preto proveniente do carvão produzido a partir da 

borra de café isento de metais pesados que podem ser prejudiciais ao 

ser humano. 

 

Escola SENAI Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 

Curso: Técnico de Alimentos 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Beatriz Regina de Sousa Matanó e Sara Araújo dos 

Santos 

Título do Projeto: Utilização de Resíduos de Frutas para Elaboração 

de Embalagem Comestível 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: A embalagem comestível produzida a partir de resíduos 
vegetais tem como foco a sustentabilidade, já que leva em 
consideração o aproveitamento de frutas provenientes de descarte e 

à diminuição da quantidade de lixo procedente de embalagens 
metalizadas de polipropileno biorientado (BOPP) e de polietileno 

monocamada, empregadas em produtos como cookies, biscoitos, 

bombons, alimentos extrusados, entre outros. 

Escola Senai Marcio Bagueira Leal 

Curso: Aprendizagem industrial Eletricista de manutenção 

eletroeletrônica 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Felipe Lopes Santos, Matheus Mendes Mantovani, 

Gabriel Augusto de Oliveira Pereira, Joel da Silva Br 

Título do Projeto: Motor Eletromecânico Autossustentável 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: O projeto Motor Eletromecânico Autossustentável traz o 
desenvolvimento de um novo tipo de motor para os automóveis que 

circulam pelas cidades do país. Trata-se de um motor eletromecânico, 
que não utiliza combustíveis fósseis e, consequentemente, não emite 

gases tóxicos na atmosfera. O motor será totalmente movido e 



abastecido por energia elétrica, que através de eletroímãs montados 

em linha, transformará a energia elétrica em magnetismo para 
movimentar os pistões do motor, substituindo a combustão por 

eletromagnetismo. A energia elétrica será captada através da luz 

solar, do sistema de freios regenerativos e de um sistema de 
cogeração de energia. Caso seja necessário, o motor ainda poderá 

ser carregado na tomada, com o chamado sistema plug in. 

Tal inovação, segue o caminho de ampliar o acesso às novas 
tecnologias às pessoas, visando simultaneamente as questões 

relacionadas à preservação ambiental e a luta contra o aquecimento 
global. 

Escola SENAI “Ettore Zanini” 

Curso: Técnico em Química e Técnico em Automação 

Ano Letivo: 2017 

Co-Autores: Thalia Avellanedo Mucci e Ricardo Alexandre Maria 

Junior 

Título do Projeto: Tubetes biodegradáveis a partir de caroço e 

amido da manga e bagaço da cana 

Temática Abordada: Resíduos 

Descrição: Os tubetes biodegradáveis foram produzidos a partir de 

resíduos industriais como o bagaço de cana e caroço de manga junto 

com o amido também proveniente da amêndoa de manga. Essa 

composição fornece um diferencial para o produto principalmente o 

caráter sustentável. Além do grande potencial para a aplicação em 

vários tipos de mudas, reduz o descarte de tubetes de plástico ao 

meio ambiente e para os agricultores ajuda na diminuição de tempo e 

custo, dois fatores imprescindíveis para eles. 

 

 



 

   
 

O FUTURO  

JÁ  

COMEÇOU 
 

 

www.benchmarkingbrasil.com.br  

http://www.benchmarkingbrasil.com.br/

	BJr_capa1_introducao_2012_2018
	BJr_Arranjos_Produtivos_2012_2017_red
	BJr_Educacao_2012_2017_red
	BJr_Emissões_2012_2017_red
	BJr_Energia_2012_2017_red
	BJr_Ferramentas_2012_2017
	BJr_Pesquisa_2012_2017
	BJr_Recursos_Hidricos_2012_2018_red
	BJr_Residuos_2012_2018_red
	BJr_capa2_GENERICO

