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Nesta edição da INFOBIB chamamos em especial a atenção para as Dicas de Pesquisa.  

Lurdes Grilo  

    

A água e os tubosA água e os tubosA água e os tubosA água e os tubos. [S. l.] : Wirsbo Bruks AB, [199?]. 138 p. 

 

COSTA, Joaquim Botelho daCOSTA, Joaquim Botelho daCOSTA, Joaquim Botelho daCOSTA, Joaquim Botelho da - Estudo e classificação das rochas por exame macroscópico. 10ª 
ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 196 p.. ISBN 972-31-0131-9 

 

 

CUNHA, Luís Veiga daCUNHA, Luís Veiga daCUNHA, Luís Veiga daCUNHA, Luís Veiga da - Desenho técnico. 11ª ed. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 
1999. [8], 866 p.. ISBN 972-31-0225-0 

  
 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.EST.ISSN: 2182-5947. Periodicidade: bimestral 
 

NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

O livro apresenta critérios para a seleção de tubos e sobre o 
planeamento dum sistema de tubagens, medições, fórmulas e 
características dos materiais. Apresenta ainda o glossário da 
tecnologia dos plásticos. 

A publicação é dedicada ao ensino da Geologia. Apresenta a divisão 
fundamental das diferentes rochas: eruptivas, sedimentares e 
metamórficas, bem como os métodos para o seu estudo. Contém 
também a classificação de exemplares de rochas por exame 
microscópico. 

O livro apresenta ainda normas e especificações sobre o desenho 
técnico, assim como tabelas representativas, com símbolos, 
dimensões, áreas, conversões, expressões de cálculo. São 
bordadas as construções geométricas, projeções ortogonais, as 
secções e cortes, bem como, os diferentes tipos de perspetiva e 
cotagem dos desenhos. 
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MASSUKADO, Luciana Mioko; SILVA, Marley GarciaMASSUKADO, Luciana Mioko; SILVA, Marley GarciaMASSUKADO, Luciana Mioko; SILVA, Marley GarciaMASSUKADO, Luciana Mioko; SILVA, Marley Garcia [ed.lit.] - Catálogo dos grupos de 
pesquisa. Brasília: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 2012. 79 p.. 
ISBN 978-85-64124-00-4 

 

 

 

 

MORAIS, MORAIS, MORAIS, MORAIS, José Manuel de SJosé Manuel de SJosé Manuel de SJosé Manuel de Siiiimõesmõesmõesmões - Desenho técnico básico: 10º e 11º anos: mecanotecnia. 21ª 
ed. Porto : Porto Editora, 1996. 215 p.. ISBN 972-9247-01-3 

 

 

PORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretos, etc., etc., etc., etc. - Regulamento geral sobre o ruído. Porto : Porto Editora, 
2002. 176 p.. ISBN 972-0-01088-6 

  

    

    

    

“Este catálogo dos grupos de pesquisa tem o objetivo de 
disseminar para a comunidade, interna e externa, as linhas de 
pesquisa desenvolvidas pelos servidores do IFB, além de um 
instrumento de divulgação e intercâmbio em seminários, reuniões 
e em visitas a outras instituições de pesquisa, sejam elas nacionais 
ou internacionais.” 
O catálogo aborda as seguintes áreas do conhecimento: Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas, Engenharias, Linguística e 
Letras e Artes. 

NOVIDADESNOVIDADESNOVIDADESNOVIDADES    

Este livro apresenta as normas de desenho técnico, os tipos de 
desenho, formatos das folhas, elementos dos desenhos, projeções 
com representações de vistas, cortes e secções, leitura de 
projeções, simplificações, cotagem, desenhos de conjuntos, e 
exercícios.  

A presente publicação contém legislação sobre medidas gerais de 
prevenção e controlo da poluição sonora. 
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PORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretosPORTUGAL. Leis, decretos, etc. , etc. , etc. , etc. ----    Regulamento de segurança e ações para estruturas de 
edifícios e pontes. Porto: Porto Editora, 2001. 96 p.. ISBN 972-0-06804-3 

  

 

 

COCHEIRA, Mariana Lúcia RamosCOCHEIRA, Mariana Lúcia RamosCOCHEIRA, Mariana Lúcia RamosCOCHEIRA, Mariana Lúcia Ramos - Relevância da utilização de produtos de base florestal no 
sistema de avaliação de sustentabilidade 'BREEAM': um estudo de caso. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XVI, 172, [14] p.  

    

    

    

NUNES, Telma Catarina GonçalvesNUNES, Telma Catarina GonçalvesNUNES, Telma Catarina GonçalvesNUNES, Telma Catarina Gonçalves - Adaptação de espaços públicos a pessoas com 
mobilidade condicionada: Idanha-a-Nova. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola 
Superior de Tecnologia, 2013. XVI, 123 p.  

 

 

 

 

A presente publicação, contém legislação que estabelece regras 
gerais para a verificação da segurança das estruturas de edifícios e de 
pontes, e a definição e quantificação das ações a considerar nessa 
verificação. 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADODISSERTAÇÕES DE MESTRADO    

“A sustentabilidade é a base do presente trabalho de 
projeto, procurando realizar uma comparação entre uma 
construção tradicional e uma construção com produtos de 
base florestal, com base na metodologia do sistema 
BREEAM. A construção tradicional irá ser constituída por 
materiais convencionais. Na solução alternativa procuram-
se soluções construtivas baseadas em produtos de madeira 
e derivados…” 
 

“O presente trabalho de mestrado procura avaliar num 
inquérito realizado junto da população de um bairro 
envelhecido na vila de Idanha-a-Nova, as deslocações mais 
frequentes aos serviços e equipamentos existentes, 
registando deste modo o grau de dificuldade em ultrapassar 
os obstáculos encontrados nas suas deslocações. 
Com os resultados obtidos foram traçados itinerários de 
modo a percorrer o maior número destes equipamentos e 
serviços, sendo estes avaliados através de métodos, ao 
nível das condições de acessibilidade, a nível de obstáculos, 
percursos acessíveis e inclinação destes percursos.” 
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CARDOSO, Duarte Miguel Bonifácio; CARDOSO, João Ricardo CARDOSO, Duarte Miguel Bonifácio; CARDOSO, João Ricardo CARDOSO, Duarte Miguel Bonifácio; CARDOSO, João Ricardo CARDOSO, Duarte Miguel Bonifácio; CARDOSO, João Ricardo CristóvãoCristóvãoCristóvãoCristóvão - Sistema de 
retração de mangas termo retrateis: evolução da interface homem-máquina. Castelo Branco: 
Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XIV, 58 p.     

    

 

 

 

    

    

CAVALCAVALCAVALCAVALHEIRO, Carlos Alberto GonçalvesHEIRO, Carlos Alberto GonçalvesHEIRO, Carlos Alberto GonçalvesHEIRO, Carlos Alberto Gonçalves; DIAS, Nuno Gonçalo Ferraz; DIAS, Nuno Gonçalo Ferraz; DIAS, Nuno Gonçalo Ferraz; DIAS, Nuno Gonçalo Ferraz - On-light: rede social 
óptica. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XVI, 71 p.    

    

    

 

 

 

 

TRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOS        

Este trabalho consiste em “substituir um sistema de 
controlo de uma máquina de retração de mangas com um 
teclado, ecrã LCD de 4 linhas monocolor e uma série de 
botões de pressão, por um inovador sistema com ecrã táctil 
gráfico, que consiga agregar todas as funções do hardware 
mencionado e usado no sistema anterior, num ecrã 
dispositivo. O projeto tem como objetivo investigar, 
desenvolver e implementar esse novo sistema. Será 
composto por um microcontrolador programável, em 
linguagem C, que fará o controlo de todos os mecanismos 
da máquina no processo de retração conforme o que o 
utilizador definir no ecrã táctil.” 

“O presente trabalho tem como objetivo principal 
estudar, desenvolver e testar um sistema de 
comunicação através da luz visível. Pretende-se ainda 
a criação de uma aplicação que permita fazer uma 
interface entre o sistema de comunicação e o 
utilizador”. 
“Para isso, realiza-se inicialmente um breve estudo 
standard de comunicação IEEE 802.15 TG7.” 
…”Este projeto simula uma rede social em que os 
vários utilizadores podem comunicar entre si usando a 
luz visível como meio de transmissão.” 
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COSTA, CristóvãoCOSTA, CristóvãoCOSTA, CristóvãoCOSTA, Cristóvão    José GameiroJosé GameiroJosé GameiroJosé Gameiro; LOURENÇO, Tiago Gonçalo Martins; LOURENÇO, Tiago Gonçalo Martins; LOURENÇO, Tiago Gonçalo Martins; LOURENÇO, Tiago Gonçalo Martins - Dispensador 
automático de sólidos e líquidos. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, 2013. XXII, 74 p. 

 

    

    

    

    

    

MENDES, Hugo Miguel CravoMENDES, Hugo Miguel CravoMENDES, Hugo Miguel CravoMENDES, Hugo Miguel Cravo; COSTA, Hugo ; COSTA, Hugo ; COSTA, Hugo ; COSTA, Hugo Miguel Antunes RibeiroMiguel Antunes RibeiroMiguel Antunes RibeiroMiguel Antunes Ribeiro - Sistema autónomo de 
iluminação a LEDs II: optitimização e dimensionamento. Castelo Branco: Instituto Politécnico, 
Escola Superior de Tecnologia, 2013. XVI, 57 p. 

    

    

    

    

    

TRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOS        

“Este relatório descreve o trabalho de projeto final de curso que 
consiste no desenvolvimento de um sistema dispensador automático 
de sólidos e líquidos, baseado em microcontroladores PIC 
(Programmable Interface Controller). 
Este sistema é constituído por um programador que controla o início 
e o tempo de funcionamento dos dispensadores. O utilizador tem 
possibilidade de programar o sistema utilizando botões de pressão e 
um display, ou através de um programa em PC via USB. Para além 
do programador, são desenvolvidos módulos que permitem a 
interface entre o programador e os dispensadores.  
Os testes práticos em laboratório permitiram concluir que o sistema 
desenvolvido cumpre os objetivos inicialmente propostos.” 
 
 

“Neste projeto é apresentado um sistema Autónomo de 
Iluminação a LEDs, isto consiste, por exemplo, num poste 
de iluminação, que tem como função ligar uma fonte de 
luz, para iluminar uma certa área. Autónomo, porque este 
deve ser auto-suficiente a nível energético, ou seja deve ter 
o seu normal funcionamento sem ter acesso à energia da 
rede elétrica, podendo portanto, ser usado em locais 
isolados. 
“O Sistema Autónomo de Iluminação é constituído por um 
Painel Fotovoltaico, uma bateria, e uma fonte de luz, neste 
caso uns LEDs. Este Sistema tem, então duas funções 
primárias: durante o dia o Painel carrega a Bateria e à noite 
a Bateria alimenta os LEDs.” 
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MONTEIRO, Bruno Filipe GomesMONTEIRO, Bruno Filipe GomesMONTEIRO, Bruno Filipe GomesMONTEIRO, Bruno Filipe Gomes; GÓIS, Dinis Filipe Santos; GÓIS, Dinis Filipe Santos; GÓIS, Dinis Filipe Santos; GÓIS, Dinis Filipe Santos - QoS em redes IP: um caso de 
estudo para aplicações VoIP. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de 
Tecnologia, 2013. XXII, 72 p. 

    

    

    

    

    

REGALO, Rogério MartinsREGALO, Rogério MartinsREGALO, Rogério MartinsREGALO, Rogério Martins - Domótica com KNX: gestão técnica centralizada. Castelo Branco : 
Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XXII, 71 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOS        

O objetivo deste trabalho é “investigar os fundamentos da 
QoS e das aplicações de voz sobre IP (VoIP) e fazer um 
estudo comparativo dos diferentes tipos de codecs nas 
redes VoIP e respetivos requisitos de QoS. Estudar, 
compreender, desenvolver e implementar políticas de 
QoS numa rede IP que permitam diferenciar e priorizar 
diferente tipo de tráfego. Após a implementação de tais 
políticas será possível verificar o seu funcionamento 
através de testes de carga de rede. Um objetivo 
fundamental é garantir que as aplicações sensíveis a atraso 
(associadas à gestão da rede ou a comunicações VoIP, não 
serão afetadas pela carga provocada na rede.” 

“Este relatório … consiste no estudo da norma KNX e da 
implementação de um sistema de SGTC (Sistema de 
Gestão Técnica Centralizada).” 
“A Norma KNX é um protocolo aberto, inovador, 
inteligente e extremamente flexível, é o primeiro sistema 
globalmente normalizado para a automação de edifícios 
residenciais e de serviços. 
O sistema desenvolvido é dividido em 3 partes, hardware, 
software e aplicação gráfica. O hardware são todos os 
equipamentos físicos, como controladores gateways e 
outros necessários ao seu funcionamento. O software são 
todos os programas utilizados para parametrizar os 
equipamentos assim como o ETS que serve para 
configurar toda a rede KNX. 
Por último o desenvolvimento de uma aplicação gráfica 
que funciona sobre o CBSE Visualisation Server, para 
monitorização e controle de um edifício a nível de AVAC” 
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SIMÕES, Ricardo Jorge ChichorroSIMÕES, Ricardo Jorge ChichorroSIMÕES, Ricardo Jorge ChichorroSIMÕES, Ricardo Jorge Chichorro; PLÁCIDO, ; PLÁCIDO, ; PLÁCIDO, ; PLÁCIDO, Tiago André RodriguesTiago André RodriguesTiago André RodriguesTiago André Rodrigues - Vídeo porteiro PIP para 
TV. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XV, 29 p. 

 

    

    

    

    

    

VIGÁRIO, WandersonVIGÁRIO, WandersonVIGÁRIO, WandersonVIGÁRIO, Wanderson - Implementação de sites para comunicações móveis celulares em 
Angola. Castelo Branco: Instituto Politécnico, Escola Superior de Tecnologia, 2013. XVII, 52 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOSTRABALHOS de ALUNOS        

Este trabalho tem como principal objetivo a 
“realização de um vídeo porteiro, de baixo custo e 
fácil utilização, com transmissão de informação em 
tempo real e visualização num televisor, o qual possa 
dispor (ou não) da tecnologia Picture-in-Picture, PIP. “ 
 

O presente trabalho tem como objetivo “descrever os 
passos necessários que, de um modo geral, são 
necessários para a integração e ativação de um site 
novo. Um site novo tem como objetivo dar cobertura 
e ou capacidade a uma determinada zona, para 
melhorar o serviço oferecido aos clientes ou melhorar 
a capacidade em zonas de fraca cobertura.” 
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