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RESUMO: O descerramento de revolucionárias tecnologias e a guerra competitiva que 
alcançou as relações comerciais propiciaram mudanças no que diz respeito aos padrões de 
produção e consumo. Como consequência, entraram em ascensão modelos de desempenho 
ecologicamente corretos dentro das organizações. As práticas sustentáveis transformaram-se 
em exigência legislativa e o modelo “Produção Mais Limpa” passou a ser utilizado como uma 
ferramenta competitiva. Nesse cenário, esta pesquisa objetiva analisar a conectividade e 
impacto gerado nos estoques com a inserção de processos da Produção Mais Limpa. A 
metodologia do estudo seguiu a linha qualitativa com a aplicação de um questionário aberto, 
embasado em três níveis do modelo sustentável construídos pelo Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável. Como resultado, retificou-se a ideia de que não são necessários 
altos investimentos em mecanismos sustentáveis, visto que a adesão à Produção Mais Limpa 
se adequa a dinâmica dos processos, incluindo a administração dos estoques. 
Palavras-chave: Produção Mais Limpa, sustentabilidade, competitividade 
  

THE DYNAMICS OF STOCKS IN CLEANER PRODUCTION: A CASE 
STUDY ON A CONSTRUCTION COMPANY IN RIO GRANDE DO 
NORTE 
 
ABSTRACT: The discovery of revolutionary technologies and the competitive war that have 
come to the trade, made changes about the methods of production and consumption. In this 
perspective, environmentally performance models have entered on the rise within 
organizations. Sustainable practices have become legislative requirement and the model 
"Cleaner Production" came to be used as a competitive alternative. In this way, this research 
discusses the behavior of stocks with the insertion processes of Cleaner Production. The 
methodology followed the qualitative line with the application of an open questionnaire, 
based on three levels of a sustainable model built by a Business Council for Sustainable 
Development. As a result, it was found that there are not required large investments in 
sustainable mechanisms since the model of Cleaner Production suits the dynamics of the 
process, including the management of inventories. 
KEYWORDS: Cleaner Production, sustainability, competitiveness 
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INTRODUÇÃO 

Inúmeros feitos foram alcançados com o aumento do desenvolvimento e da produção de 

revolucionárias tecnologias. Tal desenvolvimento, pioneiramente, evidenciado na Europa nos 

séculos XVIII e XIX, período da Revolução Industrial, propiciou uma mudança considerável 

no que diz respeito a novos padrões de produção e consumo. 

Empresas extraiam matéria prima da natureza de forma irracional e sem controle 

havendo desperdício na produção, os resíduos gerados no processo produtivo eram 

descartados de forma inadequada, acarretando em uma degradação do meio ambiente. De 

acordo com Braga (2005) o crescimento da sociedade urbana e industrial ocorreu sem limites, 

de forma desordenada e sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e 

degradação ambiental. 

A atenção de centros de produção e de consumidores para os prejuízos ambientais teve 

início a partir da década de 1970. Conforme Hardjono; Klein (2004), apesar dessa 

preocupação, os estudos, discussões e políticas para diretrizes que incentivassem o 

desenvolvimento de uma gestão sustentável a qual evitasse os danos ambientais sem 

comprometer os resultados produtivos das organizações se iniciaram em 1980. 

Um estudo realizado na Organização Tecnológica Holandesa comprovou a efetividade 

do método PML. Constatando que as organizações se tornaram mais competitivas e ocorrera a 

diminuição de 30% a 60% dos danos ambientais nas pequenas empresas as quais fora 

realizada a pesquisa intitulada PRISMA (SCHMIDHEINY, 1992). 

Por meio disso, novas práticas da produção sustentáveis são distendidas. Conforme a 

UNIDO/UNEP (2001) Produção Mais Limpa (PML) é a aplicação continuada de uma 

estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos, produtos e serviços, a fim de 

aumentar a eco eficiência e reduzir os riscos para o homem e para meio ambiente. 

Em conformidade com os estudos de produção mais limpa e conceitos desenvolvidos 

nessa via sustentável, é suscitada a questão em torno do modo como esse processo conecta-se 

com a gestão dos estoques nas empresas. A correlação entre essas duas vertentes, inicialmente 

diferentes, pode guiar as práticas organizacionais a uma identidade competitiva. 

Este artigo tem como objetivo analisar a dinâmica dos estoques na PML e a 

coexistência de um impulso competitivo que essa administração ecológica e estratégica pode 

trazer à organização. Com isso, por meio de uma pesquisa com estudo de caso verificar 

possíveis benefícios obtidos pela organização ao adotar as práticas de PML e explorar o 

comportamento dos estoques nessa conjuntura. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A aplicação da PML envolve técnicas de Housekeeping, cujo propósito é organização, 

limpeza e melhoria no consumo e descarte de materiais, de modo a repensar a necessidade de 

cada item presente nas atividades diárias da indústria. Know how, soma de conhecimentos, é 

outra possibilidade de método a ser adotado, o conjunto de saberes que circundam essa 

técnica geram um diferencial à produção, o que é um fator competitivo. A ação preventiva e o 

uso de um desses dois processos, Housekeeping e Know How, dependem do nível de 

prevenção tencionado e apropriado à organização. A implantação da PML envolve três níveis 

como ilustrado na Figura 1. 

Figura 1. Níveis de Aplicação dos Programas de Produção Mais Limpa. Fonte: CEBDS. 

O método desenvolvido no artigo contempla uma pesquisa qualitativa realizada em 

uma empresa brasileira de relevância no setor da construção civil. Partindo do princípio de 

que esse tipo de pesquisa pode ser desenvolvida a partir de entrevistas, observações, coleta de 

dados e investigação da dinâmica dos processos é proposto um questionário aberto, via 

entrevista, com colaboradores da organização. As diretrizes adotadas para a formulação das 

perguntas foram construídas a partir dos três níveis de implantação da Produção Mais Limpa.  

Conforme o Conselho Empresarial Brasileiro de Sustentabilidade (CEBDS), os três níveis 

estão embasados nas ações realizadas pela empresa: modificação no processo e modificação 

no produto (nível 1), reciclagem interna (nível 2), prática da reutilização de resíduos e 

emissões para fora da empresa por meio da reciclagem externa (nível 3). A fim de identificar 

o modelo de produção que compõe a empresa X, e, se o respectivo modelo segue os 
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construtos defendidos pela literatura vigente, propõe-se o questionário aberto, conforme a 

Figura 2: 

Figura2. Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

Para este fim, pessoas que representavam diferentes categorias na empresa foram 

selecionadas, quais sejam: assistente técnico, engenheiro e encarregado de obra, objetivando 

ressaltar a importância da adoção de processos sustentáveis relacionados à produção mais 

limpa. Para efeitos desta pesquisa fora utilizado o código “F1” para caracterizar o assistente 

técnico, “F2” para o engenheiro e “F3” para o encarregado. 

 

Descrição da empresa 

A pesquisa foi aplicada com base nos processos produtivos de uma construtora no Rio 

Grande do Norte, em específico, na gestão de estoques e armazenagem. A organização está 

presente em vinte e um estados brasileiros e conta com cerca de quinhentos e dez 

colaboradores dentre diretores, engenheiros e supervisores e mais milhares de operários em 

campo. O grupo atua há quarenta e quatro anos no mercado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No intuito de obterem-se os resultados, foram direcionadas as questões aos 

entrevistados: o que a empresa entende por produção mais limpa? existe algum programa 

sustentável adotado? a administração dos estoques influi na não geração de resíduos? os 

processos sustentáveis refletem em um impulso na competitividade da empresa? houve 
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retificações nas atividades da empresa embasadas na PML? há alguma complexidade não 

solucionada pela organização, relacionada a estoques e PML? 

Na primeira questão, quando interpelados, os entrevistados afirmaram ter conhecimento 

parcial sobre as diretrizes e os processos da produção mais limpa. Apesar de métodos 

sustentáveis já serem adotados, a falta de especialização no assunto limita a implantação do 

programa na empresa. 

Para o segundo questionamento, foram observadas duas respostas oriundas de 

funcionários da organização, bem como uma resposta de um assistente técnico: 

“Adotamos um programa de obra sustentável, trabalhando com reciclagem e 

reaproveitamento de materiais”. (F1) 

“A parceria com empresas que trabalham dando destino ambientalmente sustentável aos 

entulhos faz parte de um programa macro de sustentabilidade da empresa”. (F2) 

“O bloco de concreto quebrado não vai para o lixo. O material é triturado e, posteriormente, 

utilizado na fabricação de concretos de baixa pressão”. (F1) 

A partir das respostas, foi observado que a filosofia da empresa não corrobora com o 

posicionamento de Maimon (1996) o qual defende que: “na maioria dos casos, as empresas 

brasileiras não têm uma consciência ambiental, podendo ser classificadas como empresas 

reativas que respeitam as normas- legislações ambientais- quando submetidas à pressão 

fiscalizadora”.  

A primeira objeção, respondida pelo assistente técnico (F1) concerne as especificações 

dos níveis de aplicação da PML presentes no plano da CEBDS (Conselho Empresarial 

Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável) atestando a aplicação do nível 3 (reciclagem 

externa) e nível 2 (reciclagem interna).  

Quando interpelados sobre como a administração dos estoques influem na não geração 

de resíduos, os funcionários, em sua maioria, responderam que um dos pontos que tangem a 

administração dos estoques da obra estão diretamente relacionadas com a não geração de 

resíduos, como podemos observar na resposta de um funcionário: 

“O controle dos estoques é muito importante para não geração de resíduos na obra, assim 

como a locação dos materiais utilizados”. (F2) 

Questionados se os processos sustentáveis adotados refletem em um impulso 

competitivo, os funcionários declararam: 

“Investir em sustentabilidade e inovação é um fator que influencia na imagem da empresa 

perante a sociedade”. (F1) 
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“A sociedade começou a cobrar atitudes mais responsáveis das empresas. Temos destaque 

competitivo quando assumimos atitudes sustentáveis”. (F1) 

As referidas respostas, anteriormente citadas, comprovam a ideia de Porter e Van Der 

Linde (1995) quando afirmam que “quando as empresas lidam com as pressões ambientais de 

maneira criativa adquirem vantagens competitivas’’. Ainda sobre a questão, Ferraz et al. 

(1995) enfatiza que a competitividade é a capacidade que a organização possui de criar 

estratégias de forma que sua posição mercadológica seja conservada, ampliada ou 

estabilizada. 

Quando questionados se houve retificação nas atividades da empresa, baseada nos 

preceitos da Produção Mais Limpa, o encarregado de obras discorreu: 

"Usamos um telhado, no armazém, que permite a entrada da luz solar substituindo a elétrica. 

Isso traz uma economia de energia significativa." (F3) 

"[...] também investimos em mecanismos que evitem a perda de materiais, como por exemplo: 

uma barreira para a areia, que é um material de difícil armazenagem." (F3) 

Indagados se há alguma complexidade ainda não solucionada pela organização, a qual 

se relacione com estoques e PML, foi afirmado pelo engenheiro: 

"Ainda não foram solucionadas as dificuldades enfrentadas no processo de compras, uma vez 

que o volume de material solicitado é maior do que o necessário. E quando isso acontece gera 

um acúmulo de estoque que não tínhamos planejado e nem sequer sabemos como podemos 

utilizar. Muitas vezes, o material excedente é repassado para obras posteriores."(F2) 

Esse revés retoma o que é afirmado no tópico 2.5 do presente artigo, o qual refere-se a 

uma estrutura logística que fortaleça e sincronize todas as atividades. O resultado de 

excelência advém da gestão de compras até o consumo do estoque. 

 

CONCLUSÕES 

Atendo-se ao objetivo de visualizar a conectividade entre a Produção Mais Limpa e os 

estoques, foi evidenciado que os domínios da administração integrada dessas duas concepções 

influenciam na lucratividade e competitividade da organização, uma vez que o 

comportamento dos estoques permite anexar níveis de estrutura da PML. 

A responsabilidade ambiental e os resultados eficientes viabilizados pela Produção 

Mais Limpa, explanados no artigo, quebram os entraves e os preconceitos -ainda existentes- 

com relação à implantação de práticas sustentáveis, aduzindo que uma organização 
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competitiva é aquela que estuda e aplica as possibilidades de melhorias, não conformando-se 

com visões limitadas. 

A fusão de ramos como o das engenharias civil e de produção, atreladas a 

sustentabilidade, proposta pela presente pesquisa, ressaltou a importância de atentar as 

diversas atividades empresariais e as exigências sociais e legislativas que demandam uma 

organização. 

Por fim, com a Estratégia Limpa, os estoques são usados de forma mais racional. 

Desse modo, os desperdícios são convertidos em novos itens ou realocados para participarem 

da cadeia produtiva, reduzindo custos. Ao anexar programas sustentáveis nas instituições, 

múltiplos setores e suas operações são amparados. Sendo assim, o plano PML apresenta 

diversas possibilidades para a implantação além de alavancar o crescimento da organização 

sem a necessidade de altos investimentos. 
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RESUMO: A argamassa é uma mistura homogênea composta por aglomerantes, agregado e 
água. Quando uma boa cal está presente na mistura, ela pode melhorar diversas propriedades 
da argamassa como a trabalhabilidade e resistência à penetração. No entanto, a sua utilização 
vem se tornando extremamente tímida devido a predominância de cales de baixa qualidade no 
mercado, fruto da falta de padronização nos seus processos de fabricação, o que acaba 
influenciando na eficiência da mistura; e também por causa da praticidade do uso dos 
plastificantes. Nesse contexto, o trabalho tem o objetivo de analisar de maneira comparativa, 
através de ensaios físicos, a influência que cales de diferentes qualidades causam no 
comportamento das argamassas de revestimento no seu estado endurecido. Para o estudo, foi 
utilizado um traço padrão de obra para argamassa de revestimento, composto por cimento e 
areia; um preparado com uma cal considerada, a partir de sua caracterização, de boa 
qualidade; e outro contendo uma cal de má desempenho que não obteve os padrões exigidos 
pela norma. Posteriormente às dosagens dos traços e à moldagem dos corpos de provas foram 
realizados os ensaios físicos cabíveis: o ensaio de resistência à compressão axial, o de 
resistência à flexão e a determinação da absorção de água por capilaridade. A partir da análise 
dos resultados, observou-se uma discrepância no desempenho das argamassas, a preparada 
com uma cal de boa qualidade adquiriu um aumento na resistência além de uma melhor 
retenção de água, logo a argamassa preparada com a cal de má qualidade apresentou péssimos 
resultados.Palavras–chave: comércio, construção civil, desempenho, influência 

 

THE IMPORTANCE OF LIME QUALITY IN PHYSICAL PROPERTIES 
OF COATING MORTAR IN HARDENED STATE 

 

ABSTRACT: Mortar is a homogeneous mixture composed of binder, aggregate and water. When a 
good lime is present in the mixture, it can improve various properties such as mortar workability and 
penetration resistance. However, their use has been becoming extremely rare due to the predominance 
of low quality limes on the market, due to the lack of standardization in their manufacturing processes, 
which influences the mixing efficiency and because of the use of plasticizers. In this context, the study 
aims to analyze in a comparative way, through physical testing, the influence of different qualities 
cause in behavior of coating mortars in its hardened state. For the study, a standard mix proportion 
was used for coating mortar with cement and sand; a preparation with a lime seen from its 
characteristics, good quality; and one containing a lime that did not achieve the goals required by the 
standard. Subsequently the dosage of the traces and molding of samples, were performed the 
appropriate physical tests: the axial compressive strength test, the flexural strength and the 
determination of water absorption by capillarity. From the analysis of results, there was a discrepancy 
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in the performance of mortars. The prepared with a good quality lime acquired an increase in 
resistance and a better water retention, so the mortar prepared with the poor quality lime had terrible 
results. 

KEYWORDS: construction, influence, performance, trade 

 

INTRODUÇÃO 
A argamassa, um material utilizado na indústria da construção civil, é composta de aglomerantes 
(cimento e/ou cal), agregado miúdo (areia) e água, ainda pode-se acrescentar eventuais aditivos e/ou 
adições a fim de se obter uma mistura homogênea que possui como característica principal a aderência 
(CARASEK, 2010).  

A utilização da cal como aglomerante ultrapassa milênios de civilização, obras civis como as 
pirâmides do Egito e monumentos romanos compõem cal na sua estrutura, de acordo com Quarcioni e 
Cincotto (2005).  

Dentre as outras cales, a cal hidratada é a mais famosa no ambiente da construção civil. Priori Jr. et al. 
(2006, p. 4300) afirma que “a cal hidratada é um aglomerante aéreo, pois endurece pela 
recarbonatação, ou seja, pela reação com o anidro carbônico presente no ar atmosférico”. Ao incluí-la 
na produção da argamassa, pode oferecer qualidade de desempenho em relação à função de 
aglomerante, à trabalhabilidade, ao aumento da resistência à penetração, à capacidade de retenção de 
água, à deformabilidade e à resistência (GUIMARÃES, 1997). 

As argamassas mistas, com cimento e cal, também podem apresentar melhor plasticidade no estado 
fresco, permitindo maiores deformações no estado endurecido sem fissuração, assim como elevar sua 
capacidade de retenção de água, preservando a alvenaria dessa função, além de aumentarem a 
aderência no substrato devido às pequenas dimensões das partículas. (CINCOTTO; SILVA; 
CARASEK, 1995; QUARCIONI; CINCOTTO, 2005). 

Atualmente, o espaço no mercado da construção civil para a cal hidratada está cada vez mais estreito, 
pois há amplas diferenças de qualidades disposta no comércio, necessitando, assim, de uma melhor 
fiscalização no processo de fabricação desse material, onde os erros ocorrem. Ainda, deve existir uma 
melhoria no controle de qualidade para que as cales cumpram com as exigências padronizadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (PAIVA; GOMES; OLIVEIRA, 2007). 

Além do descaso de padronização nos métodos produtivos, a falta de praticidade da cal na construção 
é um dos principais causadores de seu abandono. A NBR 7200 (ABNT, 1998) orienta que o tempo de 
maturação da cal hidratada seja por, no mínimo, 16 horas. O que contrasta as concepções empresariais 
que esperam que a obra seja concluída no menor prazo de tempo possível, a fim de economizar 
financeiramente e repor seus gastos. Nesse contexto, os aditivos plastificantes e incorporadores de ar, 
produtos químicos ou adições minerais inertes estão surgindo com o intuito de substituir as 
propriedades da cal garantindo plasticidade no estado fresco da mistura, porém nada acrescenta no 
estado endurecido (QUARCIONI; CINCOTTO, 2005). 

Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de relacionar comparativamente a qualidade da cal 
utilizada na argamassa com a sua eficiência no estado endurecido, a partir de uma análise de três 
traços de obra: dois compostos por cales de diferentes marcas e um traço padrão de cimento e areia. 
Assim também, revelando a importância de uma boa escolha desse material para o almejado resultado 
final. 

 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
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Caracterização dos materiais 

Os ensaios foram realizados no laboratório do IFRN de São Paulo do Potengi. Inicialmente foram 
selecionados os materiais necessários para compor a argamassa mista: cimento, cales hidratadas e 
areia. E, após isso, deu-se partida às caracterizações físicas. 

Cimento 

Na Tabela 1 pode-se observar as características do cimento CP-II Z 32-RS necessárias para a dosagem 
do traço da argamassa. 

 

Tabela 1. Propriedades físicas do cimento Portland CP-II Z 32-RS. IFRN, 2016. 

Propriedades físicas Valores (g/cm³) Norma 

Massa Específica 2,964 NBR NM 23 (2001) 

Massa Unitária no Estado Solto 1,074 - 

 

Cales hidratadas 

Foi realizado uma análise tátil visual de duas marcas diferentes de cales hidratadas que detectou 
diferenças na cor e na textura, onde uma apresentava coloração branca e textura fina, denominada cal 
“A”, e a outra marca, cor amarelada e textura grossa, intitulada de cal “B”. 

Na Figura 1-a) está a cal “A”, na Figura 1-b) a cal “B” em seu estado natural e na Figura 1-c) a cal “B” 
depois de beneficiada, por ter passado por um processo de secagem em estufa aos 100°C durante 24 
horas, e logo após o destorroamento manual, com um almofariz e uma mão de gral.   

 

 

a)                            b)                                    c)  
Figura 1. Análise visual da cal. IFRN, 2016. 

 

Posteriormente as essas observações iniciais, procedeu-se a caracterização das cales através dos 
ensaios em laboratório, onde foi possível qualificá-las de acordo com os padrões estabelecidos pela 
NBR-7175: Cal hidratada para argamassas – Requisitos (ABNT, 2003). Com os resultados obtidos, 
constatou-se que a cal “A” é de ótimo desempenho, enquanto a cal “B” não alcançou nem os padrões 
desejados pela norma, qualificada, assim, como de péssimo desempenho. As características das cales 
analisadas estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Propriedades físicas das cales utilizadas. IFRN, 2016. 
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Determinação Cal “A” Cal “B” 
Limites especificados 

NBR 7175 – (CH-1) 

Massa unitária (conjunto de determinação) 
(g/cm3) 

0,34 1,11 -------- 

Massa unitária (proveta) (g/cm3) 0,41 1,19 -------- 

Massa específica (g/cm3) 2,31 2,67 -------- 

Finura f30 (%) 0,0 1,34 ≤0,5 

Finura f200 (%) 1,2 14,94 ≤10 

Retenção (150min) (%) 93,44 43,33 ≥75 

 

Agregado – Areia natural quartzosa 

O agregado utilizado foi extraído da cidade de São Paulo do Potengi, interior do Rio Grande do Norte, 
e foi utilizado para os ensaios as frações passantes na peneira de abertura 1,18 mm. A Tabela 3 dispõe 
a caracterização da areia determinada em conformidade com a NBR NM 52 (ABNT, 2009). 

 

Tabela 3. Massa unitária e massa específica da areia. IFRN, 2016. 
Propriedades Areia Norma 

Massa Unitária (kg/m³) 1440,00 NBR NM 52 (2009) 

Massa Específica (kg/m³) 2611,00 NBR NM 52 (2009) 

 

Já a Figura 2 apresenta a determinação da composição granulométrica de acordo com a NBR NM 248 
(ABNT, 2003), na qual foi possível consolidar 1,18 mm o diâmetro característico máximo e módulo 
de finura equivalente a 2,023. 

 

 
Figura 2. Granulometria da areia utilizada. IFRN, 2016. 

 

Por último, foi realizado o ensaio de inchamento seguindo os padrões da NBR 6467 (ABNT, 2006), 
assim determinou-se 1,4 como o coeficiente de inchamento médio e 3,60% a umidade crítica da areia 
utilizada. O valor de inchamento médio foi útil para corrigir o traço de volume de agregado úmido 
para seco. Os dados obtidos estão representados na Figura 3. 
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Figura 3. Gráfico de inchamento. IFRN, 2016. 
 
Produção e amostragem dos traços das argamassas mistas 
A Tabela 4 apresenta as transformações dos traços de obra em volume e úmido (TUVúmido), em volume 
e seco (TUVseco) e a utilizada em laboratório: em massa e seco (TUM). Para determinar a quantidade 
adequada de água de cada traço, já que na obra é bastante variável, utilizou o pressuposto escrito na 
NBR 13276 (ABNT, 2005), que recomenda, no caso de falta de informação quanto à quantidade de 
água da mistura de argamassa, adotar a água necessária para o índice de consistência de (260 ± 5) mm.  

 

Tabela 4. Caracterização dos traços e quantidade dos componentes utilizados no estudo em 
laboratório. IFRN, 2016. 

Identificação 
Traço 

(TUVúmido) 

Traço 

(TUVseco) 

Traço 

(TUM) 

Água/
cim* 

Água/ 

arg. seca* 

Arg. padrão 1,0:5,73 1,0: 4,09 1,0: 5,49 1,441 0,222 

Arg. c/ cal A 1,0: 1,23: 5,73 1,0: 1,23: 4,09 1,0: 0,40: 5,51 1,381 0,200 

Arg. c/ cal B 1,0: 0,39: 5,73 1,0: 0,39: 4,09 1,0: 0,40: 5,53 1,500 0,216 

* água/cim. e água/arg.seca determinados a partir do TUM para uma consistência padrão de 260±5mm, de 
acordo com a NBR 13276/2005 

 

Após essa etapa, iniciou-se o procedimento de rodagem dos três traços na argamassadeira de eixo 
central de 5 litros: um traço padrão composto apenas pelo cimento e agregado, um traço com cimento, 
areia e cal “A” e um composto por cimento, areia e cal “B”. Para a produção dos traços com cal 
hidratada, foi preciso maturar a cal por no mínimo 16 horas, com informar a NBR 13276 (ABNT, 
2005). 
         Logo depois dos corpos de prova preenchidos, as argamassas sem cal foram colocadas em cura 
úmida por imersão a uma temperatura de 23±2 °C e as com cal realizaram a cura na temperatura 
ambiente. 

Metodologia de avaliação 

Os ensaios que foram realizados e analisados com a argamassa no estado endurecido foram: absorção 
por capilaridade, resistência à tração na flexão, resistência à tração na flexão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Absorção por capilaridade 
As absorções por capilaridade das argamassas foram realizadas com os corpos de prova na idade de 28 
dias, sendo possível classificá-las de acordo com a NBR 13281 (ABNT, 2005) como mostra a Tabela 
6. 

Tabela 6. Coeficiente de capilaridade e classificação dos traços de acordo com a NBR 13281. IFRN, 
2016. 

Argamassa Coeficiente de capilaridade 
(g/dm².min1/2) 

Classificação de acordo com a 
NBR 13281:2005 

Arg. Padrão 11,36 C5 

Arg. c/ cal A 22,07 C6 

Arg. c/ cal B 20,23 C6 

 

A partir da tabela acima pode-se afirmar que as argamassas que possuem cal apresentaram maior 
capacidade de absoção de água, isso se explica pelo fato de que o processo de carbonatação da cal é 
demorado em comparação com o de hidratação do cimento, dessa forma os vazios são preenchidos 
lentamente propriciando uma maior capilaridade. 

Resistência à compressão axial 

Neste ensaio regido pela NBR 13279 (ABNT, 2005), a argamassa com cal “A” destacou-se ao 
apresentar resistência aos 7 dias bem superior às demais, já aos 28 dias a diferença entre o 
traço de argamassa padrão e o com cal “A” não foi tão grande, apesar da argamassa com cal 
confirmar a melhor resistência à compressão axial. Em contraste com os bons resultados está 
a mistura composta pela cal “B”, como mostra a Figura 4. 
 

  
Figura 4. Resistência à compressão dos traços aos 7 e 28 dias. IFRN, 
2016. 

 
Resistência à flexão 
Nesta propriedade a argamassa com cal “B” novamente apresentou os piores resultados, no 
entanto a que contém a cal “A” obteve resultados inferiores à argamassa padrão aos 7 e 28 
dias (Figura 6). O ensaio foi conduzido de acordo com a NBR 13279 (ABNT, 2005). 
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Figura 5. Ensaio de flexão sendo 
realizado. IFRN, 2016. 

Figura 6. Resultado da resistência à flexão. 
IFRN, 2016. 

 
CONCLUSÕES 
Após as análises dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a eficiência das argamassas mistas está 
intimamente relacionada com a qualidade cal utilizada, assim como uma boa cal eleva o desempenho 
das argamassas, em contrapartida, a cal, se classificada como de má qualidade, prejudica a atuação da 
mistura. Portanto, o consumidor deve ficar atento aos produtos disponíveis no mercado uma vez que a 
variedade das cales ofertadas é enorme e é essencial a escolha correta deste material para que as 
patologias sejam minimizadas. 
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RESUMO: A tração requerida e disponível para que uma aeronave se mantenha em voo reto 
e nivelado com velocidade constante se constitui como um dos principais pontos para se 
determinar a capacidade de voo. As forças de tração são calculadas considerando as equações 
fundamentais da estática, bem como as forças de sustentação e arrasto, além da equação da 
polar de arrasto. No que se refere à tração requerida, esta varia conforme a velocidade de voo 
e o arrasto total da aeronave em projeto. Devido a isso, o presente trabalho consiste em 
analisar a influência da polar de arrasto e das forças de arrasto parasita e induzido na tração 
requerida de uma avião, considerando, para tanto, dados da aeronave Smaug, projetada pela 
Equipe Sol do Equador de AeroDesign do Instituto Federal do Piauí no ano de 2015. A 
análise dos resultados se deu através da determinação das forças de arrasto parasita e induzido 
e da tração requerida, com a consequente construção do gráfico da tração em função da 
velocidade de voo. 
Palavras–chave: desempenho, velocidade mínima, velocidade de mínima tração requerida, 
velocidade máxima  
 

THE INFLUENCE OF DRAG POLAR AND PARASITE DRAG FORCES 
AND INDUCED THE REQUESTED DRAW AN AIRCRAFT 
 
ABSTRACT: The traction required and available for an aircraft remains in straight and level 
flight at constant speed is constituted as one of the main points to determine the flight 
capacity. Tensile forces are calculated by considering the fundamental equations of statics as 
well as lift and drag forces, in addition to the polar drag equation. As regards the required 
strength, this varies according to the flight speed and the total drag of the aircraft design. 
Because of this, the present work is to analyze the influence of the polar drag and parasite 
drag forces and induced the required pull a plane, considering, as well as data of Smaug 
aircraft, designed by Sol Ecuador team AeroDesign the Federal Institute of Piauí in 2015. the 
analysis was made through the determination of parasite drag and induced forces and the 
required traction, with the consequent construction draw graphic depending on the flight 
speed. 
KEYWORDS: performance, minimum speed, required minimum tensile speed, maximum 
speed 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Miranda (2013), um dos pontos fundamentais para a determinação da 

capacidade de voo de uma aeronave em projeto é a determinação da tração disponível e 

requerida para o voo reto e nivelado com velocidade constante. O modelo matemático 

empregado segue as equações de equilíbrio da estática e as equações fundamentais das forças 

de sustentação e arrasto, além de utilizar exaustivamente a equação da polar de arrasto. Com 

base nisso, é possível aferir o estreito relacionamento entre a aerodinâmica e sua influência 

nas qualidades de desempenho. 

A tração requerida para uma aeronave, voando em determinada altitude, varia conforme 

a velocidade de voo e com o arrasto total. Além disso, as parcelas de arrasto parasita e 

induzido também influenciam na tração requerida. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência da polar de arrasto e das forças de 

arrasto parasita e induzido na curva de tração requerida de uma aeronave. Para tanto, 

considerou-se os dados da aeronave Smaug, projetada pela Equipe Sol do Equador do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), visando participar da 

17ª. Competição SAE BRASIL AeroDesign.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com a finalidade de analisar a influência da polar de arrasto e das forças de arrasto 

parasita e induzido na tração requerida da aeronave Smaug, inicialmente se determinou a 

tração disponível e requerida, seguida pelo cálculo das forças de arrasto parasita e induzido. 

 

Determinação da Tração Disponível e Requerida 

Os cálculos da tração disponível e requerida foram realizados em condições de 

atmosfera padrão ao nível do mar, com a velocidade variando em incrementos de 2 m/s desde 

0 m/s até 30 m/s. A aeronave em análise possui uma área de asa igual a 0,54 m2 e um peso 

total igual a 120, 781 N. A sua polar de arrasto é dada pela Eq. 1. 

 

                         (1) 

 

A curva de tração disponível foi traçada por meio do software AeroDesign Propeller 

Selector para a hélice Master Airscrew 13x4”. Os dados obtidos para a tração disponível se 

encontram na Tab. 1. 
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Tabela 1. Tração disponível para a hélice Master Airscrew 13x4”. IFPI, 2016. 

v (m/s) Td (N) 

0 37,56 

2 37,29 

4 36,63 

6 35,62 

8 34,3 

10 32,7 

12 30,8 

14 28,64 

16 26,22 

18 23,54 

20 20,61 

22 17,44 

24 14,03 

26 10,38 

28 6,5 

30 2,4 

 

Para a construção do gráfico da tração requerida, inicialmente determinou-se o 

coeficiente de sustentação requerido, conforme a Eq. 2, para a aeronave se manter em cada 

uma das velocidades consideradas. 

 

                 (2) 

 

Na equação acima, W é o peso total da aeronave, S é a área da asa, ρ é a densidade do ar 

e v é a velocidade com que a aeronave se desloca. 

Para cada valor de CL obteve-se o coeficiente de arrasto total da aeronave segundo a Eq. 

1.  
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Dessa forma, a tração requerida pela aeronave para cada velocidade foi obtida pela 

solução da Eq. 3. 

 

                   (3) 

 

Determinação das Forças de Arrasto Parasita e Induzido 

 Além disso, foi determinada a força de arrasto parasita (Rosa, 2006), e a força de 

arrasto induzido (MIRANDA, 2013), para cada velocidade, de acordo com a Eq. 4 e a Eq. 5, 

respectivamente. 

 

              (4) 

 

              (5) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 contém os resultados obtidos para os coeficientes de sustentação e arrasto, 

para as forças de arrasto parasita e induzido, bem como para a tração requerida. 

 

Tabela 2. Coeficientes de sustentação e arrasto, forças de arrasto induzido e parasita e tração 

requerida. IFPI, 2016. 

CL CD D0 (N) Di (N) Tr (N) 

0 0 0 0 0 

91,29327 546,5013 0,014041 723,0071 723,0212 

22,82332 34,16628 0,056166 180,7518 180,8079 

10,1437 6,757411 0,126373 80,33413 80,4605 

5,70583 2,145342 0,224663 45,18795 45,41261 

3,651731 0,884998 0,351035 28,92029 29,27132 

2,535924 0,432288 0,505491 20,08353 20,58902 

1,863128 0,238223 0,688029 14,75525 15,44328 
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1,426457 0,144034 0,89865 11,29699 12,19564 

1,127077 0,093907 1,137354 8,926014 10,06337 

0,912933 0,065262 1,404141 7,230071 8,634212 

0,75449 0,047939 1,699011 5,975266 7,674276 

0,633981 0,036968 2,021963 5,020883 7,042846 

0,540197 0,029747 2,372998 4,278149 6,651147 

0,465782 0,024839 2,752116 3,688812 6,440928 

0,405748 0,021408 3,159317 3,213365 6,372682 

 

A Fig. 1 mostra o gráfico para a tração disponível e requerida, construído com base nos 

dados das Tab. 1 e 2. 

 

 

Figura 1. Tração disponível e tração requerida. IFPI, 2016. 

 

A análise das curvas presentes na Fig. 1 permite observar que a mínima velocidade da 

aeronave está localizada no ponto A, na intersecção das curvas de tração disponível e 

requerida, e seu valor é aproximadamente 9,5 m/s. Para situações de voo em que a velocidade 

de estol é maior que a velocidade mínima, obtida no gráfico da Fig. 1, a velocidade de estol 

para tais situações representa a mínima velocidade de voo da aeronave. A velocidade máxima 

da aeronave, por outro lado, se encontra no ponto B, novamente na intersecção entre as curvas 

de tração disponível e requerida e seu valor é próximo de 28 m/s. Normalmente esta 
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velocidade não é atingida durante o voo, tanto por questões de segurança quanto por 

limitações do projeto estrutural da aeronave, ficando restrita à velocidade do ponto de 

manobra obtida no estudo do diagrama v-n.  

Em geral, a especificação da velocidade mínima e máxima para certa condição de voo é 

limitada pela velocidade de estol e pela velocidade do ponto de manobra, podendo ser 

representada graficamente pelo envelope de voo da aeronave. 

A velocidade de mínima tração requerida, representada pelo ponto C, corresponde ao 

ponto em que a aeronave é capaz de realizar um voo com a máxima eficiência aerodinâmica, 

de forma que a relação L/D é máxima. Neste ponto é importante frisar que a força de arrasto 

parasita é igual à força de arrasto induzido, isto é, a máxima relação L/D ocorre exatamente 

no ponto de intersecção das curvas Do e Di. Isso significa dizer que, para se obter uma 

condição de mínima tração requerida da aeronave, a Eq. 6 tem que ser obedecida. 

 

                       (6) 

 

Ainda no gráfico da Fig. 1, é possível constatar que, para baixas velocidades, a tração 

requerida apresenta um valor elevado, devido principalmente aos efeitos do arrasto induzido 

que tendem a diminuir conforme a velocidade de voo aumenta. Para altas velocidades, a 

tração requerida também é elevada, influenciada, entretanto, pelo arrasto parasita que aumenta 

para maiores velocidades de voo. 

 
CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos é possível identificar as velocidades mínima e máxima 

da aeronave, bem como a velocidade de mínima tração requerida. Aqui é importante destacar 

que, um voo realizado em uma situação de mínima tração requerida representa em uma 

aeronave com propulsão à hélice um voo realizado para uma condição de máximo alcance. 

Segundo Anderson (1989), o alcance pode ser definido como a distância total percorrida 

(medida em relação ao solo) para um tanque completo de combustível. Ou seja, significa voar 

em uma condição que possibilite a maior distância percorrida antes que o combustível da 

aeronave acabe. 

Esta pesquisa permitiu aferir que, uma maior eficiência aerodinâmica para um 

determinado peso, isto é, menores valores para a polar de arrasto associado a maiores valores 

de coeficiente de sustentação, proporciona uma menor tração requerida. Além disso, quanto 
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maior for o valor do peso da aeronave, maior deve ser a tração requerida para se manter o 

voo. 

Os resultados também possibilitaram concluir que a tração requerida apresenta valores 

elevados tanto para baixas como para altas velocidades em virtude da influência do arrasto 

induzido e do arrasto parasita, respectivamente. 

Portanto, a redução da tração requerida pode ser alcançada através do aumento da 

eficiência aerodinâmica da aeronave, que pode ser obtida a partir da seleção ótima do perfil 

aerodinâmico, da forma geométrica da asa e com a minimização do arrasto total, recaindo, 

assim, em uma análise muito confiável da polar de arrasto da aeronave em estudo. 

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente a Deus, pelo conhecimento, força e perseverança que nos tem concedido, 

e a nossos familiares e amigos, pela paciência e compreensão. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDERSON, J. D. Introduction to flight. 3. ed. New York: McGraw- Hill, 1989. 616 p. 
 

RODRIGUES, L. E. M. J. Fundamentos da Engenharia Aeronáutica. 1. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 247 p. 

 

 ROSA, E. D. Introdução ao Projeto Aeronáutico: uma contribuição à Competição SAE 

Aerodesign. 1. ed. Florianópolis: UFSC/GRANTE, 2006. 283 p. 

 

  



 

3236 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A INFLUÊNCIA DA TEXTURIZAÇÃO E CAMADA 
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RESUMO:  O trabalho está relacionado à modelagem matemática para a otimização da 
textura em células solares baseadas em silício monocristalino de forma a obter células de 
maior rendimento, levando em conta a redução da refletância através do aprisionamento da 
luz. Nas células solares, é importante que a refletância (propriedade física de um material que 
descreve o quanto de luz é refletida) seja a mínima possível, sendo então necessário um 
controle da refletância. Desta maneira com o presente trabalho propõe estudar a canélula solar 
de silício monocristalino e entender seu funcionamento a fim de otimizar sua estrutura 
possibilitando o aumento da sua eficiência através das camadas antirrefletivas e texturização 
nas células solares. A texturização é um processo que muda o perfil da superfície do substrato 
do silício melhorando o aproveitamento, pois aumenta a área exposta ao sol e reduz a 
refletância, enquanto a deposição de camadas antirrefletivas diminuem as ondas refletidas na 
célula. Atualmente o silício é o material mais adequado a ser empregado na produção de 
células solares devido a abundância do material encontrado na Terra, não ser tóxico e possuir 
um baixo custo de processamento.  
Palavras–chave:  refletância, camada antirrefletiva, texturização, energia    
 
 

The influence of texturing and anti reflective layer in the reflectance of 
solar cells monocrystalline silicon 
 

ABSTRACT: This work is related to the mathematical model to optimize the texture in solar 
cells based on monocrystalline silicon in order to obtain higher yields of cells, taking into 
account the reduction of the reflectance by light trapping. In solar cells, it is important that the 
reflectance (physical property of a material that describes how much light is reflected) is the 
minimum possible, being then necessary to control the reflectance. Thu the present work 
proposes to study the solar cell monocrystalline silicon and understand its operation in order 
to optimize its structure enabling increased efficiency through antireflexive and texturing 
layers in solar cells. The texturing is a process that changes the profile of the silicon substrate 
surface enhancing the advantages since it increases the surface area exposed to the sun and 
reduce the reflectance, while the deposition of antireflexive layers decrease the reflected 
waves in the cell. Currently silicon is the most suitable material to be used in the production 
of solar cells due to the abundance of material found on Earth, not toxic and have a low cost 
processing. KEYWORDS: Reflectance, anti reflective layer, texturing, energy 
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INTRODUÇÃO 

As fontes alternativas de energia ganham através dos tempos mais adeptos e força em 

seu desenvolvimento e aplicação. A geração de energia por meio de células fotovoltaicas vem 

sendo utilizada em diversas aplicações e mostra-se uma alternativa viável para a produção de 

energia elétrica. Um sistema de produção fotovoltaica é uma fonte de energia que, através da 

utilização de células fotovoltaicas, converte diretamente a energia luminosa em eletricidade.  

Um dos grandes desafios para a difusão em larga escala do uso da energia fotovoltaica 

são os custos elevados das células solares, normalmente construídas em materiais 

semicondutores de alta qualidade e com consequentes custos de fabricação relativamente 

elevados. 

Para se obter uma célula solar com alta eficiência e baixo custo, é necessário otimizar as 

características elétricas da célula solar, que dependem de vários fatores como: estrutura do 

material, espessura das regiões altamente dopadas, defeitos na rede cristalina, tempo de vida, 

refletância, etc. A combinação destes parâmetros determina a eficiência da célula solar.  

A refletância é uma propriedade física de um material que descreve o quanto de luz é 

refletida. Para as células solares, é importante que a refletância seja a mínima possível, sendo 

então necessário um controle da refletância. Existem maneiras de reduzir essas perdas ópticas 

em que neste trabalho focamos o estudo em duas maneira que são a utilização de revestimento 

antirreflexo sobre a superfície superior da célula e a corrosão controlada do silício, chamada 

de texturização. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No contexto técnico-científico MATLAB tem sido cada vez mais utilizado por causa 

das grandes vantagens que ela oferece.  Utilizou-se o MATLAB para simular a refletância 

numa superfície de silício texturizada rugosa e em células solares com camadas antirrefletivas  

Ao se fazer um estudo onde se possa prever o comportamento de uma onda incidente 

em uma texturização do silício e em células de silício monocristalino com camadas 

antirrefletivas, cria a possibilidade da utilização das equações de Fresnel como ferramenta 

para estabelecer uma metodologia de otimização da geometria das texturas, além do método 

da matriz de transferência e o método de minimização numérica sendo aplicada no software 

Matlab. 

A simulação de fenômenos físicos em ciência e engenharia tornou-se uma ferramenta 

importante, pois permite estudar uma grande variedade de problemas reais. Por outro lado, 

permite resolver os problemas que, devido à sua complexidade, seria impossível de resolver 
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por métodos analíticos. Além disso, a simulação é rápida e versátil uma vez que permite fazer 

variar os parâmetros do problema facilmente, permitindo analisar o efeito da alteração das 

mesmas na resposta do sistema de análise. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A texturização é um processo que muda o perfil da superfície do substrato do silício 

através de um processo que consiste no ataque químico por meio de soluções de hidróxidos 

alcalinos na corrosão anisotrópica por ter uma alta e boa qualidade de corrosão, ter baixo 

custo e corroendo a superfície da célula com o intuito de formar uma superfície de micro 

pirâmides melhorando o aproveitamento, pois aumenta a área exposta ao sol e reduz a 

refletância por meio de reflexões sucessivas ou seja ocorrerá um aprisionamento da luz 

aumentado a probabilidade de absorção para um raio incidente que teria energia perdida por 

reflexão para o meio. Numa determinada superfície texturizada exposta ao sol, para certos 

ângulos de incidência da luz só vai acontecer uma única reflexão, enquanto que para outros 

ângulos incidentes poderão ocorrer duas ou mais reflexões. A análise da texturização foi feita 

com a utilização das equações de Fresnel e, a partir de geometrias das texturas procedeu-se o 

estudo de otimização da geometria, levando em conta o aprisionamento da luz. 

 

 

Figura 1.Caminho percorrido por uma onda incidente normal à superfície 

numa cavidade piramidal obtida pela corrosão anisotrópica do silício. 

(Aprisionamento da luz numa pirâmide invertida). IFBA,2016. 

 

 As reflexões sucessivas através da texturização contribuem para a eficiência da célula, 

pois a reflexão diminui de 30,38% para 9,28% com o aproveitamento de uma segunda 

reflexão. Quanto maior o ângulo de incidência, mais reflexões sucessivas acontecem, 

aumentando, assim, a probabilidade de absorção da onda incidente. 
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Já o estudo da camada única antirrefletiva foi feita a caracterização óptica por meio do 

método da matriz de transferência, o qual foi implementado no Matlab. Além do método da 

matriz de transferência, será apresentado e testado um método de minimização numérica para 

a obtenção de espessuras ótimas para ângulos cada ângulo incidente nas estruturas de simples. 

Alguns materiais mais usados no cálculo como filme único de camada AR bem como suas 

espessuras são mostrados na Tabela 1. Para se encontrar as espessuras dos filmes foi 

considerado o ângulo de incidência normal à superfície, de 30º, 45º, 60º e 74º, foram 

utilizados os índices de refração dos materiais, bem como do substrato de silício no 

comprimento de onda de 600nm 

 
Tabela 1.  Materiais usados nas simulações como sistema de única camada antirreflexo (CID 
et. al., 1998; JELLISON, WOOD, 1986). 

 

Material n Espessura 1(30º) Espessura 2(45º) Espessura 3(60º) Espessura 4(75º) 

MgF2 1,3 125 137,5 154,7 172,4 

SiO2 1,4 110,2 118,5 129 138,7 

 Al3O5 1,8 86,7 90,6 95,1 98,8 

      

 

 
As Figuras 1 a 3 mostram a refletância para o comprimento de onda de 600nm nas 

polarizações s (a) e p (b), considerando o índice de refração do silício, n3= 3,94 para os 

diferentes materiais considerados. 
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Figura 2. Refletância de um filme único de MgF2. IFBA,2016. 

 

 
Figura 3. Refletância de um filme único de SiO2. IFBA, 2016. 

 

 
Figura 4.Refletância de um filme único de Al3O5.IFBA,2016. 
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CONCLUSÕES 

Para as texturizações os materiais mais utilizados na corrosão são KOH e NAOH e a 

estrutura mais comum formada é a pirâmide invertida, sendo este processo de fundamental 

importância para o ganho na conversão fotoelétrica por aumentar a área exposta e diminuir a 

reflexão. Dessa forma, foi verificada a contribuição da texturização do substrato na conversão 

de energia da célula solar de Silício monocristalino. De uma forma geral, observou-se que a 

superfície texturizada apresenta um aumento de área da superfície em relação à superfície 

plana, o que reduz o custo e, um aumento da quantidade de fótons absorvidos por conta da 

redução da refletância.  

 Existe uma variação da refletância para as estruturas com filme único de MgF2 e SiO2, 

na polarização s, para os ângulos incidentes quando se muda a espessura do material e se 

torna mais abrupta nos ângulos mais rasantes. Para a polarização p, a diferença se dá para 

ângulos menores, até aproximadamente 45º, sendo que ao longo de todos os ângulos 

incidentes, a espessura definida pelo ângulo de 30º é a que apresenta menor refletância. No 

entanto, a refletância para o silício recoberto com Al3O5 tem variação relativamente pequena 

para a polarização s e para a polarização p, quase não acontece variação.  
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RESUMO: O setor sucroenergético em todo país atravessa por um momento muito delicado, 
onde várias unidades industriais já foram fechadas e outras estão à beira da falência. Em 
contrapartida, essas indústrias estão promovendo um grande avanço na mecanização da 
colheita da cana-de-açúcar, o que promove a elevação dos índices de impurezas vegetais. O 
corte mecanizado proporciona a indústria uma matéria-prima de ótima qualidade, sem perdas 
de açúcar por conta da queima, entretanto, apresenta grande quantidade de impurezas 
vegetais, as quais são prejudiciais ao processo produtivo do açúcar. O trabalho estuda a 
influência das impurezas nos principais parâmetros de produção do açúcar. Os ensaios foram 
realizados variando a concentração de impurezas (0, 5 e 10%) e tipos de colheita da cana-de-
açúcar (manual e mecanizada). Os resultados apresentaram que a presença de impurezas 
vegetais aumentou, em média, a cor do caldo em 12%, os açúcares redutores em mais de 
50%, e diminuiu a sacarose presente na cana em 7%. Tais valores indica uma preocupação 
para o processo de produção, pois podem interferir drasticamente nos rendimentos da fábrica. 

Palavras–chave: cana mecanizada, consequências, impurezas vegetais, qualidade do açúcar, 
setor sucroenergético 

THE INFLUENCE OF VEGETABLE IMPURITIES IN THE PROCESS 
OF SUGAR PRODUCTION 
 
ABSTRACT: The sugarcane industry in every country goes through a very delicate moment, 
where several industrial units have been closed and others are on the verge of bankruptcy. On 
counterpart, these industries are promoting a major advance in mechanized harvesting of 
sugarcane, which promotes elevated levels of plant impurities. Mechanized cutting provides 
the industry a raw material of excellent quality, without sugar losses due to firing, however, 
features lots of vegetable impurities which are harmful to the production of sugar process. 
The work studies the influence of impurities in the main sugar production parameters. Assays 
were performed by varying the impurity concentration (0, 5 and 10 %) and types of crop 
sugarcane (manual and mechanical). The results showed that the presence of vegetal 
impurities rose, on average, the color of broth of 12%, reducing sugars of more than 50%, and 
decreased sucrose present in the cane at 7%. These values indicate a concern for the 
production process, as they may interfere dramatically in factory revenue. 

KEYWORDS: consequences, impurities, mechanized cane, sugar-energy sector, vegetable  
quality of sugar 
 
INTRODUÇÃO 

A impureza da cana-de-açúcar é definida como todo o conteúdo das cargas, que não 

sejam colmos bem desenvolvidos e maduros, e que comprometam a qualidade da matéria-
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prima industrial. Podem ter natureza mineral (terra, pedra, areia) ou vegetal (folhas, ponteiros, 

palhas e raízes). A entrada de impurezas minerais e vegetais junto com a matéria-prima na 

área industrial sempre foi motivo de preocupação para todas as usinas. Enquanto a vontade de 

toda usina é receber uma cana madura e limpa, a realidade é bem diferente: a usina recebe 

uma cana com elevados teores de impurezas, sejam elas minerais, vegetais e soqueira 

(MANECHINI, 2011).  

Contudo, a necessidade da adequação das usinas ao protocolo agroambiental 

desencadeou uma busca acelerada pela mecanização da colheita da cana, em que, a matéria 

vegetal contida na cana-de-açúcar, que anteriormente era eliminada pela queima, hoje 

necessita ser expelida pelos extratores da colhedora. Pois o aumento da quantidade de 

impurezas vegetais nas usinas está ligado diretamente ao crescimento da colheita mecanizada, 

a qual está ocorrendo de forma bastante rápida e já representa 71,6% do total da área com 

colheita mecânica, em 2012, na Região Centro-Sul. Nos estados da Região Nordeste, onde as 

áreas de produção são acidentadas e com declives acentuados (especialmente o estado de 

Pernambuco) e por outro lado existe maior disponibilidade de mão de obra, esta 

transformação está mais lenta e apenas em seu início. O estado de Alagoas, maior produtor de 

cana-de-açúcar da região norte-nordeste, passou de 8,2% na safra 2008/09 para 15,1% em 

2011/12 referente à participação da colheita mecanizada (TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 

2015). 

De fato, a alteração do sistema de colheita, antes manual com a prévia queima da 

matéria-prima para a mecanizada ocorreu com intensidade superior a adequação tecnológica 

da cadeia produtiva. Colhe-se cana mecanicamente em áreas sem preparo adequado de solo, 

com variedades de cana desenvolvidas ao corte manual e deficiência de qualificação dos 

operadores, o que gerou ineficiências com a consequência dos números elevados de 

impurezas vegetais no processo produtivo. E com a implantação da colheita mecanizada, 

partes das impurezas vegetais que são colhidas e transportadas para a usina, se dirigem 

juntamente com os colmos da cana para a usina. A quantidade e o tipo de impurezas presentes 

na matéria-prima têm influência sobre diversos parâmetros da composição do caldo da cana-

de-açúcar, tais como Brix, Pol, açúcares redutores e cinzas (TAVARES, 2013). 

As impurezas vegetais prevalecentes provêm da própria matéria-prima e podem ser 

compostas por folhas secas e folhas verdes, palmitos e chupões. Também participam da 

seleção das impurezas o solo e, em alguns casos, ervas daninhas que sem o devido controle 

infestam o canavial (PAYNE, 1989). 
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O propósito deste estudo foi avaliar as consequências provocadas pelas impurezas 

vegetais nas etapas do processo de produção de açúcar durante uma safra, além de verificar a 

relação da qualidade da cana-de-açúcar para certas quantidades de impurezas vegetais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A matéria-prima utilizada para realização deste estudo foi a cana-de-açúcar, oriunda de 

colheita mecanizada e manual, fornecida pela usina Marituba (Igreja Nova - AL), sendo a 

RB92579 a principal variedade estudada. 

Foram conduzidos dezessete ensaios, correspondendo a dezesseis amostragens 

realizadas de dezembro a fevereiro (2016). Cada ensaio constou de três tratamentos (teste 

branco, impurezas vegetais verdes para cana proveniente do corte mecanizado e impurezas 

vegetais provenientes do corte manual), com duas repetições cada.  

Para cada ensaio foi coletado 5 kg de amostra, retirada dos caminhões de cana-de-

açúcar que abastecem a usina durante a safra. Este procedimento é efetuado através de uma 

sonda horizontal.  

Após a coleta, a amostra é direcionada ao laboratório industrial, então ocorre a primeira 

etapa: a separação dos colmos e impurezas vegetais. As amostras foram limpas e peneiradas, 

ocorrendo o descarte de qualquer outro tipo de material que venha está aderido. 

As amostras foram coletadas sempre no mesmo dia da realização dos seus respectivos 

ensaios. Isto de grande importância para não haver deterioração do material.  A formulação 

dos tratamentos em cada ensaio se deu pela padronização das análises em laboratório (ISO 

9001). 

 

Análises 

O colmo da cana foi desintegrado em desfibrador e a seguir homogeneizado em uma 

betoneira para compor os tratamentos e extração da fração de fibra do colmo e do caldo para 

ser analisado. 

A extração do caldo das amostras preparadas foi realizada, utilizando-se uma prensa 

hidráulica, modelo CODISTIL, exercendo-se pressão de 250 kgf/cm2, durante o tempo de 1 

minuto, conforme metodologia descrita por Tanimoto (1964). Para este procedimento, as 

amostras foram preparadas de modo a possuir 500g com variadas concentrações de impurezas 

vegetais (0, 5 e 10%).   
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Após a extração e homogeneização dos caldos, eram executadas as análises de Pol, 

Brix, Pureza, Açúcares redutores (AR), Açúcares redutores totais (ART), Peso do bolo úmido 

(PBU) e Cor. 

Para a determinação do PBU utilizou-se a amostra seca retirada da prensa, já sem a 

presença do caldo, e transferiu-se a mesma para uma balança analítica de bancada e leu-se a 

amostra. 

O teor de sólidos totais (Brix) foi obtido através da leitura de uma pequena quantidade 

da amostra, cerca de 1 mL, utilizando um refratômetro de bancada. 

Para a análise da Pol, foi usado 150 mL de caldo filtrado com o uso de um filtro de 

papel e sem seguida o caldo filtrado era transferido para um erlenmyer de 200 mL, no mesmo 

foi adicionado clarificante (subacetato de chumbo) e agitado para uma melhor 

homogeneização. Após a clarificação a solução clarificada fora transferida para o tubo 

polarimétrico do sacarímetro de bancada e aguardado alguns segundos para a anotação da 

leitura do equipamento. 

O valor da Pureza fora obtido pela razão entre os valores de Birx e Pol a partir dos 

resultados de cada amostra. 

Para a obtenção da concentração de AR e ART as amostras seguiram o método de 

Eynon-Lane, em que os íons cúpricos da solução de Fehling são reduzidos quantitativamente, 

sob ebulição, o óxido cuproso por titulação com solução do açúcar redutor. O ponto final é 

alcançado quando um pequeno excesso do açúcar redutor descolora o azul de metileno. 

Para análise da cor do caldo foi utilizado o procedimento padrão com o uso do 

espectrofotômetro que permite medir a transmitância e/ou absorbância de uma solução. Como 

resultado a cor ICUMSA é dada pelo valor numérico da cor de uma solução açucarada, 

medida pelo método da International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A metodologia adotada na presente pesquisa considera a equivalência entre as diferentes 

impurezas, tal como mostrado na Tabela 1, que expõe em diferentes concentrações de 

impurezas vegetais a influência causada pela mesma no processo da colheita da cana 

mecanizada.  Identicamente a mesma metodologia foi aplicada para obter resultados sobre a 

colheita de cana manual, como mostrado na Tabela 2, que tem como a queima da cana uma 

influencia sobre as impurezas vegetais presentes na matéria-prima.  
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Tabela 1. Composição do caldo extraído da cana proveniente do corte mecanizado para 

analises com concentrações de impurezas vegetais diferentes. IFAL, 2015. 

 

Análises 

Concentração de impurezas 

0% 5% 10% 

Brix (%) 19,8 19,4 19,0 

POL (%) 16,22 15,9 15,6 

Pureza (%) 82 81 80,4 

AR (%) 0,47 0,9 1,0 

ART (%) 25,30 23,84 22,06 

PBU (g) 150,9 158,3 181,1 

Cor (ICUMSA) 20.525 21.142 23.069 

 

O impacto das impurezas vegetais no processo do açúcar se dá pelos resultados obtidos 

e os mesmos concordam com os de outros autores, que também relataram o efeito qualitativo 

negativo das impurezas vegetais sobre a cor do caldo clarificado (Balch & Broeg, 1948; Ivin 

& Doyle, 1989). 

Os efeitos das impurezas sobre variáveis de qualidade tecnológica do caldo (Bovi & 

Serra, 1999), mostram a redução do Brix, Pol e Pureza do caldo, proporcionalmente ao 

aumento da presença de impurezas no processo da mesma forma também ocorreu a elevação 

dos açúcares redutores (AR) e Açúcares redutores totais (ART) e cor do caldo. 
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Tabela 2. Composição do caldo extraído da cana proveniente do corte manual para analises 

com concentrações de impurezas vegetais diferentes. IFAL, 2015. 

 

Análises 

Concentração de impurezas 

0% 5% 10% 

Brix (%) 19,1 18,4 19,0 

POL (%) 17,17 16,78 17,5 

Pureza (%) 89 91 92 

AR (%) 0,69 0,79 0,82 

ART (%) 22,54 22,61 23,84 

PBU (g) 137,7 148,7 174,6 

Cor 

(ICUMSA) 
18.891 19.732 20.225 

 

Balch & Broeg (1948) e Ivin & Doyle (1989), estudaram o efeito de impurezas vegetais 

na clarificação do caldo, e não relatam outro efeito negativo a não ser o de elevar a cor do 

caldo. Outros artigos tratam de mistura de impurezas (folhas, palmito e ponteiro da cana) e 

assim seu efeito na clarificação não pode ser isolado em função de determinada impureza, 

para comparação. 

O aumento da cor do caldo clarificado com a adição de impurezas vegetais no processo 

do corte mecanizado seguiu uma equação linear y = 20,307 + 0,2544x (x = acréscimo % da 

adição de impurezas), com coeficiente de regressão R = +0, 9188, na adição de impurezas 

vegetais. Provenientes do corte manual seguiu uma equação linear y= 18,949 + 0,1334x, com 

coeficiente de regressão R = +0, 9778, na adição de impurezas vegetais, obtida com as médias 

gerais e regressão linear estatisticamente significativa a 1% de probabilidade.  

A cor do caldo não foi alterada com a adição de fibra do colmo. A fibra adicionada 

nesta forma é um material do qual foram extraídos anteriormente os compostos solúveis e 

separados dos compostos sobrando o que é chamado de PBU (peso do bolo úmido).  Este 
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resultado indica que a presença de maior quantidade de fibra pura não é responsável pelas 

alterações verificadas no caldo clarificado e sim causado pelo acréscimo de impurezas 

vegetais nas análises.  

Poucos trabalhos sobre a colheita de cana no Brasil avaliaram a quantidade de 

impurezas vegetais presentes nos carregamentos da matéria-prima. Em colheita mecânica de 

cana queimada são relatados valores de 0,4 a 2,2% de impurezas (Furlani et al., 1980).  

A colheita mecânica de cana crua em toletes apresentou teor de folhas de 1,6 a 4,1%, de 

acordo com Tambosco et al.(1977); esses mesmos autores quantificaram as impurezas como 

representando de 1,8 a 2,4% em cana crua e 1,1 a 1,4% em cana queimada, para colheita 

manual com carregamento mecânico. Ripoli & Mialhe (apud Stupiello& Fernandes, 1984) 

avaliaram que as mesmas representam 1,5% em relação à carga de cana, em média.  

A metodologia de preparo e extração do caldo para análise pela prensa mostrou 

excelente resposta na extração de componentes das amostras e com consequente influência na 

qualidade do caldo (Bovi & Serra, 1999) e no produto final, o açúcar. 

 
CONCLUSÕES 

Os resultados extraídos das amostras que continham as impurezas vegetais da cana-de-

açúcar causam aumento na cor do caldo bem como a diminuição da sacarose contida na cana. 

A presença de impurezas vegetais aumentou, em média, a cor do caldo em 12%, os 

açúcares redutores em mais de 50%, e diminuiu a sacarose presente na cana em 7% para cada 

1% de impureza vegetal presente na cana.  

Considerando as quantidades de impurezas vegetais provenientes do corte mecanizado 

presentes nos carregamentos de cana, os efeitos sobre o processo podem assumir maior 

importância prática e especialmente em relação ao tratamento que o caldo necessita para 

passar pelo processo para diminuir os impactos que as impurezas vegetais proporcionam ao 

processo de produção do açúcar. 
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RESUMO: A contaminação do ambiente por substâncias químicas presentes nos efluentes 
industriais tem sido bastante pesquisada, onde muitas dessas substâncias são de natureza 
persistente, como os compostos fenólicos, esses compostos acumulam-se nos corpos 
receptores e causam o aumento da Demanda Química de Oxigênio. A biorremediação surge 
como uma alternativa no tratamento de efluentes que possuem compostos aromáticos 
recalcitrantes, como fenol e derivados. Este trabalho tem como objetivo estudar a influência 
do nitrogênio e do fósforo na biodegradação de compostos fenólicos por fungos. O reator foi 
operado por 75 dias, com o tempo de retenção hidráulica de 24horas, os resultados obtidos 
mostram que o aumento de 5% nos valores dos nutrientes Nitrogênio e Fósforo 
proporcionaram uma aumento de eficiência na remoção de matéria orgânica como DQO, 
consequentemente o aumento na redução de fenol no efluente. Os resultados ainda não são 
conclusivos pois o trabalho está avaliando a diminuição do aporte de macronutrientes. Os 
resultados obtidos, mesmo ainda insipientes em relação a redução desses nutrientes mostram a 
influência no aumento dos nutrientes nitrogênio e fósforo na remoção de fenol, e o potencial 
do fungo para a biodegradação do mesmo. 
Palavras–chave: Biorremediação, Contaminação, Corpos Receptores, DQO, Fenol 

 

THE INFLUENCE OF NITROGEN AND PHOSPHORUS IN THE 
BIODEGRADATION OF PHENOLIC COMPOUNDS BY FUNGI 
 
ABSTRACT: Environmental contamination by chemicals present in industrial effluents has 
been widely observed, where many of these substances are persistent in nature, such as 
phenolic compounds. These accumulate in receiving waterbodies and increase the Chemical 
Oxygen Demand. Bioremediation is an alternative in the treatment of effluents that have 
recalcitrant, aromatic compounds such as phenol and derivatives. This work aims to study the 
influence of nitrogen and phosphorus in the biodegradation of phenolic compounds by fungi. 
The reactor was operated for 75 days, with a hydraulic retention time of 24 hours. The 
obtained results show that an increase of 5% in the amounts of nitrogen and phosphorus 
nutrients provides an increase in the efficiency for removal of organic matter such as COD, 
thus increasing phenol reduction in the effluent. The results are not conclusive since this work 
is evaluating the reduction of macronutrient intake. The results, even still ignorant regarding 
the reduction of these nutrients, show the influence on the increase of the nutrients nitrogen 
and phosphorous in the removal of phenol and the fungus potential for biodegradation. 
KEYWORDS: Bioremediation, COD, Contamination, Phenol, Receiving Waterbodies. 
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INTRODUÇÃO 

A contaminação de águas industriais, juntamente com os resíduos introduzidos no 

ambiente provocam a degradação de ecossistemas e dos recursos naturais disponíveis para o 

homem, onde muitas dessas substâncias são de natureza persistente, como os compostos 

fenólicos (ZANIN et al., 2014). Além disso, os resíduos de compostos fenólicos são os de 

maior potencial poluidor, em virtude de suas características ácidas, tóxicas e bactericidas. 

Estes compostos geralmente apresentam-se em efluentes industriais em altas concentrações e 

sua remoção é onerosa e de difícil depuração pelo meio ambiente (BORGES DE ASSIS et al., 

2012). 

Os compostos aromáticos apresentam características recalcitrantes e são altamente 

tóxicos, carcinogênico e alegorgênico, acumulam-se nos corpos de água receptores e causam 

aumento da demanda de oxigênio. A problemática do descarte é decorrente do fato de que 

muitos desses poluentes se encontram dissolvidos no efluente e, portanto, não podem ser 

removidos por processos físicos convencionais. Estes compostos são encontrados em 

diferentes concentrações em diversos tipos de águas residuárias de indústrias, tais como, as de 

azeite de oliva, química, farmacêutica, corantes, pesticidas, solventes,destilarias de vinhos, de 

resinas, de papel e outros (ALBUQUERQUE et al., 2000). 

Embora os fungos tenham um crescimento mais possuem a vantagem de se ramificarem 

rapidamente no meio através de enzimas secretoras, além de tolerarem a maioria das 

substâncias tóxicas (WALLTRÖN et al., 2002). Os fungos são de grande relevância, também, 

como primeiro agente de decaimento nos ciclos de carbono e de alguns nutrientes como 

fósforo e nitrogênio (GRIFFIN 1994). 

Segundo Autenrieth et al.,(1991) os processos de tratamento biológico da matéria 

orgânica se baseiam na utilização da mesma como fonte de carbono e de energia por parte de 

certos microrganismos, o estudo da biodegradação dos compostos fenólicos por via aeróbica 

tem demostrado que existe uma rota metabólica comum para este tipo de composto e para 

aqueles que fazem parte da família dos compostos fenólicos como os bifelinos, o anel do 

catecol pode ser rompido de duas maneiras distintas, existe duas rotas de biodegradação  

A utilização de fungos em reatores para biorremediação de águas contaminadas por 

fenol utilizando frutose, glicose e sacarose como fonte de carbono indutor tem demonstrado 

grande eficiência devido aos fungos sobreviverem a condições críticas como variações de pH, 

temperatura, baixa oxigenação e com pouco nutrientes, tornando assim viável o trabalho 

(RODRIGUES, 2012). Com base nesta problemática o presente trabalho tem como objetivo 
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estudar a influencia no nitrogênio e do fósforo na biodegradação de compostos fenólicos por 

fungos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto está sendo desenvolvido nos laboratórios de Controle Ambiental e 

Microbiologia do Departamento de Química, Ambiente e Alimentos do Campus Manaus 

Centro do IFAM-CMC. E, dividiu-se em duas etapas experimentais:  

Na primeira etapa foi realizada à obtenção dos esporos do Aspergillus níger, através de 

cepas disponíveis no acervo do IFAM-CMC e escolha do melhor meio de cultura. O 

Aspergillus niger foi escolhido por já ter apresentado grande eficiência na remoção de fenol 

observados em projetos anteriores, o meio de cultura foi o Agar Batata, pois contém todos os 

nutrientes necessário para o crescimento do fungo.Os conídios da linhagem foram suspensos 

em água destilada esterilizada e suas suspensões obtidas ajustadas na câmara de Neubauer a 4 

x 106 esporos/mL e foram inoculados no reator.  

O preparo do efluente sintético foi realizado no Laboratório de Análises e Controle 

Ambiental (LACA) com concentração baseada em Silva (2002). A glicose (fonte de carbono 

indutor) adicionada numa porção de 50 mg/L.  Composição do efluente sintético:  NH4Cl - 

76,1 mg/L; NaCl -10,1 mg/L; KCl - 4,7 mg/L; Na2HPO4.12H20 - 46,2 mg/L; NaHCO3 - 243,3 

mg/L; MgSO4.7H2O - 16,7 mg/L; ZnSO4 - 0,2 mg/L; MnSO4. H2O - 0,2 mg/L; CuSO4 - 0,2 

mg/L; FeCl3.6H2O - 0,2 mg/L; fenol – 500 mg/L e sacarose – 50 mg/L. Também é colocado 

clorofórmio 1% para impedir a contaminação por bactérias. 

Reator de acrílico de 100 mm de diâmetro, 500 mm de altura, 3 mm de espessura, 

volume útil de 3,5 L, em regime de batelada em leito submerso como mostra a figura1. A 

aeração foi através de um compressor tipo aquário e o oxigênio dissolvido (OD) medido com 

oxímetro digital mantido em torno de 2 mg/L, com temperatura em torno de 28º ± 2º C. O 

sistema constituiu-se de reservatórios para o afluente e o efluente e controlador de processo 

Software livre Kemo Relais, permitindo determinar o tempo para cada função encher, aerar, 

pausar e esvaziar.  O reator foi alimentado com vazão de 2L/dia com bomba d’água e seu 

esvaziamento também foi através de bombeamento, o mesmo foi revestido com papel de 

parede para proteger da luz e evitar a fotodegradação do fenol. 
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Figura 1. Reator. IFAM, 2016. 

 

O reator foi inoculado com uma suspensão de 4 x 106 esporos/ mL de Aspergillus níger. 

Para sustentação do mesmo fez-se uma nova reprodução utilizando o Agar Batata como 

nutriente, em uma temperatura de 28 °C, durante 7 dias em tubos inclinados, para serem 

utilizados como esporos, em outras pesquisas. A operação durou 75 dias em ciclos de 24 

horas de tempo de retenção hidráulica, com oxigênio dissolvido de 11 mg/L, temperatura de 

30˚C, e o processo controlado através da eficiência da remoção de fenol em DQO bem como a 

remoção dos nutrientes Nitrogênio e Fósforo. As análises foram baseadas nas metodologias 

analíticas do Standard Methods of the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na primeira etapa, desenvolveu-se todas as metodologias analíticas necessárias para as 

análises quantitativas, bem como a obtenção dos esporos e a preparação do reator para 

funcionamento. 

Na segunda etapa, o reator foi operado por 75 dias, sendo alimentado com 2L de 

afluente com tempo de retenção hidráulica de 24 horas, coletando-se as amostras da entrada e 

saída para as análises de fenol (medida em DQO), Nitrogênio e Fósforo. Inicialmente o reator 

operou durante 30 dias sem variar as condições pré-estabelecidas para a operação, durante 

este período verificou-se o aumento de biomassa no reator e grande adaptabilidade do fungo 

na remoção do fenol como pode ser observado no figura 2, o mesmo removeu em média de 

80% de fenol em DQO. 

A utilização de nitrogênio e fósforo pelos microrganismos como pode-se observar na 

figura 2 foi em média de 64,8% de nutriente (fósforo) oferecido. Quanto ao nitrogênio, como 
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pode ser observado na figura 3 do primeiro até o décimo oitavo dia, o fungo não o consumiu 

todo em forma de nitrogênio amoniacal, porém, a partir do décimo nono dia o mesmo passou 

a consumir todo o nitrogênio na forma de nitrogênio amoniacal, desde o primeiro dia de 

operação o fungo converteu uma pequena quantidade do nitrogênio amoniacal para nitrogênio 

nitrato, a partir do decimo nono dia o fungo passou a consumir mais nitrogênio que nos dias 

anteriores. 

 

 
Figura 2. Remoção em % de DQO e Fósforo. IFAM, 2016. 
 

 
Figura 3. Entrada e Saída de nitrogênio. IFAM, 2016. 
 

No segundo período iniciou-se a variação do primeiro nutriente (fósforo) durante 20 

dias, o fósforo presente no efluente foi na forma de fosfato de sódio (Na2HPO4) que estava na 

quantidade de 46,2 mg/L e foi aumentado em 5,3% onde ficou 48,6 mg/L. Como mostra a 

figura 4, após o aumento do fósforo houve um aumento na remoção de DQO, a remoção foi 

em média 90%  com o maior aporte de fosforo para o fungo, remoção de fósforo diminuiu, 
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obtendo-se média de 25 % valor inferior ao de remoção antes da variação, a queda na 

remoção de fósforo estar relacionada com a biomassa presente no efluente após a filtração. 

 

 
Figura4. Remoção de Fósforo e DQO em %. IFAM, 2016. 
 

Neste período o fungo continuou consumindo todo o nitrogênio na forma de N-

amoniacal, e permaneceu convertendo uma pequena quantidade para N-nitrato, a quantidade 

de nitrogênio convertido para nitrato diminuiu, o mesmo passou a converter em média 0,32%, 

podendo-se notar que o fungo passou a consumir ainda mais o nutriente nitrogênio.  

Após o período de variação do fósforo, iniciou-se a variação do nitrogênio durante 20 

dias, o nitrogênio presente no afluente base era na forma de cloreto de amônia (NH4Cl), que 

estava na quantidade de 76,1 mg/L e foi aumentado em 5,% onde ficou 79,9  mg/L.  

Na figura 5, mostra que após o aumento do nitrogênio houve uma pequena diminuição 

na remoção de fenol, o fungo removeu média 87%, um valor menor que o alcançado no 

período da variação do fósforo, porém a diferença de valor entre a remoção na variação do 

fósforo e o valor na variação do nitrogênio foi apenas de 3%, nota-se que a remoção de 

fósforo aumentou relativamente em relação a variação de fósforo, porém ainda continua 

menor que o valor obtido na remoção no período de adaptação do fungo, antes da variação 

dos nutrientes. 
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Figura 5. Remoção em % de Fósforo e DQO. IFAM, 2016. 
 

No gráfico 6, pode-se observar a entrada, saída e remoção de nitrogênio no período de 

variação do nitrogênio, neste período o fungo passou a deixar de consumir totalmente o 

nitrogênio na forma de N-Amoniacal e que o fungo continuou a converter N-Amonical para 

N-Nitrato. 

 

 
Figura 6. Entrada e saída de N-amoniacal e conversão para N-nitrato. IFAM, 2016. 
 

O fungo apresentou eficiêcia na remoção de fenol com o aumento dos nutrientes 

(Nitrogênio e Fósforo), verificando melhor atuação com o aumento do fósforo, removendo 

média de 90% de fenol. Saraivaet al, (2009) trabalhando com reator em batelada de leito 

submerso, com os fungos Aspergillus sp e Trichoderma sp e resíduo de processamento de 

cupuaçu como fonte de carbono indutor, conseguiram com os dois fungos em simbiose, o 

tempo de retenção hidráulico fixado em 24 horas uma remoção total em torno de 90% com 
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300 mg/L de fenol afluente e 50 mg DQO/L de resíduo de cupuaçu. SARAIVA et al (2011) 

obteve em uma concentração de 600 mg/L de fenol uma degradação média de 73% em reator 

sequencial em batelada com Aspergillus sp. e Trichoderma sp.  

A atividade microbiana pode ser diretamente relacionda com a quantidade de biomassa. 

A concentração do microrganismo dentro do reator é um fator importante no tratamento da 

água residuária, sendo que respeitando aspectos relacionados a limitação de difusão de 

substrato, quanto maior a população microbiana, maior será a eficiência na remoção do 

poluente para uma dada concentração, pois à medida que a população aumenta, há menos 

disponibilidade de alimento para o microrganismo e, consequentemente, melhor polimento de 

água residuária (KYRIACOU et al, 2005). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando os resultados obtidos pode-se inferir que teve um aumento de eficiência 

na remoção de fenol com o maior aporte do nutriente fósforo. E, apesar de não ter a mesma 

eficiência quanto ao aumento de nitrogênio, o microrganismo utilizou mais o nitrogênio na 

forma de amônia não convertendo grandes quantidades para nitrato, dos nutrientes, 

inicialmente apresentou-se remoção de 80% de fenol (em DQO), notou-se também que ao 

aumentarmos a quantidade de fósforo para 5% em relação ao valor inicial a remoção de DQO 

aumentou para 90%, e ao aumentarmos o valor do nitrogênio, a valor da DQO diminuiu 

relativamente, para 87%, mesmo aumentando os 5% as quantidades de nutrientes, a remoção 

de DQO foi mais eficiente, É importante ressaltar que neste trabalho ainda não tem os 

resultados do estudo da diminuição das quantidades de nitrogênio e fósforo, o que nos infere 

de ter melhor caracterização na influência desses macronutrientes na remoção de fenol, porém 

novas pesquisas serão realizadas para melhores resultados estatísticos. 
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RESUMO: Diante da geração exacerbada de resíduos potencialmente poluidores, tem-se a 
necessidade de buscar alternativas para mitigar os impactos negativos provenientes do 
descarte desses poluentes na natureza. Entre eles encontra-se o óleo vegetal residual, o qual 
possui um alto teor de contaminação e difícil degradabilidade. Sendo assim, a principal 
finalidade deste trabalho é apresentar a produção de velas ecológicas como uma alternativa 
simples, barata e eficiente para reduzir as consequências geradas a partir do descarte desse 
produto. Sendo uma tecnologia inovadora, pois a maioria da sua destinação é a produção de 
sabão e biodiesel. Dessa forma, propôs-se a reciclagem do óleo através de várias formulações, 
resultando em diversos tipos de velas ecológicas. Inicialmente foi realizada a combustão 
direta do óleo de fritura sem aditivos, sendo essa correspondente ao funcionamento de uma 
lamparina; em outra, o óleo foi misturado com parafina em proporções variando de 10 a 90%, 
a chamada vela simples; a decorativa, com corantes provenientes de giz de cera e por fim, a 
vela aromatizada com essência de citronela. A vela simples, a decorativa e a aromatizada 
foram elaboradas a partir de 35 mL de óleo, 35 g de parafina, 14 cm de barbante e 3 g de giz 
de cera em frascos de vidro reutilizável derivado do uso alimentício industrial. O resultado do 
processo foram velas ecológicas que apresentaram bom desempenho ambiental, o custo 
menos elevado dos insumos, simplicidade nos procedimentos e maior eficiência no tempo de 
duração da combustão em relação às velas industriais. 
Palavras-chaves: desenvolvimento sustentável, impactos, meio ambiente, reaproveitamento, 
resíduos  
 

THE RECYCLING OF THE VEGETABLE OIL USED IN THE 
ECOLOGICAL CANDLES PRODUCTION 
 
ABSTRACT: Faced with the exacerbated generation of potentially polluting waste, there is 
the necessity of searching alternatives to mitigate the negative impacts from the disposal of 
these pollutants in the nature. Among them is the residual vegetable oil, which has a high 
content of contamination and hard degradability. Therefore, the main intent of this paper is to 
present the production of ecological candles as a simple, cheap and efficient alternative to 
reduce the consequences generated from the disposal of this product. As an innovative 
technology because most of its destination is the production of soap and biodiesel. Thus is 
proposed the recycling the oil through various formulations, resulting in diverse types of 
ecological candles. Initially was performed the direct combustion of the frying oil without 
additive, and this operation corresponding to a lamp; in another, the oil was mixed with 
paraffin in amounts ranging from 10 to 90%, the so-called single candle; the decorative, with 
dyes from crayons and finally the scented candle with scent of citronella. The simple candle, 
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the decorative and scented were made from 35 mL of oil, 35 g of paraffin, 14 cm of string and 
3 g of crayons in reusable glass vials derived from industrial food use. The result of the 
process were candles that presented good environmental performance the lower input cost, 
simplicity in procedures and greater efficiency in the duration of combustion in relation to 
industrial candles. 
KEYWORDS: environment, impacts, reutilization, sustainable development, waste 
 

INTRODUÇÃO  

Na nossa sociedade contemporânea a geração de resíduos tem se intensificado cada vez 

mais. O crescimento demográfico, o grau de desenvolvimento capitalista e a falta de 

responsabilidade ambiental contribuem para este cenário. Sendo assim, a questão da 

destinação adequada se torna indispensável uma vez que, depositados em locais impróprios, 

podem acarretar problemas ambientais e econômicos, além de interferir na qualidade de vida 

e na conservação dos recursos naturais.  

Dentre os resíduos potencialmente poluidores, encontra-se o óleo vegetal que, segundo 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é um produto composto 

principalmente por glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais, podendo conter 

quantidades pequenas de outros lipídeos, como os fosfolipídios, constituintes insaponificáveis 

com ácidos graxos livres, presentes naturalmente no óleo (BRASIL, 2004).  

A população normalmente utiliza os óleos e gorduras vegetais após submetê-los a altas 

temperaturas em processos de fritura. Esse processo provoca modificações físico-químicas 

visíveis ocorrendo o aparecimento de determinadas substâncias prejudiciais à saúde humana, 

o que torna indispensável o descarte do óleo após o uso (MORETTO; FETT, 1998).  

Por ser de difícil degradabilidade e possuir um alto poder de contaminação, após o 

consumo, sua disposição final em pias ou lixões pode gerar vários impactos negativos. De 

acordo com Oliveira e Sommerlatte (2009), pode-se destacar: a impermeabilização do solo, 

encarecimento no tratamento da água e o impedimento da entrada de luz e das trocas gasosas 

no corpo aquático. 

Apesar dos inúmeros problemas que podem ser ocasionados, segundo Reis, Ellwanger e 

Fleck (2007), o óleo é uma fonte energética e renovável e uma vez retornada à produção 

apresenta vantagens nos aspectos ambientais e socioeconômicos.  

Sendo assim, os óleos vegetais, após seu uso, podem ser transformados em novos 

subprodutos através da reciclagem (VELOSO et al., 2012). Dessa forma, a reciclagem 
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apresenta grande relevância ambiental, social e econômica (CALDERONI, 2003), podendo 

ser considerada como um importante fator de viabilização para o desenvolvimento 

sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é recente. A principal definição foi 

elaborada a partir da World Commissionon Environmentand Development (WCED), na qual 

estabeleceu como o desenvolvimento capaz de atender às necessidades do presente sem afetar 

as gerações futuras de atender suas necessidades. (WCED, 1987). Também ressalta fatores 

condicionantes como a economia, a proteção do meio ambiente, a saúde e o desenvolvimento. 

Logo, a reciclagem do óleo vegetal como fonte de produção de velas é compreendida 

como uma forma de desenvolvimento sustentável, uma vez que diminui os impactos 

negativos ambientais e contribui na esfera socioeconômica, ao possibilitar melhores 

condições para as futuras gerações. 

As primeiras velas são datadas no ano 50.000 a.C.. Nesse período, utilizavam-se como 

matéria prima a gordura de origem animal e a cera dos favos das colmeias de abelha, sendo o 

pavio constituído por fibras vegetais. Eram usadas em grandes salões, monastérios, igrejas e, 

mais tarde, na iluminação de teatros (MEYER; WOLFESGRAU, 2004). 

Atualmente, a principal matéria prima utilizada para a fabricação de velas é a parafina, 

sendo essa oriunda da destilação do petróleo. O produto é comumente encontrado em caixas 

com oito unidades de 25 g cada (THODE FILHO et al., 2014). Além desses materiais, podem 

ser adicionados aditivos industriais ou naturais, para obter efeitos especiais, como fragrância, 

cor ou verniz (MATTHÄI; PETEREIT, 2007). Enquanto aos pavios, de acordo com Meyer e 

Wolfesgrau (2004), para a sua fabricação, são utilizados barbantes compostos de três ou 

quatro tirantes que permitem uma queima uniforme, possibilitando uma chama de tamanho 

relativamente pequeno, porém com brilho intenso. 

Na combustão das velas, a base de parafina, ocorre a emissão de poluentes, como 

compostos orgânicos voláteis, partículas e metais. Os fabricantes não são obrigados a divulgar 

os perigos inerentes da queima das velas, nem as substâncias tóxicas ou cancerígenas 

utilizadas no seu fabrico (COSTA, 2010). Entretanto, a vela ecológica produzida a partir do 

óleo filtrado e purificado é menos poluente, pois essa tem origem vegetal, proveniente de 

fontes renováveis, e consequentemente não contribuem para o agravamento do aquecimento 

global.  
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Sendo assim, a principal finalidade deste trabalho é apresentar a produção de velas 

ecológicas como uma alternativa simples, barata e eficiente para mitigar os impactos 

negativos gerados a partir do descarte inadequado do óleo vegetal usado. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS  

Este trabalho trata-se de um experimento visando à produção de velas ecológicas a 

partir do óleo vegetal usado em dois processos. Os ensaios foram realizados no laboratório de 

Resíduos Sólidos e Solo da Diretoria de Recursos Naturais (DIAREN) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Natal-Central, mas, 

pela simplicidade dos processos, poderia ser realizado fora de um laboratório. 

Para o experimento utilizou-se materiais oriundos de doações: frascos de vidro 

reutilizável derivado do uso alimentício industrial e o óleo vegetal usado, sendo esse coletado 

no refeitório e na cantina existentes no Campus Natal-Central, portanto, não se obtiveram 

custos. Além dos materiais comprados: parafina granulada, barbantes e giz de cera.  

No primeiro processo, realizou-se a filtração do óleo usado antes de inseri-lo na 

produção das velas, com o objetivo de retirar os resíduos grosseiros. Essa etapa foi 

concretizada por meio de um filtro de tecido específico para coar café. 

O segundo processo se deu através de várias formulações, resultando em diversos tipos 

de velas. Incialmente realizou-se o uso apenas do óleo residual filtrado sem aditivo, 

correspondendo a uma lamparina. Em seguida foi elaborada a vela simples composta de óleo 

residual misturado a quente com a parafina comercial, a qual, após sucessivos experimentos 

de 10 a 90%, adotou-se a produção da vela ecológica na proporção de 50%, sendo 35 mL de 

óleo e 35 g de parafina. 

 A produção se deu a partir da metodologia de Thode Filho et al. (2014), na qual a 

parafina foi aquecida no micro-ondas em etapas de 30 segundos, no final do tempo o material 

era retirado para proceder uma leve agitação com bastão de vidro com o objetivo de obter a 

homogeneização líquida, não obtendo a liquidez, retornava por mais 30 segundos. Após esse 

procedimento, acrescentou-se o óleo em temperatura ambiente.  

Após a mistura estar no estado líquido e homogêneo, adicionou-se o líquido em um 

recipiente reutilizável de vidro com capacidade para 120 mL, no qual foi colocado um pavio 
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formado a partir de duas fitas de barbante entrelaçada de 7 cm e esperou-se o seu 

resfriamento. Tempo total de aproximadamente 30 minutos. 

A partir do procedimento anterior, criou-se a vela decorativa (verde e arco íris), que 

consistia no acréscimo, durante a fase de homogeneização, de 3 g do corante proveniente de 

giz de cera e a vela aromatizada, sendo adicionada a essência de citronela, seca e triturada em 

moinho, na proporção de 1:3 em relação ao óleo.   

Os resultados foram obtidos mediante a análise da viabilidade econômica, elaborada a 

partir do valor de cada insumo gasto na vela ecológica comparado com a industrial, assim 

como a sua respectiva eficiência, que será avaliada através do tempo de queima das velas.  

  

RESULTADOS E DISCURSSÕES  

Verificou-se que a vela constituída apenas de óleo de fritura filtrada, a qual se 

assemelha ao funcionamento de uma lamparina, sendo frequentemente utilizada na região 

nordestina que não tem acesso a iluminação elétrica, funcionou perfeitamente, porém precisa 

de um suporte para a sustentação do pavio. Quanto à vela aromatizada, surgiram limitações 

relacionadas ao preparo e a extração natural da essência de citronela e cidreira, pois essas não 

exalaram aroma na intensidade esperada.  

A produção da vela ecológica simples constituída de óleo residual e parafina (Figura 1) 

e da vela decorativa, colorida a partir da adição de giz de cera (Figura 2), apresentou bom 

desempenho, aspecto sólido quando a frio, porém quando em combustão o óleo residual 

apresentou o seu estado físico habitual (líquido) na superfície, como consequência, estas velas 

não puderam ser produzidas fora de um frasco. Todavia há aspectos positivos quanto à 

reutilização desses recipientes, pois essa técnica proporciona uma alternativa viável de 

destinação dos mesmos.  
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 O custo dos insumos necessários à produção foi extremamente baixo, porque esses estão 
presentes no espaço doméstico, principalmente o óleo de fritura, proveniente de doação do 
setor de alimentação do próprio Campus Natal-Central.  

No procedimento, utilizou-se 35 g de parafina granulada, sabendo que no comércio 1 kg 

desse produto custa em média R$ 32,89, estimou-se que a quantidade de parafina empregada 

para produção de cada vela equivale a R$ 1,15. Sabendo-se que 10 m de barbante custam em 

média R$ 4,87 e levando em consideração que para o processo foi necessário 14 cm, avaliou-

se o gasto de R$ 0,01 para cada pavio produzido.  

Na confecção da vela ecológica decorativa, misturou-se giz de cera, encontrado no 

comércio em caixas com 12 unidades, equivalentes a 49 g, apresentando um custo médio de 

R$ 1,15. Na vela verde, foi necessário adicionar 2,33g da cor escolhida, obtendo-se o custo de 

R$ 0,05 de giz por unidade produzida. A vela arco íris (3 cores) exigiu o uso de 1g para cada 

cor adicionada: Amarela, azul e vermelha. Totalizando em 3g de giz de cera, tem-se R$ 0,07 

como o valor gasto em cada produto. Como descrito na Tabela 1. 

 

 Tabela 1. Custo dos insumos gastos na produção das velas ecológicas. IFRN, 2016. 

Insumos Quantidades Custo unitário (R$) 
Óleo vegetal 35 mL - 
Parafina 35 g R$ 1,15 
Barbante 14 cm   R$ 0,01 
Giz de cera (Vela verde) 2,33 g R$ 0,05 
Giz de cera (Vela arco 
íris) 

3 g R$ 0,07 

 

A vela industrial é geralmente encontrada em pacotes, que custam em média R$ 5,00, 

contendo oito unidades com massa unitária de 23,75 g, portanto, cada unidade sairá para o 

consumidor a um custo médio de R$ 0,63. A metodologia utilizada descreveu a obtenção de 

velas ecológicas cuja massa final é de 70 g. Somando-se os valores, o custo para a produção 

da vela simples foi de R$ 1,18; para a vela decorativa verde R$ 1,21; e para a vela decorativa 

do tipo arco íris R$ 1,23. Logo, supondo que os produtos finais tivessem a massa de 23,75 g, 

a mesma da vela industrial, a vela ecológica simples, verde e arco íris teriam, 

respectivamente, os valores de R$ 0,40, R$ 0,41 e R$ 0,42. 

A eficiência da vela ecológica foi avaliada por meio da obtenção e comparação do 

tempo de combustão em relação a industrial. Notou-se que o tempo necessário ao consumo 
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completo desta foi de 3 horas, enquanto isso, a vela ecológica com a mesma massa durou 

aproximadamente 3 horas e 30 minutos. 

  

CONCLUSÃO 

Dessa forma, conclui-se que a vela ecológica é uma opção para mitigar os impactos 

ambientais provenientes do descarte inapropriado do óleo vegetal residual, dado que na 

produção de velas o óleo é reciclado, sendo inserido novamente no processo produtivo e 

tendo o seu ciclo de vida prolongado. 

Sendo assim, esse fato contribui para o desenvolvimento sustentável, no polo 

socioeconômico, uma vez que as ações e procedimentos destinados a coletar, restituir e 

reciclar o resíduo exigem a empregabilidade de pessoas, gerando renda, assim como no polo 

ambiental, uma vez que as velas ecológicas, durante a combustão, não contribuem para o 

agravamento do aquecimento global.  

Os resultados mostraram que a vela ecológica simples e a decorativa apresentaram o 

custo menos elevado na sua preparação, bem como o tempo de combustão superior em 

relação à vela industrial. Entretanto, a vela aromatizada e a lamparina não apresentaram os 

resultados esperados, pois esta necessitava de um suporte para o pavio e aquela não exalou o 

aroma com intensidade desejada.  

Logo, sugere-se que, a partir das limitações descritas neste trabalho, seja avaliada a 

possibilidade de desenvolver técnicas que corroborem para a produção de velas aromatizadas 

com diversos tipos de essências. Outra proposta seria a fabricação de velas ecológicas sem a 

utilização de recipientes necessários a sustentação.  
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RESUMO: Com intuito de contribuir na inclusão social de pessoas com deficiência visual 
visando facilitar sua independência e segurança de locomoção uma bengala eletrônica e um 
óculos adaptado com sensores são propostos. A bengala eletrônica é composta por dois 
sensores de ultrassom que permitem a detecção de obstáculos terrestres e também acima da 
linha da cintura do usuário, com alcance de detecção de até 1 metro, e informa a presença 
destes ao usuário através de alarmes sonoros e táteis. Os óculos dispõem de apenas um sensor 
de ultrassom e opera de maneira semelhante a bengala para obstáculos posicionados à frente 
da cabeça do usuário. O sistema de controle de ambos os equipamentos foi realizado com 
base na plataforma Arduino. Um protótipo para cada equipamento foi desenvolvido e com a 
colaboração de um deficiente visual fez-se diversos testes comprovando a eficácia dos 
equipamentos e sua viabilidade por ser de baixo custo. O desenvolvimento desses 
equipamentos torna-se importante na medida em que serve como um meio de proporcionar a 
este grupo de pessoas igualdade de condições com as demais através da promoção de 
oportunidades. 
Palavras–chave: bengala eletrônica, inclusão social, microcontrolador, sensor ultrassônico, 
tecnologia assistiva 
 

THE USE OF ARDUINO IN THE DEVELOPMENT  OF AID 
EQUIPMENTS FOR VISUALLY IMPAIRED LOCOMOTION 
 
ABSTRACT: In order to contribute for the social inclusion of visually impaired people by 
promoting their independence and mobility security an electronic walking stick and glasses 
fitted with sensors are proposed. The electronic walking stick consists of two ultrasonic 
sensors that allow the visually impaired person detect terrestrial obstacles as well as obstacles 
above the waist with a detection range up to 1 meter, it reports the presence of obstacles to the 
user through audible and tactile alarms. The glasses have only one ultrasonic sensor and 
operate similarly to the electronic walking stick for obstacles in front of the head. The control 
system of both equipaments was based on the Arduino platform. A prototype for each 
equipment was developed and several tests was made with the collaboration of a visually 
impaired person to prove the effectiveness of the equipment and its viability because of its 
low cost. The development of these equipments becomes important as they serve as a means 
of providing equal opportunities to these people. 
KEYWORDS: electronic walking stick, social inclusion, microcontroller, ultrasonic sensor, 
assistive technology 
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INTRODUÇÃO 

Facilmente percebe-se ao andar pelas calçadas das cidades diversos obstáculos como, 

por exemplo, desníveis, buracos, placas e orelhões mal posicionados, galhos de árvores ou 

ainda infelizes colisões com outros pedestres que vem em sentido oposto. Porém, para um 

deficiente visual esses obstáculos acabam se tornando armadilhas bem desconfortáveis, ainda 

mais porque a bengala tradicional (bengala branca) utilizada por eles, apesar de ser um 

equipamento bastante importante em seu dia a dia não consegue revelar todos os perigos em 

seu trajeto. (SILVA et al., 2012). 

A necessidade de ajudar e melhorar a vida dos deficientes visuais faz dos projetos de 

tecnologia assistiva uma importante ferramenta de inclusão social. Tecnologia assistiva é um 

termo utilizado para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com algum tipo de deficiência e 

consequentemente promover vida independente e inclusão. O deficiente visual tem várias 

ferramentas que podem auxiliar no seu dia a dia, nos estudos e no lazer. Novidades são 

sempre observadas nessa área, desde bengalas com sensores, até computadores e programas 

desenvolvidos especialmente para cegos. Infelizmente, essas novidades nem sempre estão 

acessíveis à maioria dos deficientes visuais pelo seu alto custo. Muitos desses produtos são 

importados e, assim, ficam ainda mais caros. Torna-se importante o desenvolvimento de 

tecnologias assistivas que melhorem as condições de vida para as pessoas cegas em especial 

as de baixa renda (MAHMUD et al., 2013), (SANTOS et al., 2012), (SOARES, 2013). 

A bengala tradicional é o símbolo universal do deficiente visual, e possui como 

principais funções a extensão do sentido tátil, a sensação de segurança e a capacidade de 

leitura da natureza e das condições do solo. No entanto, ela não consegue atender à detecção 

de obstáculos localizados acima da linha da cintura, conforme ilustrado na Figura 5. Por isso 

torna-se importante o aprimoramento deste equipamento de tecnologia assistiva.  

 
Figura 5. A detecção da bengala tradicional é restrita a região abaixo da linha da 
cintura. IFAL, 2016.  
 

O objetivo desse trabalho é desenvolver uma bengala eletrônica e um óculos detector de 

obstáculos que auxiliem no deslocamento de deficientes visuais através da detecção de 
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obstáculos por sensores de ultrassom e tendo sua unidade de controle baseada na plataforma 

Arduino, que vem se destacando em projetos de sistemas embarcados devido o seu baixo 

custo e sua programação fácil.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

A construção da bengala eletrônica e dos óculos detector de obstáculos consiste da 

integração de vários componentes onde os principais são os microcontroladores, os sensores 

de ultrassom e os alarmes. Tem-se na Figura 6 uma representação em diagrama de blocos para 

a metodologia empregada visando o desenvolvimentos dos equipamentos propostos, uma 

análise de cada um desses principais componentes é realizada a seguir. 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 6. Diagrama em blocos para (a) a bengala eletrônica e (b) os óculos 
detector de obstáculos. IFAL, 2016. 

 

Microcontroladores e plataforma Arduino  

Quando um projeto envolve eletrônica, seja ela analógica ou digital, em que é preciso 

automatizar algo ou torná-lo inteligente, torna-se necessário utilizar microcontroladores. 

Microcontroladores são chips programáveis, ou seja, não são fabricados com uma função 
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específica, a função que ele vai desenvolver é gravada no chip pelo projetista através de um 

código elaborado por ele. Microcontroladores podem ser entendidos como um computador em 

um só chip, pois, é composto de processador (CPU), memória RAM e ROM, além de pinos de 

Entrada/Saída (E/S). Nesse trabalho utilizou-se o microcontrolador ATmega328P e o 

ATtiny85, para a bengala e os óculos, respectivamente, juntamente com o Arduino, ver   

Figura 7 . O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware e software 

livre e utiliza uma linguagem de programação baseada em C/C++ (MCROBERTS, 2015). 

 

 
Figura 7. (a) Plataforma Arduino UNO, (b) microcontrolador Atmega328P e 
(c) microcontrolador ATtiny85. IFAL, 2016. 
 

O microcontrolador ATmega328P é conectado na placa do Arduino UNO (ou 

Duemilanove), assim é possível por intermédio da placa gravá-lo diretamente via porta USB 

do computador. Para a gravação do microcontrolador ATtiny85 também usou-se a placa do 

Arduino, porém não diretamente, nesse caso foi necessário usar um circuito adicional 

desenvolvido em protoboard. Escolheu-se esse microcontrolador para os óculos por seu 

tamanho reduzido, contendo a quantidade exata de pinos de Entrada/Saída para o projeto, 

tornando-o mais compacto. Mostra-se na Tabela 1 alguns dados da especificação técnica dos 

microcontroladores utilizados. 
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Tabela 1. Principais características dos microcontroladores utilizados. IFAL, 2016. 

 

Características: 
Microcontroladores 

ATmega328P ATtiny85 

Alimentação 1,8 - 5,5 V 2,7 - 5,5 V 

Pinos E/S digitais 14 6 

Corrente DC por pino E/S 40 mA 20 mA 

Memória flash 32 kB 8 kB 

Clock 16 MHz 8 MHz 

 
Sensor de ultrassom 

O sensor de ultrassom é capaz de detectar objetos através da propagação de ondas 

sonoras de alta freqüência, 20 kHz, imperceptíveis ao ouvido humano. Esses sensores são 

encontrados em aplicações de robótica, automotiva, equipamentos médicos, linhas de 

montagem e em outras aplicações industriais.  

Para seu funcionamento o sensor tem uma espécie de alto falante que dispara uma onda 

e fica aguardando o retorno dessa após atingir um obstáculo, ou seja, o seu eco. O tempo de 

envio da onda até o retorno do eco é calculado pelo sensor, de posse desse tempo pode-se 

obter a distância "d" do sensor até o obstáculo pela seguinte relação matemática: 

 
2

.tv
d    

onde "v" corresponde a velocidade do som no ar e tipicamente vale 343 m/s e o tempo, "t", é 

informado para o microcontrolador pelo sensor ultrassônico, ilustra-se na Figura 8 o 

funcionamento do sensor. 

 
Figura 8. Funcionamento do sensor ultrassônico. IFAL, 2016.  
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Nesse projeto usou-se o sensor LV-MaxSonar-EZ1 da MaxBotix, ver Figura 9, por 

atender aos requisitos estipulados como, por exemplo, permite aplicações com múltiplos 

sensores sem interferência entre eles, menor tamanho possível, leve, fácil tratamento dos 

dados e alcance de detecção adequado. Esse sensor fornece leituras de 0 a 6,45 m com 

2,54 cm de resolução, opera com baixa corrente de alimentação (2 mA), freqüência de leitura 

de 20 Hz, saída por largura de pulso e analógica (utilizada no projeto) (MAXBOTIX, S/Data). 

 
Figura 9. Sensor ultrassônico LV-MaxSonar-EZ1. Fonte: www.maxbotix.com.  
  

Alarme sonoro 

O alarme sonoro consiste de um som semelhante a um "bip" de freqüência fixa emitido 

por um pequeno alto-falante (buzzer), ver Figura 10. A origem do som foi obtida oscilando 

uma saída do microcontrolador. 

 
Figura 10. Buzzer utilizado na bengala eletrônica. IFAL, 2016.  
 

Alarme tátil 

A segunda ferramenta de alarme é por vibração através de um motor vibracall, esse 

alarme objetiva não sobrecarregar o sentido da audição, tão importante para o processo de 

percepção e reconhecimento do ambiente. Um motor vibracall vibra ao entrar em 

funcionamento devido a uma carga mecânica desbalanceada em seu eixo. Foram utilizados 

motores diferentes para a bengala e para os óculos, como pode ser visto na Figura 11. 

Inicialmente seria utilizado apenas o motor da Figura 11(a), tanto para a bengala quanto para 

os óculos, este é semelhante aos que são usados em aparelhos celulares. Porém, na fase de 

testes o motor da Figura 11(b) mostrou-se mais favorável para a bengala por apresentar uma 

vibração mais forte. 
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Figura 11. (a) Motor de vibração utilizado nos óculos e (b) motor de vibração 
utilizado na bengala eletrônica. IFAL, 2016.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A bengala eletrônica 

Desenvolveu-se várias versões para a bengala eletrônica ao longo do projeto visando 

aperfeiçoar algum parâmetro como, por exemplo, dimensões e montagem do circuito. Nessas 

atualizações tínhamos um ex-aluno da Escola Estadual de Cegos Cyro Accioly (localizada em 

Maceió/AL) nos auxiliando através de testes e fornecendo sugestões. Assim, chegou numa 

versão da bengala construída numa barra de alumínio com 1,3 m de comprimento em perfil 

"U", porém, em geral, o comprimento da bengala é função da altura do usuário. Um botão 

liga/desliga quando ativado dá início ao funcionamento da bengala. Determinou-se como 

alcance de interesse para os sensores de ultrassom distâncias inferiores a 1 m, ver Figura 12.  

Os circuitos foram montados num pequeno protoboard e este inserido numa caixa com 

tampa de dimensões 12 x 8 x 4 cm, juntamente com uma bateria de 9 V (modelo 6F22). 

Verificou-se numa balança que a bengala eletrônica completa tem 470 gramas. Além da chave 

liga/desliga implementou-se também um outro botão que permite selecionar o(s) sensor(es) 

para detecção dos obstáculos, assim o usuário pode definir o funcionamento da bengala, se 

quer apenas um sensor funcionando e qual sensor (inferior ou superior) ou ambos.  

A lógica de controle da bengala é relativamente simples, o alerta ao usuário se inicia 

quando um dos sensores se encontrar a uma distância inferior a 1 m de algum obstáculo. À 

medida que o deficiente se aproxima do obstáculo, os alertas sonoro e tátil se intensificam, e 

quando a proximidade é inferior a 30 cm os alertas tornam-se constantes. De forma a facilitar 

a interpretação para o usuário para que este pudesse perceber com clareza qual o sensor que 

está detectando obstáculo estabeleceu-se que o alarme por vibração só é ativado quando o 

obstáculo detectado é acima da linha da cintura. Implementou-se também um alerta sonoro 

para avisar que a bengala se encontra ociosa, avisando ao deficiente caso ele esqueça que a 

bengala está ligada, porém sem uso, definiu-se para isso um tempo de 30 s de ociosidade.  



 

3277 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

(a)  

(b)  

(c)  

Figura 12. (a) Versão final da bengala eletrônica, (b) detalhe do circuito 
eletrônico na caixa, do sensor de ultrassom para detecção acima da linha da 
cintura e do motor de vibração, e (c) realização de testes. IFAL, 2016.  
 

Óculos detector de obstáculos 

Os óculos utilizam apenas um sensor de ultrassom que poderá ser adaptado num óculos 

de sol comum já que é muitas vezes um acessório utilizado por cegos. O usuário carrega uma 

pequena caixa (5 x 4 x 2 cm) em um bolso de sua roupa, por exemplo, na calça, nela está o 

microcontrolador ATtiny85, o alarme tátil (motor de vibração) e uma bateria de 12 V 

(modelo 23A), tudo isso integrado numa placa de circuito impresso. O usuário pode também 

usar um fone de ouvido para receber o alarme sonoro. Esse projeto tem especificações 

semelhantes a da bengala, porém como usa apenas um sensor tem uma lógica de controle 

mais simples, os alarmes são acionados quando detectado algum obstáculo com distância 

inferior a 1 m do sensor, e torna-se mais intenso à medida que o deficiente se aproxima dele, 

mostra-se na Figura 13 esse equipamento de auxílio à locomoção. Teste iniciais realizados 
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mostraram que o uso desse equipamento informa ao usuário a sensação física do que pode 

estar à frente de sua cabeça, garantindo mais segurança em seus deslocamentos. 

 

  

(a) (b) (c) 

Figura 13. (a) e (b) projeto dos óculos detector de obstáculos, (c) realização de 
testes. IFAL, 2016.  
 

CONCLUSÕES 

Nesse trabalho conseguiu-se unir o uso da eletrônica embarcada, através da plataforma 

Arduino, e acessórios tradicionais dos deficientes visuais para se chegar em equipamentos que 

permitem a compreensão do espaço urbano por onde o deficiente visual se desloca. Com a 

bengala eletrônica o usuário consegue a percepção de um obstáculo com uma distância de até 

1 m, complementando a bengala tradicional para a detecção de obstáculos acima da linha da 

cintura, já com os óculos detector de obstáculos evita-se colisões na região frontal da cabeça. 

As tecnologias desenvolvidas apresentam baixo custo, e numa produção em maior escala um 

custo ainda menor poderá ser obtido. Com a bengala eletrônica e/ou óculos o usuário poderá 

se deslocar com mais segurança favorecendo sua independência e inclusão social. 

Destaca-se que a estrutura mecânica da bengala deve ser aprimorada e otimizada, aqui a 

idéia foi desenvolver a parte eletrônica e torná-la o mais compacta possível, de modo que ela 

possa ser fixada, por exemplo, na bengala do próprio deficiente, porém, devido a limitações 

de laboratório, construiu-se o protótipo da bengala numa barra rígida de alumínio. Da mesma 

forma procurou-se fazer com que o sistema eletrônico para os óculos pudesse ser adaptado em 

qualquer óculos de sol. Outros fatores para trabalhos futuros também deverão ser explorados 

como, por exemplo, elaboração de mais testes com outros deficientes visuais simulando 

diferentes cenários de obstáculos, análise de outros tipos de baterias e sua autonomia, e a 

divulgação do trabalho em órgãos de tecnologia assistiva. 
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RESUMO: Este artigo tem como principal objetivo abordar as causas de falhas que 
ocorreram em tubulações industriais acarretando acidentes no Brasil. Foram relatados 30 
casos que ocorreram durante os anos de 1958 até 2015. A metodologia baseou-se em 
pesquisas realizadas através de livros, relatórios, sites e blogs específicos, e informações por 
meio de gráficos caracterizando os casos analisados. De cada caso foram analisadas a data, 
local/região, tipo de complexo onde ocorreu o acidente, fluido conduzido, tipo de acidente, 
causa do acidente e quantificação de perdas humanas. Os principais resultados mostraram que 
o maior percentual de acidentes (70%) com tubulações aconteceu na região Sudeste do Brasil. 
E, a maioria dos acidentes ocorreu em refinarias (23%) e o fluido mais associado aos 
acidentes foi o petróleo. Além disso, a maior quantidade de acidentes aconteceu durante os 
últimos 16 anos, e isto pode ser justificado pelo tempo de vida útil avançado dessas 
instalações indústrias. Como qualquer tipo de acidente são necessários métodos para preveni-
los. Os principais métodos para prevenir acidentes em tubulações industriais serão a próxima 
etapa deste trabalho. 
Palavras–chave: acidentes, tubulações industriais, Brasil.  
 

ACCIDENTS IN BRAZILIAN INDUSTRIAL PIPES 
 
ABSTRACT: This article aims to address the causes of failures that occurred in industrial 
pipes causing accidents in Brazil. Were reported 30 cases that occurred during the years 1958 
to 2015. The methodology was based on research conducted through books, reports, websites 
and specific blogs, and information through charts featuring the cases analyzed. In each case 
were analyzed to date, location / region, type of complex where the accident occurred, fluid 
driven, type of accident, cause of the accident and quantification of human losses. The main 
results showed that the highest percentage of accidents (70%) with pipes happened in 
southeastern Brazil. And, most accidents occurred in refineries (23%) and the most associated 
with accidents fluid was oil. Moreover, the greatest number of accidents occurred during the 
last 16 years, and this can be justified by the time advanced life these industries facilities. 
Like any type of accident methods are needed to prevent them. The main methods to prevent 
accidents in industrial pipes will be the next stage of this work. 
KEYWORDS: accidents, industrial pipes, Brazil. 
 

INTRODUÇÃO 

As tubulações industriais estão entre os principais componentes de uma indústria, seja 

ela qual for. São fundamentais para a condução de fluidos, podendo atuar dentro das 
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instalações industriais nas áreas de processo, utilização, instrumentação e drenagem, e 

também poder ser empregadas fora das instalações industriais, em tubulações de transporte e 

distribuição. A necessidade da existência de uma tubulação em indústrias decorre 

principalmente do fato que o ponto de geração ou de armazenagem dos fluidos esta, 

geralmente, distante do seu ponto de utilização. Por ser considerado um elemento essencial 

em uma indústria é primordial uma atenção maior, entretanto ocorrem alguns descuidos, 

aumentando a possibilidade de suceder falhas que geralmente pode resultar em acidentes, 

prejudicando tanto as empresas como a sociedade e a natureza que existe em volta (SILVA, 

2012). 

Nos últimos tempos a tecnologia está avançando nesta área, diminuindo 

significativamente os acidentes industriais e suas consequências. Instituições normalizadoras 

como a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na qual é a mesma que elabora as 

Normas Brasileiras (NBR), e também as NR (Normas Regulamentadoras), determinam 

instruções para melhor efetuação do transporte de fluido, proporcionando assim uma maior 

segurança e redução desses acasos (RODRIGUES, et al. 2015). 

Os acidentes ocorrem por diversos motivos e causa, sucedendo-se através da falta de 

qualidade de um determinado equipamento, falta de instrução de um operário ou até 

explosões próximas a uma tubulação de fluidos inflamáveis. Independentemente, o incidente 

é indesejado por qualquer empresa ou indústria, por promover diversos fatores negativos para 

as mesmas, tais como a interrupção da produção ou distribuição, perda de material e 

equipamentos, perdas/lesões de funcionários ou da população próxima ao local da ocorrência 

e inclusive agressão ao meio ambiente. Resumindo em um enorme prejuízo financeiro que 

pode chegar a milhões de reais (RODRIGUES. 2016). 

Este artigo tem como objetivo analisar de maneira sucinta 30 casos de acidentes em 

tubulações industriais que ocorreram no território brasileiro nos últimos 57 anos, 

apresentando através de gráficos cada característica e abordando suas causas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração deste documento foi necessário à realização de pesquisas 

bibliográficas em livros, trabalhos, artigos científicos e trabalho de conclusão de curso. No 

total, foram levantados 30 (trinta) casos de acidentes em tubulações indústrias no Brasil que 

ocorreram durante o período de 1958 a 2015. Obviamente que outros (muitos) casos de 

acidentes em tubulações devem ter acontecidos durante esse período. Porém, existe uma 

enorme dificuldade de se encontrar os registros desses acidentes.  



 

3282 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

De cada caso foram extraídas as seguintes características: data, local/região, tipo de 

complexo onde ocorreu o acidente, fluido conduzido, tipo de acidente, causa do acidente e 

quantificação de perdas humanas. A partir dos dados levantados foram construídos gráficos 

para facilitar a análise e interpretação das informações pesquisadas. Além disso, foram relatos 

alguns casos de acidentes em tubulações industriais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Gráfico 1 apresenta as regiões do Brasil na quais os acidentes pesquisados ocorreram. 

Nota-se que a região Sudeste foi a que apresentou a maior quantidade de acidentes (70%). 

Isso pode ser explicado devido ao fato dessa região ser a mais industrializada do Brasil. 

Consequentemente, a mesma deve possuir uma maior quantidade de tubulações industriais e, 

por isso, mais exposta a acidentes com tubulações. 

Gráfico 1. Regiões brasileiras onde ocorreram os acidentes. IFPB, 2016. 

 

 

Os acidentes podem ocorrer em qualquer local, geralmente basta haver substancias 

inflamáveis ou toxicas e algum descuido. As refinarias de petróleo se caracterizam pelo seu 

trabalho com substâncias altamente inflamáveis, destacando-se no gráfico 2 como um dos três 

tipos de complexo mais suscetível a acidentes, indicando cerca de 23% dos casos, 

seguidamente de instituições comerciais e residências (20%) e outros tipos de complexos 

(17%). 
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Gráfico 2. Tipo de complexo onde ocorreram acidentes. IFPB, 2016. 

 

ICR: Instituições comerciais e residenciais. Outros: Rodovia, Obras, Empresa não identificada e Terminal 
de Graneis Líquidos. 

 

No gráfico 3 podemos afirmar que aproximadamente de 70% dos casos ocorreram 

durante o transporte de petróleo e dos seus derivados. Essas substâncias são altamente 

inflamáveis, em que necessitam da máxima segurança possível, entretanto nem sempre essas 

técnicas são efetuadas com perfeição. 

Gráfico 3. Tipo de conteúdo transportado. IFPB, 2016. 

 
GLP: Gás liquefeito de petróleo. Outros: Água, Uranio, Nafta, Ar comprimido, Ácido Sulfúrico e 

Derivados de Petróleo não identificados.  
 

Os vazamentos em tubulações são considerados os tipos de acidentes mais comum. No 

gráfico 4 por volta de 67%, dos casos abordados neste documento, correspondem aos casos 

que ocorreram através de um vazamento devido a vários fatores (gráfico 5). Apesar dos 

números elevados os vazamentos de substâncias geralmente não causam danos tão severos 

quanto às explosões, que resulta em 27% dos casos no total. 
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Gráfico 4. Tipo de acidente. IFPB, 2016. 

 
Outros: Sobrepressurização 

 

 

 

  

  

 

 

Como pode ser observado nos Gráficos 1, 2, 3 e 5, a maior quantidade de acidentes 

aconteceram durante os últimos 16 anos. Ou seja, do ano 2000 até 2015. Essa constatação 

pode ser justificada devido ao tempo de vida útil dessas instalações indústrias, isto é, essas 

tubulações podem estar com o tempo de vida útil elevado e, consequentemente, sendo mais 

susceptíveis a acidentes. Além disso, essa quantidade de mais alta de acidentes nos anos mais 

recentes, também pode ser explicada pelo avanço da tecnologia. Assim, ficou mais fácil 

registrar e divulgar os acidentes ocorridos. 

Apesar dos índices de acidentes, os anos de 2000 até 2015 (representam 67% dos casos) 

apresentam índices de fatalidades consideravelmente menores ao se comparar com os anos 
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posteriores, com 23 mortes comprovadas de 201 mortes levantadas neste documento (Gráfico 

6). 

 
Principais causas dos acidentes 

A seguir comentaremos sobre as principais causas dos acidentes segundo as 

informações do gráfico 5, a maior causa provocadora foram as falhas catastróficas (37%), 

seguidamente de ruptura/vazamento em flange ou/e válvula (23%), causas desconhecidas 

(13%), outros (13%), golpe de aríete (3%), suporte inadequado (3%), ponto morto (3%) e 

junta de expansão (3%).  

 

 

Falhas catastróficas 

Esta causa ocorre devido à junção de pequenas falhas que acabam gerando 

acontecimentos desastrosos de grande proporção, é composta por falhas como erro 

operacional, falta de manutenção, entre outras. Considerado um sistema complexo por ser 

essencialmente e inevitavelmente frágil, e consequentemente impossível de impedir que 

ocorra, por existirem muitas peças móveis, muitas variáveis e combinações. Até mesmo uma 

simples mudança ou erro pode provocar uma falha catastrófica (BIRD. 2016). 

Um dos exemplos desse caso ocorreu no ano de 1984, tendo em vista como um dos 

maiores acidentes envolvendo tubulações industriais em São Paulo. Na qual ocorreu 

derramamento de 700 toneladas de gasolina, acarretando cerca de 700 vítimas e 93 mortes. 

Fontes do local indicaram um vazamento em um dos dutos, em que se espalhou por grande 

parte do mangue na Vila Socó (Figura 1), afirmando que o vazamento ocorreu por um erro 

operacional onde um dos operadores ao alinhar inadequadamente a transferência de gasolina 

para uma tubulação que se encontrava fechada, além de afirmar que não havia qualquer tipo 

de monitoramento da pressão da tubulação. Após 2 horas de vazamento uma faísca gerada 

iniciou todo o fogo na vila. (RODRIGUES. 2016). 
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Figura 1.  Desastre na Vila Socó atual Vila São José, mais ao fundo da imagem é 
possível observar os mangues próximos ao gasoduto. Fonte: 
(http://inspecaoequipto.blogspot.com.br)  
 

Ruptura/Vazamento em flange ou/e válvulas 

Se comparados os casos, os vazamentos/rupturas em flanges e válvulas estão como um 

dos principais responsáveis causadores dos acidentes vistos. Múltiplos fatores podem ser 

responsáveis por efetuar acidentes nos flanges e nas válvulas, seus os principais 

acometimentos podem vir de um mau alinhamento dos flanges, tensionamento dos parafusos 

não aplicados uniformemente, centralização das juntas de vedação postas incorretamente, 

utilização de componentes já desgastados, má operação das válvulas, vibrações geradas a 

partir de atividades das tubulações, choques térmicos abruptos, falta de manutenção na 

válvula, entre outros (KLETZ, 2013). 

Essa foi uma das principais causas ocorridas segundo o relatório emitido pela agência 

nacional de petróleo (ANP) em conjunto com a marinha, do que se consideram o maior 

acidente petrolífero no Brasil, a plataforma P-36 (Figura 2) dentre muitas causas, teve como 

principal fator o mau fechamento de uma das válvulas. Esse erro levou a morte de 11 

operadores e ferimento de mais de 150 pessoas, também levou a perca de 9800 barris de 

petróleo estipulado em US$ 515.000.000 além de todo meio atingido (RODRIGUES, 2016). 

Outro caso ocorreu no Espirito Santo em 2015, em que plataforma offshore FPSO (Figura 2) 

explodiu devido um flange instalado no circuito de transferência de água e óleo condensado, 

que obtinha uma resistência de pressão menor do que o necessário para a demanda do sistema, 

acarretando assim o vazamento de gás (ALMEIDA. 2015). 
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Figura 2. a) Plataforma P-36 b) Plataforma offshore FPSO (Unidade Flutuante de 
Produção, Armazenamento e Transferência de óleo.). Fonte: (www.g1.globo.com) 
 

Junta de expansão, suporte inadequado, golpe de aríete e ponto morto 

No gráfico 5, percebemos a presença de quatro casos que representam cerca de 3% cada 

dos acidentes citados. Dentre eles temos a falha na junta de expansão que são equipamentos 

que servem para reduzir a força de pressão, por isso são intolerantes a uma má instalação ou 

afastamento das condições de projeto. Um dos acidentes relatados por conta de uma ruptura 

na junta de expansão ocorreu no Paraná no ano 2000, em que cerca de 4 milhões de litros de 

óleo foram despejados nos rios Barigui e Iguaçu (Figura 3) (KLETZ, 2013).  

Outra situação que pode provocar um acidente é a existência de suporte inadequado 

para a tubulação ocorrendo através de instalações inadequadas dos equipamentos, 

possibilitando o aumento da frequência de vibração ou a falha devido ao suporte rígido sem 

possibilidade de expansão (RODRIGUES. 2016). 

Os golpes de aríete podem ocorrer de dois modos: devido a paralização súbita de um 

liquido em uma linha de tubulação e quando porções de líquidos em uma tubulação de gás são 

arrastados pelo gás ou pelo acúmulo de condensado de vapor na tubulação (RODRIGUES. 

2016). 

Os pontos onde a velocidade do líquido tende a ser zero, possibilitando o aumento de 

materiais são chamados de ponto morto, situações como a água presente em fluxo de óleo e 

gás, congelamento de substancias e densidade dos líquidos diferentes pode acarretar a falha 

através do ponto morto, no ano de 1975 no Rio de Janeiro uma válvula da Refinaria Duque de 

Caxias (Figura 3) ficou congelada após ter sido esquecida quando aberta em uma tubulação de 

tanque que armazenava GLP, deixando cerca de 42 mortes confirmadas (RODRIGUES. 

2016). 
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Figura 3. a)  Rio afetado pelo derramamento de óleo no Paraná. b)  Parte de um 
tanque esfera da REDUC. Fontes: (http://www.sindipetroprsc.org.br/ e 
http://inspecaoequipto.blogspot.com.br)  
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que este trabalho teve como proposta principal analisar 30 casos ocorridos 

no Brasil. Como visto no Gráfico 1 a região sudeste tem o maior número de acidentes, em que 

cerca de 47% dos acidentes nessa região sucederam-se no estado de São Paulo, levando em 

consideração por ser a maior concentração industrial do país. Aproximadamente 27% dos 

acidentes ocorreram durante o transporte de petróleo e 13% transportando gás liquefeito de 

petróleo (GLP). Instituições comerciais e residenciais, como por exemplo, shoppings, prédios 

comerciais, condomínios e bairros, foram tipos de complexos afetados mediante os acidentes 

causados por tubulações. Apontando dessa forma, 20% dos casos abordados, atrás apenas de 

acidentes em refinarias (23%). Apesar de existirem várias causas de acidentes envolvendo 

tubulações industriais, a maioria delas podem ser evitadas se houver práticas capacitadas de 

engenharia, acreditando que para esse serviço é preciso ter um conhecimento mais técnico e 

um controle mais rígido. Enquanto o corrente trabalho relatou a natureza e as causas de 

acidentes em tubulações industriais brasileiras, a continuidade do mesmo será focada nas 

prevenções necessárias a fim de se evitar esses acidentes e suas consequências. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, por meio de uma pesquisa experimental e 
teórica, apresentar uma possibilidade de adição de feldspato e resíduos de caulim, gerado 
pelas mineradoras da região da Província Pegmatítica de Borborema do Seridó (RN e PB), 
para revestimento cerâmico, proporcionando também uma redução no impacto ambiental. As 
matérias-primas foram moídas e passadas na peneira de malha 200# (mesh) e feitas análises 
físicas, sendo preparadas três formulações de percentuais distintos. Os corpos de prova foram 
realizados por prensagem uniaxial, sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C e submetidos aos 
ensaios físicos para verificação da absorção de água. Segundo a ISO 13006, as formulações 
F1 a 1200 ºC e 1250º e F2 a 1250º apresentaram características técnicas de porcelanato, 
enquanto que as demais formulações, exceto F3 a 1150º, as de grês. Portanto, verificou-se a 
viabilidade técnica da incorporação dos resíduos do caulim e feldspato como matéria prima da 
massa cerâmica para produção de porcelanato. 
Palavras-chave: Análises físicas, matérias primas, impactos ambientais 
 
ADDITION OF FELDSPAR AND KAOLIN RESIDUE AT MASS OF 
CERAMIC TILE 
 
ABSTRACT: This study aims, through a theoretical and experimental research, present a 
possibility of addition of feldspar and kaolin's waste generated by mining companies in the 
region of Pegmatítica Province of Borborema do Seridó (RN and PB), for ceramic tile, 
allowing also a reductions in environmental impact. The raw materials were milled and 
passed on 200# (mesh) sieve and made physical analyses being prepared three formulations of 
different percentages. The semples were prepared by uniaxial pressing, sintered to 1150° C, 
1200° C and 1250° C and subjected to physical tests for verification of water absorption. 
According to the ISO 13006, F1 formulations to 1200° C and 1250º and F2 to 1250º presented 
technical characteristics of porcelain tiles, while the other formulations, except the F3 1150º, 
of stoneware. Therefore, it was verified the technical feasibility of the incorporation of the 
residues of kaolin and feldspar as raw material of ceramic mass production of porcelain 
stoneware. 
KEYWORDS: physical analyses, raw materials, environmental impact.  

 

INTRODUÇÃO 

O setor cerâmico é um grande consumidor de minerais industriais. Seus diferentes 

segmentos consomem uma diversidade de substâncias minerais in natura ou beneficiada, 
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cujas variedades empregadas dependem do tipo de produto e da localização da unidade fabril. 

Além da indústria cerâmica, este setor atende também outros segmentos industriais, incluindo 

construção civil, papel, fertilizantes, metalurgia, defensivos agrícolas, tintas, plásticos e 

borrachas. (TANNO & MOTTA, 2000) 

Porém, a crescente demanda de economia mundial por maiores índices de produtividade no 

setor da mineração, vem ocasionando grandes quantidades de rejeitos industriais, que são um 

dos tipos de resíduos sólidos. Pela dificuldade de reciclagem ou descarte, esse tipo de material 

tem provocado preocupações ambientais como contaminação e poluição do meio ambiente. 

Várias pesquisas têm sido dedicadas ao estudo da reutilização de resíduos da indústria de 

mineração e beneficiamento de minérios, como matérias-primas alternativas para a indústria 

de cerâmicas tradicionais. A utilização destes materiais para a obtenção de um produto 

apresenta, dentre outras, a vantagem de diminuir a quantidade de rejeito a ser descartada na 

natureza, além de agregar valor a um resíduo indesejável, e possibilita também gerar novos 

empregos. 

O Brasil é o quinto maior produtor de Caulim, com aproximadamente 2,05 milhões de 

toneladas em 2011, cerca de 6,2 % da produção mundial, que é de 33,3 milhões de toneladas. 

Além disso, com reservas de feldspato suficientes para suprir o consumo interno por mais de 

400 anos. Estas matérias-primas são empregadas em vários setores da indústria e do 

comércio, havendo destaque à indústria cerâmica, seja para fabricação de porcelanas e 

sanitários, pisos e revestimentos, restaurações dentárias, entre outros. 

Na região nordeste, as principais indústrias mineradoras de caulim estão instaladas na região 

da Província Pegmatítica de Borborema do Seridó, localizada nos municípios do Equador 

(RN) e Junco do Seridó (PB). O caulim é formado essencialmente pela caulinita, 

apresentando em geral, aparência branca ou quase branca devido ao baixo teor de ferro, é um 

suporte fundamental de óxido de alumínio (Al2O3), o qual, durante a fase de vitrificação da 

peça, regula a reação de equilíbrio. Na verdade, durante a queima a temperaturas superiores a 

1000 ºC, o caulim se converte para mulita (Al2O3.2SiO2), formando uma fase vítrea que, 

devido à sua estrutura, atua como esqueleto para os  produtos resultantes, além de contribuir 

para o aumento da resistência mecânica e redução da deformação piroplástica durante o 

processo de queima. 

Os feldspatos são silicatos de alumínio contendo diferentes proporções de sódio, cálcio 

e potássio. Sua ocorrência em rochas pegmatíticas, associada a diversos outros minerais, torna 

bastante difícil a quantificação de suas reservas com alto grau de precisão.  
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Os principais consumidores de feldspato no Brasil são as indústrias de cerâmica e vidro. 

Na indústria cerâmica o feldspato fornece SiO2 (sílica) e também atua como fundente 

(diminuindo a temperatura de fusão). O crescimento do setor de revestimentos cerâmicos, 

principalmente no que se refere aos porcelanatos, aponta para um aumento do consumo de 

feldspato no Brasil e no mundo. 

A indústria de revestimentos cerâmicos vem passando por um grande aumento na 

produção de porcelanatos e grês polidos nos últimos anos, devido o elevado valor agregado 

desses materiais. Em 1996 apenas uma empresa produzia porcelanato no país, no entanto, 

atualmente, várias empresas produzem tanto porcelanato como grês polido, atingindo em 

2006 uma produção de 33 milhões de m2. 

O porcelanato é um revestimento cerâmico com absorção de água inferior a 0,5% e 

elevada resistência mecânica. É caracterizado por uma microestrutura densa, constituída por 

fases cristalinas, quartzo e mulita, em quantidade minoritária, imersas em uma fase vítrea 

majoritária. No mercado atual pode ser classificado como esmaltado ou técnico (polido ou 

não). De acordo com a norma técnica da ABNT NBR 15.463: 

1. Porcelanato Técnico: é uma placa cerâmica não esmaltada para revestimento que 

apresenta absorção de água menor ou igual a 0,1%. 

2. Porcelanato Esmaltado: é uma placa cerâmica esmaltada para revestimento que 

apresenta absorção de água menor ou igual a 0,5%. Pode ou não receber polimento superficial 

Este projeto tem como objetivo a utilização do rejeito do caulim e granito gerado pelas minas 

da região de Equador-RN, visando o melhor aproveitamento desses resíduos para 

revestimento cerâmico.  

As placas cerâmicas para revestimentos são classificadas, em função da absorção de 

água, como mostra na Tabela 01.  
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Tabela 01 - Classificação técnica dos revestimentos cerâmicos segundo a norma ISO 13006 

ISO 13006 AA (%) Produto Uso 

recomendado 

1a 0 - 0,5 Porcelanato Piso e parede 

1b 0,5 - 3 Grês Piso e parede 

2a 3 - 6 Semi-Poroso Piso e parede 

2 b 6 - 10 Poroso Piso e parede 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizadas três matérias primas básicas: argila plástica, caulim e feldspato, 

totalizando em três formulações diferentes denominadas de Fórmula 1 (F1), Fórmula 2 (F2) e 

Fórmula 3 (F3). Cada formulação teve dezoito corpos de prova sinterizados em três 

temperaturas diferentes, 1150 º C, 1200º C e 1250º C; sendo 6 corpos de cada formulação 

para uma temperatura, assim cada uma das três formulações teve seus corpos de prova 

sinterizados nas três temperaturas. A argila plástica, o caulim e o feldspato foram coletados e 

extraídos da mina Pedra Redonda, situada no município de Equador, no Rio Grande do Norte 

e beneficiado pela a empresa ARMIL MINERAÇÃO, no Junco do Seridó na Paraíba.  

Tabela 02 - Formulações para piso cerâmico 

MATERIAIS F1 F2 F3 

Argila 30% 40% 50% 

Rejeito de Caulim 20% 20% 20% 

Rejeito de Feldspato 50% 40% 30% 

As matérias-primas foram submetidas a processos de cominuição, utilizando os 

seguintes equipamentos: Moinho planetário (via a úmida); peneiramento em malha de 200#, 

em seguida, foram colocadas para secar numa estufa a 110°C.  

Após secagem, a matéria-prima foi moída manualmente com o auxílio de pistilo e gral, 

peneirada em malha de 65#; adicionou-se 10% da massa de água para hidratar, e o material 

foi armazenado por 24 horas em sacolas plásticas de 1 kg, para que essa hidratação se desse 
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de forma homogênea. Após esse período de tempo foram feitos os corpos de prova em uma 

prensa hidráulica de capacidade de 15 t da empresa Marcon.  

Esses corpos foram medidos (comprimento e largura com paquímetro Mitutoyo) e 

sinterizados (6 corpos de prova para cada temperatura) numa mufla marca Jung (modelo 

0713) e, após a sinterização, submetidos a novas medições (massa, comprimento, largura e 

espessura). Depois desses procedimentos, as amostras foram submetidas a testes de absorção 

de água.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um dos parâmetros de classificação das placas cerâmicas é a absorção de água, que tem 

influência direta sobre outras propriedades do produto. A resistência mecânica do produto, 

por exemplo, é tanto maior, quanto mais baixa for a absorção e a porosidade.  

A formulação F3 apresentou uma maior absorção de água, absorvendo 3,30% depois de 

sinterizada a 1150°C, 1,78% na sinterização a 1200°C e aproximadamente 1,00 % na 

sinterização a 1250°C. A formulação F2 apresentou absorção menor que a formulação F3 e 

maior que a formulação F1, sendo seus valores aproximadamente 2,92% a de 1150°C, 1,12% 

na temperatura de 1200°C e 0,13% em 1250°C. A formulação F1 foi a que apresentou o 

menor índice de absorção porque absorveu 1,70% as amostras de 1150°C e 0,08% as de 

1200°C e 1250°C.  

Gráfico 01 – Ensaio de absorção de água 
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Na tabela 03, a formulação F1 (absorção de 1,70%) sinterizada a 1150°C; na tabela 04, 

a formulação F2 (absorção de 2,92%) sinterizada a 1150°C e F2 (absorção de 1,12%) 

sinterizada a 1200º; e a formulação F3 (absorção de 1,78%) sinterizada a 1200º e F3 

(absorção de 1,00%) sinterizada a 1250º resultaram num grês, visto que apresentaram valores 

de absorção aparente fora das especificações da Norma 13006 para porcelanato, podendo ser 

mais bem observado no gráfico 1. Na tabela 05, a formulação F3 (absorção a 3,30%) 

sinterizada a 1150°C obteve valores dentro da norma ISO 13006 que caracteriza o grupo dos 

Semi-porosos. 

De acordo com os ensaios realizados, obtiveram-se dentro do padrão para porcelanato 

as formulações F1 sinterizadas a 1200°C e 1250º e F2 sinterizada a 1250º, pois mostraram boa 

resistência devido à baixa absorção apresentada. Essa formulação tem como característica 

uma porcentagem maior de feldspato (50%) do que dos outros materiais, o que explica a sua 

boa resistência mecânica. 

 

Tabela 03 – Média dos resultados do ensaio físico para F1 

 

 

 

Tabela 04 – Média dos resultados do ensaio físico para F2 

 

 

 

Tabela 05 – Média dos resultados do ensaio físico para F3 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Os ensaios realizados neste trabalho indicam que a massa cerâmica preparada com a 

adição de feldspato e resíduos de caulim pode ser utilizada como matéria-prima para material 

Resultados - F1 

Temperaturas 1150°C 1200°C 1250°C 

Absorção 1,70 % 0,08 % 0,08 % 

Resultados - F2 

Temperaturas 1150°C 1200°C 1250°C 

Absorção 2,92 % 1,12 % 0,13 % 

Resultados– F3 

Temperaturas 1150°C 1200°C 1250°C 

Absorção 3,30 % 1,78 % 1,00 % 
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de piso cerâmico do tipo porcelanato, grés e semi-poroso, quando sinterizados a temperaturas 

superiores a 1150°C. 
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RESUMO: As atividades mineradoras produzem rejeitos minerais que podem degradar o meio 
ambiente e não são reutilizados por não ser apresentada pelas empresas uma aplicação que 
seja economicamente favorável. Buscando o reaproveitamento de resíduos minerais e reduzir 
os impactos ambientais, este trabalho aborda a caracterização química por fluorescência de 
raios x (FRX), de rejeito do beneficiamento da scheelita da mina Bodó em Cerro Corá – RN. 
Para o procedimento a amostra foi coletada, moída e peneirada a #200, em seguida, foi 
caracterizada para avaliar sua composição química e seu potencial para ser incorporada em 
massas cerâmicas, além da caracterização foram realizados teste de absorção de água e 
também ensaio de flexão para analisar a força e tensão do material. O resultado da análise 
indicou que a amostra pesquisada apresenta uma maior concentração de SiO2 para ser 
utilizado como elemento estruturante na massa cerâmica, porém na formulação tradicional, 
será adicionada apenas 10% do rejeito em na formulação, pois além do SiO2 existe na amostra 
analisada outros elementos que atuam com fundentes. Pôde-se observar também que o 
material possui uma baixa absorção de água, porém o rejeito atingiu uma baixa força e tensão 
de ruptura. Esse rejeito de scheelita apresenta um potencial importante e poderá ser 
recomendada a realização de outros ensaios laboratoriais para analisar a possibilidade de ser 
adicionado como matéria-prima para a formulação de outros materiais como o cimento. 

Palavras-chave: rejeito, tungstato de cálcio, caracterização química, massas cerâmicas 

 
ADDITION OF SCHELITA RESIDUE FROM THE MINE IN CERRO CORÁ 
BODÓ/RN IN THE COMPOSITION OF CERAMIC MATERIALS 
 
ABSTRACT: Mining activities produce mineral waste that can degrade the environment. The 
waste generated by companies is not reused due to the fact they fail to present an application 
for it that proves to be economically viable. Seeking the reuse of mineral waste and reduce the 
environmental impacts, this work addresses the chemical characterization by x-ray 
fluorescence (FRX), of the processing of scheelite reject at Bodó mine in Cerro Corá-RN. For 
the procedure, the sample was collected, grounded and sieved to # 200, and then characterized 
to evaluate its chemical composition and its potential to be incorporated into materials. 
Besides the characterization, a water absorption test and also a bending test were performed to 
analyze the power and tension of the material. The result of the analysis indicated that the 
sample researched presents a greater concentration of SiO2 to be used as a structuring element 
in ceramic mass, but in the traditional formulation, it will only be added 10% of the reject in 
its formulation, because besides the SiO2 in the sample analyzed other elements that act with 
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fluxes were found. It was also observed the material has low water absorption, but the reject 
reached low strength and breakdown voltage. We concluded that the reject of scheelite 
presents great potential, and therefore, further tests can be conducted to analyze the possibility 
of being added as raw material for the formulation of other materials like cement. 
KEYWORDS: Reject, calcium tungstate, chemical characterization, Cerro Corá, ceramic 
mass  
  

INTRODUÇÃO  

O mineral scheelita pertence à classe dos tungstatos e especificamente é um tungstato de 

cálcio com composição: CaWO4, onde usualmente o molibdênio está presente substituindo 

parcialmente o tungstênio, o nome scheelita foi dado em homenagem ao descobridor do 

tungstênio, Honors Karl Wilhelm Scheele. Reconhece-se a scheelita por sua elevada 

densidade relativa e por sua forma cristalina. O mineral é encontrado nos pegmatitos 

graníticos, nos depósitos metamórficos de contato e nos filões de minérios de alta temperatura 

que estão Associados em rochas graníticas. Pode ser associada com a cassiterita, topázio, 

fluorita, apatita molibdenita e wolframita (Dana, 1974). 

A scheelita é o mineral de W mais importante depois da wolframita e pode conter mais 

de 8% de MoO3 e parte do Ca pode ser substituída por Cu. Fonte de W para filamentos de 

lâmpadas, melhorar o aço para couraça de navio de guerra, metal de endurecimento do aço, 

ferramenta de corte, brocas, etc. (UNESP, 2016).   

Nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, encontram-se localizados os 

principais depósitos/ocorrências de scheelita (minério de tungstênio) do Brasil, sendo 

conhecidas cerca de 700 localidades, distribuídas numa área de aproximadamente 20.000 km², 

constituindo a Província Scheelitífera do Seridó. A maior concentração e os mais importantes 

jazimentos de scheelita ocorrem predominantemente próximo à cidade de Currais Novos, na 

estrutura Brejuí/Barra Verde (DNPM, 2014). 

A Mina Bodó, local da aquisição das amostras coletadas, contém um alto teor do 

tungstênio metal de interesse no minério da Scheelita da Bodó, localizada no RN a 200km de 

Natal, como mostra a Fígura 1 a seguir: 
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Fígura 1: Mapa de localização da mina Bobó  

Fonte: Morais, Pereira e Maia (2016). 
 

O tungstênio é um metal que possui características singulares, como elevada dureza, 

densidade e ponto de fusão, que são indispensáveis na composição de certas ligas de aço 

especial. Grande parte das jazidas desse minério é encontrada em depósitos de veios de 

quartzo e em granitoides. No Brasil, elas aparecem nos depósitos de scheelita (CaWO4) 

formados em skarns situados no Nordeste, como também em jazidas de veios de quartzo e 

depósitos secundários (aluvionares e eluvionares) localizados no Sul e ao Norte do país, onde 

a wolframita (Fe,Mn)WO4 é encontrada associada à cassiterita. (DNPM, 2014) 

Na mina da aquisição o mineral é contido por meio da lavra subterrânea, contudo a 

extração desse material gera uma quantidade considerável de rejeito a céu aberto em forma de 

uma lama que pode causar impactos ambientais se descartados de forma incorreta na natureza. 

Com o objetivo de minimizar os impactos ambientais, utilizar o rejeito de scheelita, estender o 

uso das reservas de matérias-primas e diminuir as despesas com as mesma, esse trabalho 

aborda a adição do rejeito de scheelita na massa cerâmica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra utilizada para a realização deste trabalho foi coletada na parte superior, onde se 

localizam os minerais mais leves pois, contém menos metais pesados da pilha principal de rejeito da 

mina. A amostra recolhida foi levada para o processo de cominuição onde passou pela secagem para 

perder sua umidade, moagem para reduzir o tamanho da sua granulometria e peneiramento a #200 para 

sua classificação. Em seguida foi caracterizada por FRX para informa-se a composição química do 
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material. Com base em estudos realizados das formulações utilizadas na indústria para a fabricação de 

materiais cerâmicos, foi criada uma formulação com 10% do resíduo além de outros elementos 

fundamentais para a composição da massa cerâmica como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Formulação dos corpos de provas. 

ELEMENTO QUANTIDADE 
(%) 

Feldspato 50 

Argila 35 

Quartzo 5 

Rej. De Scheelita 10 

Água 10* 

*10% de Água adicional para homogeneização dos elementos. 

 
As amostras foram homogeneizadas e passaram por 24hrs de descanso, em seguida 

foram prensadas a 2,5t e levadas novamente a estufa, para retirar o excesso de água. 

Posteriormente levadas ao processo de sinterização onde foram queimadas a 1200°C. Após a 

queima realizaram-se testes de absorção de água e ensaio de flexão exigidos na norma da 

ABNT. 

 
Fígura 2: Fluxograma dos processos utilizados  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização da analise de FRX chegamos a uma grande variedade de óxidos que 

são obtidos pela geologia da região ser repleta de diferentes tipos de rochas como os 

pegmatitos, o mármore entre outras rochas em que a scheelita é associada segundo Dardenne 

e Shobbenhaus (2003).Pode-se perceber uma alta quantidade de dióxido de Silício (SiO2), 
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com uma parcela de 72.876%, um ótimo elemento que funciona como refratário na massa 

cerâmica por resistir a altas temperaturas, além do SiO2 também obtivemos o óxido de cálcio 

um resultado positivo devido sua boa atuação como fundente na massa cerâmica, e o óxido 

férrico com 5.551% pode prejudicar a qualidade do material cerâmico pois durante sua 

sinterização o óxido fica com a coloração escura, diminuindo os aspectos técnicos e 

mercadológicos do produto cerâmico além de conter um baixo ponto de fusão, e o Au2O em 

uma quantidade praticamente mínima, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Resultado da analise de FRX do resíduo de scheelita 
Composição % 

SiO2 72.876 

CaO 15.069 

Fe2O3 5.551 

Al2O3 5.228 

K2O 0.396 

BaO 0.267 

MnO 0.184 

SO3 0.156 

TiO2 0.144 

WO3 0.076 

ZrO2 0.017 

SrO 0.016 

ZnO 0.015 

Au2O 0.005 
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Realizado o teste de absorção de água nos 7 corpos de provas, podemos chegar a uma 

média de 0,256% de absorção, sendo enquadrado pelo INMETRO na NBR 13818 como 

porcelanato por se encontrar entre 0% e 0,5% de absorção. 

 

 

Figura 3: Gráfico dos resultados de absorção de água. 
 

Após os testes de flexão, os resultados de força e tensão dos corpos de provas obtidos 

foram comparados com o que é exigido pela norma da ABNT. É notório que a força máxima 

de ruptura foi de apenas 233.412N e a tensão de ruptura foi de 18.1732 esse resultado foi 

obtido pelos corpos de provas apresentarem porosidade o que ocorreu pela quantidade do 

feldspato o elemento fundente não ter sido suficiente para o preenchimento dos poros no 

interior da peça e a temperatura utilizada não ter sido suficiente para atingir a fase vítrea como 

mostra as figuras 4 e 5 a seguir:  
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Fígura 4: Gráfico dos resultados de tensão de ruptura. 
 
 

 
Fígura 5: Gráfico dos resultados de força máxima de ruptura (N) 
 

 
CONCLUSÕES 

Após os procedimentos e resultados obtidos concluiu-se que apesar da aprovação pela 

NBR no teste de absorção de água o rejeito não atingiu os resultados desejados nos testes de 

flexão por está muito abaixo do que é exigido na norma, isso ocorre pela presença do óxido de 

ferro na composição do rejeito que possui um baixo ponto de fusão e uma coloração escura 

fazendo com o que a peça cerâmica não fique de cor clara o que não é muito favorável na 

cerâmica branca por serem recomendados materiais claros. Por outro lado o rejeito possui um 
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potencial importante o qual poderá ser realizados outros ensaios laboratoriais para analisar sua 

possível utilização na composição de outros materiais como o cimento para construção civil.      
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RESUMO: A urbanização desordenada aliada a falta de planejamento ambiental na construção 
de loteamentos e periferias tem acarretado diversos problemas, tais como enchentes, 
ocorrência de ilhas de calor, aumento do efeito estufa, entre outros. Perante essas ocorrências, 
torna-se cada vez mais necessário a implantação do conceito de cidades sustentáveis, sendo 
que uma das ações para se obter uma maior e melhor qualidade de vida nas grandes cidades é 
a utilização de “telhados verdes” em residências e edifícios. A sustentabilidade das cidades é 
pouco considerada na legislação brasileira, sendo incluída apenas no Estatuto de algumas 
cidades. Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo, elencar os diferentes 
benefícios oriundos da implantação do telhado verde, bem como, propor ao município de 
Aracaju uma redução do valor do imposto do IPTU para a população que utilizar esse sistema. 
Concluímos que o uso de telhado verde apresenta vantagens que favorecem desde o 
proprietário da edificação até a cidade como um todo. Embora o seu uso traga uma série de 
vantagens, a falta de conhecimento do sistema e de seus benefícios, por boa parte da 
população, e o custo adicional de sua implantação ainda são agentes limitadores do seu uso. 
Finalmente, concluímos com base nos resultados obtidos em outras cidades que a implantação 
do IPTU Verde na cidade de Aracaju – SE impulsionará o uso das coberturas verdes trazendo 
para o nosso município todas as vantagens da sua adoção em larga escala.  

Palavras–chave:  benefícios, ecotelhado, imposto  

 

GREEN PROPERTY TAX ADOPTION AS INCENTIVE FORM GREEN 
ROOFS IN DEPLOYMENT ARACAJU - SE 
ABSTRACT: Disorderly urbanization combined with lack of environmental planning in 
building lots and peripheries has entailed several problems, such as flooding, heat islands 
occur, increase the greenhouse effect, among others. Before these occurrences, it becomes 
increasingly necessary to the implementation of the concept of sustainable cities, with one of 
the actions to achieve a greater and better quality of life in big cities is the use of "green 
roofs" in homes and buildings. The sustainability of towns considered in the brazilian 
legislation, being included only in the status of some cities. On the above, this article aims, 
list the different benefits from the deployment of green roof as well, the municipality of 
Aracaju propose a reduction in the value of the IPTU for the people that use this system. We 
conclude that the use of green roof has advantages that favor since the owner of the building 
to the city as a whole. Even its use bring a number of advantages, the lack of knowledge of 
the system and its benefits, by much of the population, and the additional cost of their 
deployment are still limiting agents from its use. Finally, we conclude because of the results 
obtained in other cities that the deployment of the IPTU Verde in the city of Aracaju– 
certainly will boost the use of green covers bringing to our municipality all the advantages of 
its large-scale adoption.  
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INTRODUÇÃO 

           Ohnuma Junior, Almeida Neto e Mendiondo (2014) relatam que em todo o país a 

urbanização aliada ao inexpressível planejamento ambiental na construção de novos 

loteamentos e periferias tem acarretado diversos sinistros, como: as enchentes observadas em 

épocas de chuva, o aumento da temperatura em escala mesoclimática, a ocorrência de ilhas de 

calor urbano, o aumento do efeito estufa e a falta de água em grandes cidades.  Segundo esses 

mesmos autores a preocupação com os aspectos ambientais e a sustentabilidade 

socioambiental sugerem o desenvolvimento de novas tecnologias de construção de baixo 

impacto ambiental. 

          Tais sinistros têm comprometido a qualidade de vida da população. Diante desse 

quadro, uma das preocupações dos arquitetos atualmente é a implantação do conceito de 

cidades sustentáveis, sendo que uma das ações para se obter uma maior e melhor qualidade de 

vida nas grandes cidades é a utilização de “telhados verdes” em residências e edifícios. Um 

telhado verde é uma alternativa viável e sustentável comparativamente aos telhados e lajes 

tradicionais, porque facilita o gerenciamento de grandes cargas de águas pluviais, melhoria 

térmica, serviços ambientais e novas áreas de lazer. 

         A sustentabilidade das cidades ainda é pouco considerada na legislação brasileira, sendo 

incluída apenas no Estatuto da Cidade. Este trata sobre a política de desenvolvimento urbano 

a ser executada pelo Poder Público Municipal. Cabe ao Plano Diretor, portanto, fomentar 

políticas públicas sobre construções sustentáveis. Alguns municípios brasileiros já apresentam 

resoluções ou instruções municipais que levam em consideração o Estatuto das Cidades e a 

Constituição Brasileira. Existem alguns projetos de Lei tramitando no Congresso Nacional e 

em Legislativos Estaduais e Municipais com propostas enfocando o assunto que estabelecem 

incentivos financeiros e fiscais como redução de IPTU ou apenas instituem programas que 

visem o uso de telhado verde (AGUIAR; FEDRIZZI, 2009). 

         Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo, através de uma extensa revisão 

bibliográfica, elencar os diferentes benefícios oriundos da implantação do telhado verde, bem 

como, propor ao município de Aracaju uma redução do valor do IPTU para a população que 

utilizar esse sistema, como uma forma de incentivar seu uso. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

         Este artigo foi desenvolvido utilizando-se da pesquisa bibliográfica, o que torna possível 

analisar o tema proposto a partir da visão ampla de diversos autores e das mais variadas fontes 

bibliográficas.  

         As informações foram obtidas em livros, sites, artigos, periódicos e outras produções 

científicas, e estão dispostas no artigo de forma clara e objetiva, com o intuito de esclarecer o 

leitor sobre o que é um telhado verde, quais as vantagens obtidas com o seu uso, bem como 

podemos incentivar o uso de tal sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Definição de Telhado Verde 

          Silva (2014) define telhado verde, cobertura verde ou jardim suspenso com um sistema 

construtivo que consiste em uma cobertura vegetal feita com grama ou plantas, que pode ser 

instalada em lajes ou sobre telhados convencionais e proporcionam conforto térmico e 

acústico nos ambientes internos 

 

Utilização de Telhado Verde 

          Bezerra e Curi (2009) relatam que os telhados verdes podem ser utilizados em diversos 

tipos de obras, ou seja, a técnica pode ser aplicada em edificações comerciais, residenciais, 

industriais e institucionais dentre outras.  A instalação exige especialização da mão-de-obra 

para que o proprietário da edificação não sofra as consequências de uma implantação 

inadequada como possíveis vazamentos e infiltrações, perda de plantas e terra pela erosão 

ocasionada pela chuva, dentre outros problemas. (IDHEA, 1999 apud Bezerra e Curi, 2009). 

Ainda segundo essas mesmas autoras, a manutenção é simples e pode ser feita por qualquer 

pessoa, onde as plantas selecionadas são resistentes à falta de água dispensando a despesa 

com irrigação intensiva, não requerem adubação continua e podas e não ocasionam peso sobre 

a cobertura. Estes telhados podem ser implantados sob telhados comuns já existentes como o 

telhado cerâmico, de fibrocimento, metálico e até mesmo sobre lajes. 

 

Benefícios do Uso de Coberturas Verdes 

a) Estético e terapêutico: suavizar as paisagens dos grandes centros urbanos, se tornando 

uma solução eficiente para o aumento das áreas verdes havendo a possibilidade de criar 

jardins onde antes, não havia espaço (Silva, 2011). 
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b) Geração de renda: possibilidade de geração de renda com o cultivo de plantas 

ornamentais, medicinais e temperos domésticos, já é uma realidade em alguns países do 

mundo e possibilita profissionalizar e empregar pessoas, caso os produtos sejam 

comercializados, proporcionando um novo segmento sócio econômico (Silva, 2011). 

c) Produção de alimentos: cultivo de alimentos em telhados verdes já é feito na Rússia, 

Tailândia, Colômbia, Haiti e Canadá (Tomaz, 2008).  O Hotel Fairmont Waterfront, no 

Canadá, se tornou um dos primeiros a ter um telhado verde (2100 m²), tem em seu restaurante 

uma economia de cerca de US$ 30.000 (Trinta mil dólares) com mais sessenta variedades de 

ervas, legumes, frutas e flores comestíveis bem como mais de dez espécies diferentes de aves 

no local (KLINKENBORG, 2009). 

d) Aumento da vida útil da cobertura: Abreu (2009) relata que os telhados verdes reduzem 

os efeitos danosos dos raios ultravioletas, extremos de temperatura e os efeitos do vento, uma 

vez que nesses telhados a temperatura não passa de 25º C apresentando um ciclo de vida de 2 

a 3 vezes mais longo do que as telhas utilizadas em telhados convencionais. 

e) Eficiência Energética: redução da temperatura das coberturas em 15º C, dando aos 

moradores das edificações conforto térmico com consequente diminuição do uso do ar 

condicionado e redução do consumo de energia; em temperaturas baixas são essenciais tanto 

para melhorar as condições de conforto térmico como também para limitar o uso de energia 

para resfriamento. (SPANGENBERG, 2004 apud SILVA, 2011). 

f) Biodiversidade: proporcionam diversos habitats que promovem o aumento da 

biodiversidade nos espaços urbanos (Almeida, 2006). Na vegetação ocorre uma manutenção 

do ciclo oxigênio-gás carbônico renovando o ar, o que atrai insetos, besouros, borboletas entre 

outros. 

g) Retenção de água da chuva:  durante e após fortes chuvas, os materiais de planta, 

substrato e a camada de drenagem projetada em um telhado verde podem absorver 

quantidades significativas de precipitação e escoamento de águas pluviais (CANTOR, 2008); 

h) Melhoria da qualidade da água – filtro:  Baldessar (2012) cita dois aspectos importantes: 

o primeiro é que a água da chuva pode ser recolhida em cisternas a partir de telhados e, 

especificamente em telhados verdes, a água em excesso apresenta redução de agentes 

poluidores pela ação das vegetações e substratos que funcionam como filtros.  O segundo 

aspecto a ser observado é que, se a água for despejada no sistema de captação de águas 

pluviais e direcionada aos córregos e rios, estes podem manter-se protegidos pela qualidade 

da água que recebem, sendo seu volume pouco, não agredindo as margens e nem 

transportando materiais indesejáveis. 
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i) Poluição atmosférica: a popularização do telhado verde pode ser uma solução eficiente 

para os grandes centros urbanos reduzindo a emissão de carbono atenuando a poluição do ar, 

filtrando a poluição, o gás carbônico e os poluentes e metais pesados da água da chuva 

(SILVA, 2011). 

j) Isolamento acústico:  as camadas do telhado agem como um isolante, funcionando como 

barreiras acústicas, diminuindo o volume do som de barulhos provenientes do exterior, que 

acabariam penetrando com mais facilidade na edificação (BALDESSAR, 2012). 

k) Redução dos efeitos das ilhas de calor: nos centros urbanos o uso das coberturas verdes 

aumenta a área verde da cidade contribuindo com a redução das ilhas de calor e tornando as 

cidades mais frescas e menos poluídas (GARRIDO NETO, 2012). 

l) Redução do Escoamento Superficial:  os efeitos dos telhados verdes no escoamento 

superficial consistem em: uma redução no volume e na velocidade da água escoada, devido a 

capacidade de retenção das plantas e atraso no pico do escoamento, pois ocorre absorção da 

água no telhado verde (CASTRO; GOLDENFUM, 2008). O uso em larga escala, pode reduzir 

consideravelmente o risco de enchentes nas cidades. 

 

Simulação do Uso de Telhado Verde em Edificações de Aracaju – SE 

       Vieira, Silva Junior e Ribeiro (2015) simularam a substituição dos telhados 

convencionais por telhados verdes em diferentes edificações (cinco escolas, seis terminais de 

integração e a cobertura das garagens de um condomínio residencial) de Aracaju - SE, e 

estimaram o volume de água escoado para as áreas de drenagem em ambos os telhados 

considerados. Os resultados mostraram que a redução do volume de água jogado no sistema 

de drenagem urbano pela cobertura com uso de telhado verde foi em média, 65,06%, para as 

áreas e dados pluviométricos considerados. Os autores deste trabalho concluíram que os 

telhados verdes podem contribuir satisfatoriamente com a redução das enchentes urbanas 

desde que, seu uso seja coletivo, e inserido na urbanização da cidade.  

        Por tudo que foi exposto anteriormente, vimos que são inúmeras as vantagens de se 

utilizar o telhado verde. Entretanto, a nível municipal, para se obter resultados satisfatórios 

torna-se necessário que as coberturas verdes sejam utilizadas em larga escala, e para isso, mas 

do que divulgação e esclarecimento por parte do poder público, é necessário que exista um 

incentivo para que ocorra uma maciça adesão da população a essa ideia. 
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Adoção do IPTU Verde em Aracaju - SE 

          Segundo Jahnke, Willani e Araújo (2013) com o intuito de incentivar o modelo 

sustentável surgiram projetos de Leis Municipais versando sobre a possível redução do IPTU 

quando forem constatadas práticas sustentáveis ou que promovam ações benéficas ao meio 

ambiente.  Alguns desses projetos de descontos integram Leis Municipais, como em 

Guarulhos (Lei nº 6.793/10), Curitiba (Lei nº 9.806/00), Sorocaba (Lei nº 9.571/11), 

Araraquara (Lei nº 7.152/09), São Vicente (Lei nº 634/2010) dentre outras cidades. A seguir 

apresentaremos de forma resumida, como se dá esse benefício fiscal em algumas cidades. 

           A cidade de Guarulhos, implantou o IPTU Verde através da Lei n. 6.793/10, que prevê 

desconto de 5% para imóveis que possuam áreas verdes ou adotem práticas como 

aproveitamento do aquecimento solar para aquecimento de água, captação de água da chuva, 

coleta seletiva de lixo, sistema natural de iluminação, construção com materiais sustentáveis e 

telhado verde. No ano de 2014 o desconto foi ampliado para 20% (DANTAS et al., 2015) 

           A Lei n. 9.571/2011 instituiu o Programa IPTU Ecológico no Município de 

Sorocaba/SP com o objetivo de fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o 

meio ambiente, concedendo benefício tributário aos que aderirem às medidas disciplinadas na 

norma municipal (DANTAS et al., 2015). A referida lei trata das ações adotadas para ganho 

do benefício, e entre estes estão, captação de água de chuva, reuso de água, construções com 

materiais sustentáveis e calçadas verdes.  O benefício concedido aos munícipes que adotarem 

as medidas previstas pode chegar a até 10% do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). 

           Curitiba, através da Lei Complementar n. 9.806/2000 – Código Florestal do Município 

de Curitiba – concede descontos no IPTU, podendo chegar até a isenção total do imposto, 

para proprietários de áreas verdes com bosque nativo, pinheiros de grande porte e árvores com 

grande volume de copada (DANTAS et al., 2015) Já em Curitiba, no ano de 2012 dos “544 

mil imóveis, aproximadamente 107 mil terão algum tipo de desconto ou isenção total. No 

próprio carnê que o contribuinte receber virá a informação de quanto é o desconto e o motivo 

da redução. ” (CURITIBA, 2011 apud JAHNKE, WILLANI E ARAÚJO, 2013) 

Em Aracaju, esse modelo sustentável ainda não foi implantado, mas já existe uma 

Proposta do Projeto de Lei apresentada pelo vereador Dr. Emerson Ferreira da Costa, na 

Câmara Municipal. O Projeto IPTU Ecológico propõe a redução do Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU), aos proprietários de imóveis que adotem medidas de proteção ao 

meio ambiente (BLOG DR EMERSON FERREIRA, 2015). 
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          Nessa mesma matéria Dr. Emerson citou uma série de problemas enfrentados pela 

cidade, tais como, baixo índice de arborização, invasão permanente de manguezais, enchentes 

e poluição das águas; e disse que o IPTU Ecológico seria uma resposta nessa direção: 

podendo vir, também, a ser um instrumento importante para a atração de investimentos 

econômico sustentáveis e incremento do turismo (BLOG DR EMERSON FERREIRA, 2015). 

           A adoção de telhado verde é uma ação sustentável, ambientalmente correta e que traz, 

como visto anteriormente, uma ampla gama de benefícios para as edificações 

individualmente, e para a cidade como um todo, configurando-se como uma medida de 

proteção ao meio ambiente, devendo, consequentemente, sofrer ação incentivadora da 

implantação do IPTU Verde na cidade de Aracaju – SE. 

 

CONCLUSÕES 

        Com base no que foi apresentado podemos perceber que o uso de telhado verde 

apresenta vantagens que favorecem desde o proprietário da edificação (conforto térmico e 

acústico, aumento da vida útil da cobertura, etc) até a cidade como um todo (redução de 

enchentes, diminuição da poluição atmosférica, embelezamento da cidade, etc). 

        Embora o uso de telhados verdes traga uma série de vantagens, a falta de conhecimento 

do sistema e de seus benefícios, por boa parte da população, e o custo adicional de sua 

implantação ainda são agentes limitadores do seu uso; sendo uma forma de incentivar seu uso 

a implantação de um benefício fiscal. 

         Finalmente, concluímos com base nos resultados obtidos em outras cidades que a 

implantação do IPTU Verde na cidade de Aracaju – SE certamente impulsionará o uso das 

coberturas verdes trazendo para o nosso município todas as vantagens da sua adoção em larga 

escala.  

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, Carmosa. Telhados verdes. 2009. Disponível em: <http://obviousmag.org 
/archives/2009/06/telhadosverdes.html>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
 
AGUIAR, C. M. L. S.; FEDRIZZI, B. M. Telhados verdes: promoção e implementação em 
Porto Alegre. V Encontro Nacional e III Encontro Latino-Americano sobre Edificações e 
Comunidades Sustentáveis; Recife, 2009. 
 
ALMEIDA, A. O valor das árvores - Árvores e Floresta Urbana de Lisboa. 2006. 
Dissertação de Doutoramento, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, 2006. 
 



 

3312 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

BALDESSAR, Silvia Maria Nogueira. Telhado verde e sua contribuição na redução da 
vazão da água pluvial escoada. 2012. 124 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-
graduação em Engenharia de Construção Civil. Setor de Tecnologia, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2012.  
 
BEZERRA, Izabelle Marie Trindade; CURI, Rosires Catão. Telhado Verde Como 
Alternativa Para o Aproveitamento da Água de Chuva. In: XVIII Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos, Campo Grande, 2009. 
 
BLOG DR EMERSON FERREIRA – Sociedade Médica de Sergipe. Vou continuar lutando 
pela adoção do IPTU Ecológico. 2015. Disponível em: 
<http://www.somese.com.br/blog.php?idb=15&desc=16>. Acesso em: 01 set. 2016. 
 
CANTOR, Steven L.. Green Roofs in Sustainable Landscape Design. W.W. Norton & 
Company, New York – London, 2008. 
 
CASTRO, A.S; GOLDENFUM, J.A. Uso de telhados verdes no controle qualiquantitativo 
do escoamento superficial urbano. Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental, Instituto de Pesquisas Hidráulicas/Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, 2010. 
 
DANTAS, Marcelo Buzaglo et al. Mapeamento de Incentivos Econômicos Para a 
Construção Sustentável: A indústria da construção brasileira em busca da sustentabilidade. 
Câmara Brasileira da Industria da Construção: Brasília, 2015. 54 p. 
 
GARRIDO NETO, Pedro de Souza. Telhados verdes associados com sistema de 
aproveitamento de água de chuva: Elaboração de dois projetos para futuros estudos sobre 
esta técnica compensatória em drenagem urbana e prática sustentável na construção civil. 
2012. 168 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.  
 
JAHNKE, Letícia Thomasi; WILLANI, Sheila Marione Humano; ARAðJO, Tiago Luiz 
Rigon de. O IPTU VERDE: PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS TRAZEM BENEFÍCIOS 
FINANCEIROS À POPULAÇÃO. Revista Eletrônica do Curso de Direito da Ufsm, Santa 
Maria, v. 8, p.413-423, 2013. Disponível em: <www.ufsm.br/redevistadireito>. Acesso em: 
01 set. 2016. 
 
KLINKENBORG, Verlyn. O céu é verde. A idéia dos jardins suspensos floresce em 
cidades cujas alturas permitem esses espaços naturais. 2009. Disponível em: 
<http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/edicao-110/>. Acesso em: 28 jun 2015. 
 
OHNUMA JUNIOR, Alfredo Akira; ALMEIDA NETO, Paulino de; MENDIONDO, 
Eduardo Mario. Análise da Retenção Hídrica em Telhados Verdes a Partir da Eficiência do 



 

3313 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Coeficiente de Escoamento. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, Porto Alegre, v. 19, n. 
2, p.41-52, Abr/Jun, 2014. 
 
SILVA, Meliante da Costa. Telhado verde: sistema construtivo de maior eficiência e 
menor impacto ambiental. 2011. 60 f. Monografia (Especialização) - Curso de 
Especialização em Construção Civil, Departamento de Engenharia de Materiais e Construção, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 
 
TOMAZ, 2008. Cobertura Verde. 2008. In: Curso de manuseio de águas pluviais. Capítulo 
51. 
 
VIEIRA, Zacarias Caetano; SILVA JUNIOR, Carlos Gomes da; RIBEIRO, Silvana Nóbrega. 
Uso de Telhados Verdes em Edificações de Aracaju Para Redução do Escoamento 
Superficial. In: 2° CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO DA ÁGUA E 
MONITORAMENTO AMBIENTAL - RESAG, Aracaju, 2015. 
  



 

3314 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ALERTA PARA CONTROLE DE ALARME AUTOMOTIVO 

 
Antonio Rodrigues de Albuquerque Junior1, Paula Mayara Albuquerque2, Dr. Pedro 
Klecius Farias Cardoso3 
 
1Discente de graduação em Engenharia de Telecomunicações– IFCE. e-mail: antoniorodrigues.ajr@gmail.com; 

2Discente de graduação em Engenharia de Telecomunicações – IFCE. e-mail: paulamay93@gmail.com; 
3Professor Doutor e Pesquisador - IFCE. e-mail: klecius@ifce.edu.br 

 
RESUMO: Na maioria das vezes estacionamos nossos veículos bem distantes de nós e 
ficamos impossibilitados de escutar o alarme, caso seja acionado por motivos de violação ou 
acidentais, só iremos desativá-lo quando retornarmos a ele, que pode levar até horas, gerando 
um grande desconforto sonoro para a sociedade e por não sabermos que o nosso veículo foi 
acionado deixamos de verificar no momento correto qual o motivo do acionamento. Baseado 
nessa necessidade básica do dia a dia, o presente artigo propõe a construção de um dispositivo 
com um sistema onde os proprietários dos veículos seriam avisados por um alerta de 
mensagem em seu smartphone no momento exato em que o carro estivesse com seu alarme 
acionado. Toda vez que o alarme fosse acionado ele iria se comunicar com o seu smartphone 
emitindo um simples alerta para que o proprietário do saiba que o alarme foi acionado, junto 
com um aplicativo simples, inovador que iria tirar a preocupação de muitos motoristas em 
saber qual o estado de seu veículo mesmo em longas distâncias.  
Palavras–chave: alarme, smartphone, sensor de presença, tecnologia móvel, veículo. 
 

AUTOMOTIVE ALARM CONTROL WARNING 
 
ABSTRACT: Most of the time we parked our vehicles away from us and we were unable to 
hear the alarm if it is triggered for rape or accidental reasons and we will only disable it when 
we return to it, where can spend hours generating an unpleasant sound for people. We dont 
know that our vehicle was driven fail because we never check at the right time. Based on this 
basic need of everyday life, we are developing a device with a system where car owners will 
be notified by a mobile text message when the car alarm is triggered. Every time the alarm is 
triggered it will communicate with your smartphone by sending a text message to let you 
know that your car alarm has been triggered. A simple and innovative mobile application that 
can take off the concern of many drivers to know what the status of your car, even over long 
distances. 
KEYWORDS: alarm, smartphone, presence sensor, mobile technology, vehicle. 
 

INTRODUÇÃO 

O número de veículos hoje no Brasil cresce cada vez mais, segundo dados fornecidos 

pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran, 2012) tivemos um número de 50,2 

milhões de automóveis, 19,9 milhões de motos e 5,9 milhões dos demais veículos. 

Tendo em vista os crescentes roubos aos veículos quase 229 mil veículos foram 

roubados no Brasil em 2013 e esse número cresce quase 13% ao ano com isso cresce também 

a demanda por alarmes como um item de segurança. O problema é que na maioria das vezes 

estacionamos veículos bem distantes de nós e ficamos impossibilitados de escutar o alarme, 
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caso seja acionado, muitas vezes por motivos acidentais só iremos desativá-lo quando 

retornarmos ao veículo com certeza isso pode levar até horas, gerando um grande desconforto 

sonoro para a sociedade e por não sabermos por qual motivo foi acionado deixamos de 

verificar na hora correta o que levou acionamento do mesmo.  

Então focando nessa necessidade de saber se o veículo está alarmando ou foi acionado 

acidentalmente, o presente artigo propõe um dispositivo com um sistema onde o proprietário 

receberia um alerta onde estivesse, informando se seu alarme foi acionado. O dispositivo não 

precisaria mexer nas configurações do veículo e não precisaria de nenhum agente externo para 

sua instalação, bastaria deixá-lo em qualquer parte de seu veículo para que você já estivesse o 

pleno controle de seu carro. Esse dispositivo contaria com sensores que ficariam acoplados a 

ele e teria dimensões muito pequenas. Ao ser acionado por qualquer um desses sensores, iria 

enviar um sinal para o seu smartphone informando a devida violação, tornando o ciente o 

proprietário do acontecimento em qualquer lugar que estivesse.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um sistema embarcado é uma combinação de hardware e software, que é projetado 

especificamente   para   uma   determinada   função.   Máquinas   industriais, automóveis, 

equipamentos médicos, máquinas fotográficas, eletrodomésticos, aviões, máquinas de venda 

automática, brinquedos estão entre as inúmeras possibilidades de um sistema embarcado. 

Sistemas embarcados que são programáveis são fornecidos com interfaces de programação. 

A definição de uso geral de sistemas embarcados é que eles são dispositivos utilizados 

para controlar, monitorar ou auxiliar a operação de equipamentos, máquinas ou planta, ou 

seja, é um sistema computacional autônomo e dedicado que reage a estímulos externos 

(através de sensores), e em geral podem atuar no ambiente externo (através de atuadores) e é 

composto por: 

 Software/Firmware; 

 Hardware; 

 Base de Dados; 

 Procedimentos. 

A eficiência é de suma importância para sistemas embarcados. Eles são otimizados para 

a energia, o tamanho do código, o tempo de execução, peso e dimensões. 

No projeto iremos utilizar sensores, que são dispositivos que detectam e respondem a 

algum tipo de entrada a partir do ambiente físico. A entrada pode ser específica de luz, calor, 
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movimento, umidade, pressão ou qualquer um de outros fenômenos ambientais. A saída é 

geralmente um sinal de que é convertido para exibição legível na localização do sensor ou 

transmitido eletronicamente sobre uma rede para a leitura ou processamento. 

Os sensores de movimento em vários sistemas, incluindo luzes de segurança em casa, 

portas automáticas, alarme de carros, acessórios de banheiro, dentre outro, tipicamente 

utilizam algum tipo de energia, tais como micro-ondas, ondas ultrassônicas ou feixes de luz 

para detectar quando o fluxo de energia é interrompido por algo entrando em seu caminho. 

Um fotossensor detecta a presença de luz visível, a transmissão de infravermelhos (IR), 

e / ou ultravioleta (UV) de energia. 

Para o envio do alerta, o dispositivo precisa se comunicar com o smartphone do 

proprietário, para isso será necessário a ligação de algum celular, smartphone ou moldem, que 

possua conexão GSM ou/e GPRS, junto ao nosso equipamento. 

GSM é uma tecnologia de rede sem fios com base em TDMA desenvolvido na Europa, 

que é utilizado na maior parte do mundo. Telefones GSM fazem uso de um cartão SIM para 

identificar a conta do usuário. A utilização do cartão SIM permite que os usuários da rede 

GSM transfiram seu número de um telefone GSM para outro, simplesmente movendo o cartão 

SIM. Redes  GSM no  Brasil  operam nas  bandas  de  850MHz,  900MHz,  1800MHz,  

1900MHz. Dispositivos que suportam todas as quatro bandas são chamados quad-band, com 

aqueles que suportam 3 ou 2 bandas chamadas tri-band e dual-band, respectivamente. 

General Packet Radio Service (GPRS) é um serviço de comunicação de dados sem fio 

baseado em pacotes projetado para substituir os serviços de comutação de circuitos 

disponíveis no sistema global de segunda geração de comunicações móveis (GSM) e Time 

Division Multiple Access (TDMA). Redes GSM e TDMA foram criadas para comunicação de 

voz, dividindo a largura de banda disponível em vários canais, cada um dos quais é 

constantemente atribuídas a uma chamada individual. 

GPRS distribui pacotes de dados de vários terminais diferentes no sistema através de 

múltiplos canais, fazendo um uso mais eficiente da largura de banda disponível atualmente 

para aplicações, tais como acesso à internet. Essas altas taxas de dados permitem que os 

usuários interajam com sites multimídia e aplicações similares, utilizando um telefone móvel, 

computador ou notebook. 

A comunicação GPRS foi projetada para melhorar, mas não substituir as redes de 

comutação de circuitos de corrente, sendo usado apenas como um meio extra de comunicação 

de dados. Na prática, as velocidades de ligação serão significativamente menores do que o 
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máximo teórico, dependendo da quantidade de tráfego da rede e sobre o número de canais 

simultâneos suportados pelos aparelhos. 

O presente artigo visa desenvolver um sistema eletrônico, conforme ilustração na Figura 

1, que permita a comunicação do veículo automotivo com o usuário, para saber quando o 

alarme de seu veículo foi acionado, recebendo esse alerta em um celular simples ou um 

smartphone, dando maior segurança, controle e autonomia sobre seu veículo no dia a dia. 

Um protótipo está sendo desenvolvido para efeito de provas de conceito, utilizando um 

microcontrolador em conjunto com sensores. Seu firmware utiliza linguagem de programação 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura1- ilustração do sistema, IFCE), 2015 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O artigo propõe um dispositivo simples, trazendo com isso inúmeros benefícios, dando 

ao usuário maior independência e mobilidade com o uso de smartphones ou celulares simples, 

facilitando seu manuseio, pois não será necessário mexer com as configurações do veículo, 

não tirando sua originalidade, como também não precisará recorrer à mão de obra 

especializada para configurar todo o funcionamento do alarme, pois o mesmo irá ter uma 

bateria própria ou utilizará a carga do aparelho(celular ou smartphone) acoplado. Como outra 

vantagem, temos que o proprietário não precisará estar próximo ao veículo, e com isso possa 

ser informado através de uma mensagem simples que seu alarme foi ou está sendo acionado.  

Nesse contexto unimos a necessidade que os portadores de veículo têm em seu dia a dia 

de saber se seu carro está alarmando, com a mobilidade que o smartphone oferece para os 
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usuários e com a facilidade do uso de nosso dispositivo de gerenciamento de alarme, visando 

um baixo custo.  

Caso seja pertinente, apontar as áreas nas quais, após a realização do trabalho, o 

conhecimento permanece limitado, apresentando, então, sugestões para trabalhos futuros. 

 

CONCLUSÕES 

Com essa inovação tecnologia, pretende-se abranger o grande mercado automotivo, 

fazendo com que todos os proprietários de veículos se mantenham informado a respeito de 

seu veículo. Um público bastante abrangente e de diferentes classes, no qual procuramos 

alcançar todas elas pelo baixo custo do que o dispositivo proposto pretende ser fornecido. 

Com a portabilidade desse dispositivo também pretende-se ampliar o seu uso, através 

de seus sensores pode ser usado em diferentes lugares, como residências, pequenas e 

médias empresas, pois visando seu baixo custo e a portabilidade, essas não se remediariam 

a ter um equipamento desses pois manteria esses proprietários informados. 
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RESUMO: Este artigo propõe um algoritmo multiobjetivo para a alocação de banco de 
capacitores no sistema de distribuição elétrica na presença de distorções. As restrições do 
perfil de tensão são usadas para definir soluções factíveis no processo de otimização. Custo 
com investimento, custos com as perdas de potência e energia e a atenuação das harmônicas 
são considerados na solução. O método proposto é aplicado em um sistema de teste de 104 
barras e os resultados são comparados com as soluções do SPEA-II e NSGA-II. Os resultados 
confirmam a eficiência do método proposto, que faz com que seja promissor para resolver 
problemas complexos de planejamento em alimentadores de distribuição. 
Palavras–chave: Alocação de banco de capacitores, algoritmo imunológico multiobjetivo restrito, 
perfil de tensão 
 

OPTIMAL PLACEMENT OF CAPACITOR BANKS IN DISTORTED 
ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORK BASED ON A 
CONSTRAINED MULTI-OBJECTIVE IMMUNE  
 
ABSTRACT: This paper presents a multi-objective algorithm for optimal placement of 
capacitor banks in distorted electrical distribution networks. A constrained multi-objective 
immune algorithm is proposed. The voltage profile constraints are used to define feasible 
solutions in the optimization process. Investments costs, power and energy losses costs and 
harmonic mitigation are considered in the solution. A 104-bus test system is presented and the 
results are compared to the solution given by a SPEA-II and a NSGA-II approach. The results 
confirm the efficiency of the proposed method which makes it promising to solve complex 
problems of planning in distribution feeders. 
KEYWORDS: Capacitor placement, constrained multi-objective immune algorithm, voltage 
profile  
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente é muito comum a presença de cargas não lineares em redes de distribuição 

elétrica. Essas geram harmônicas que distorcem as formas de onda em outras cargas 

conectadas. Harmônicos podem perturbar o funcionamento normal de outros dispositivos e 

aumentar os custos operacionais. Esse fenômeno pode ocorrer com os bancos de capacitores 

que são largamente utilizados em redes de distribuição para correção do fator de potência. Na 

presença de harmônicas, a alocação desses dispositivos deve ser cuidadosamente avaliada, 

devido à ressonância em série ou paralelo causadas pela indutância na linha de distribuição e 

os capacitores podem amplificar as correntes harmônicas (CHENG et al. 1998). A 

amplificação da ressonância pode destruir os capacitores e equipamentos de potência 
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vizinhos. Assim, ao se considerar a instalação de bancos de capacitores é preciso também 

avaliar o seu efeito na distorção harmônica do sistema conforme BAK (2012). 

Vários autores propuseram diferentes heurísticas para resolver o problema de alocação 

de capacitores, tais como um algoritmo genético, Lógica Fuzzy, entre outros. Neste artigo, um 

algoritmo imunológico multiobjetivo baseado na seleção clonal é proposto para a alocação de 

banco de capacitores, a fim de apoiar a tomada de decisões durante o planejamento do sistema 

de distribuição. Custos com investimentos, perda de potência e energia e a mitigação de 

harmônicos na rede são considerados na solução. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Otimização Multiobjetiva 

Formulações que utilizam algoritmos multiobjetivos (AMO) são modelos mais realistas 

para problemas complexos de otimização encontrados na engenharia. Na vida real, existem 

normalmente vários objetivos conflitantes que precisam ser avaliados na tomada de decisões. 

Otimizar uma solução particular no que diz respeito a um único objetivo pode acarretar 

resultados inaceitáveis em relação aos outros objetivos. Uma solução razoável para AMO 

consiste em investigar um conjunto de soluções, cada uma das quais satisfazendo os objetivos 

a um nível aceitável, sem serem dominados por qualquer outra solução. Normalmente, não 

existe uma única solução ótima para este tipo de problema e é necessário utilizar as 

preferências do gestor para diferenciar as soluções. No conjunto de solução de um AMO 

todas as soluções apresentam um compromisso entre os objetivos. Esse conjunto de soluções 

passa a ser denominadas de Pareto-ótimas e a curva delineada por essas soluções é chamada 

de Frente de Pareto ou Fronteira de Pareto (DEB, 2001). As soluções que se encontram nessa 

fronteira (conjunto x) são ditas não dominadas (ou dominantes) entre si, pois não são 

simultaneamente melhores ou iguais em todos os objetivos do que outra solução na fronteira, 

mas outras soluções fora da fronteira são denominadas de dominadas (conjunto y), por uma 

ou mais soluções (também escrito como x≺ y).  

A fim de resolver um problema de otimização mono-objetivo geralmente um fator de 

penalidade é adicionado à função objetivo. Contudo, para o problema multiobjetivo, este 

método é inadequado. Em Fujii (2005) é sugerido o seguinte esquema de restrição não 

dominada: para um determinado ambiente t, é dito que candidato x domina restritivamente o 

candidato y (também escrito como x ≺R y), se qualquer uma das condições for verdadeira:  

1. Candidato x e y são ambos factíveis e x≺ y; 

2. Candidato x é factível, mas candidato y não; 
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3. Candidato x e y são ambos infactíveis, mas x≺ y. 

Dessa forma, podemos definir que: 

a) A solução factível x  t é uma solução Pareto-ótima factível se não existir y  t, tal 

que y ≺c x, e  

b) Uma solução infactível x  t é chamado de solução Pareto-ótima infactível se e 

somente se não existir y  t, tal que y ≺c x. Este é um caso especial do esquema de não 

dominância restritiva, quando devido a restrições extremamente difíceis, soluções 

Pareto-ótimas factíveis não existem. 

Neste artigo, a restrição do perfil de tensão define se a solução é factível ou infactível. 

O perfil de tensão ao longo do alimentador é restringido por: 

nbn VVV 05.195.0 
 

(1) 

Onde, Vn é a tensão nominal e Vb é a tensão na barra. 

 

Distorção Harmônica 

A quantidade de distorção harmônica na forma de onda de tensão ou corrente é 

quantificada por meio de um índice conhecido como Distorção Harmônica Total (DHT). Esta 

é definida como a razão entre a raiz quadrada média do conteúdo harmônico para o valor da 

raiz quadrada média da quantidade fundamental e expressa como uma percentagem da 

fundamental, definida como, 

1

2

2

*100% V

V
DHT

n

i
i

V




 

(2) 

Onde, %DHTv é a distorção harmônica total de tensão; Vi é a tensão harmônica de 

ordem i e V1 é a tensão fundamental. 

Os limites de tensão harmônica recomendado para o sistema de distribuição primário 

(1kV < Vb ≤ 69kV) é 5%. 

Banco de Capacitores  

Recentemente, o problema de alocação foi reformulado considerando a presença de 

cargas não lineares. Neste caso, existe uma preocupação de que, se não forem devidamente 

dimensionados e alocados ao longo do alimentador, os capacitores shunt podem amplificar as 

correntes e tensões harmônicas, devido à possível ressonância em uma ou mais frequências 

harmônicas. O cálculo das perdas de energia utiliza as perdas de potência de pico, de carga 

intermediária e leve. 
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Neste trabalho, o investimento com a instalação dos bancos de capacitores é calculado 

por (3), considerando que todos os BC são alocados no primeiro ano dentro de um horizonte 

de planejamento. O custo com perdas de energia e potência no sistema após a locação dos BC 

é calculado por (4).  

  tmantccffcap ksnksAnksnksnCsC )()()()()( mod 

 3) 
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4) 

Onde, Ccap(s) é o custo total considerando a instalação de BC [$]; Cperdas(s) é o custo das 

perdas de potência e energia considerando os BC’s instalados [$]; Pi(s) é as perdas de energia 

no primeiro ano para cada nível [kW]; s é um grupo de parâmetros que definem os pontos de 

instalação e o controle do BC ; kpi é o custo de perda de potência para cada nível [$/kW], kei é 

o custo de perda de energia para cada nível [$/kWh]; kf é o custo capacitores fixo [$/kVAr]; 

kman é o custo do trabalho, dos componentes e dos acessórios gastos com manutenção; kinst é o 

custo do trabalho , dos componentes e dos acessórios gastos com a instalação; kc é o custo 

com capacitores chaveados [$/kVAr]; nf é o número de capacitores fixos; nc é o número de 

bancos de capacitores chaveados; nt é o número total de capacitores usados (nf + nc); Cmod é a 

potência por módulo de banco de capacitores [kVAr]; Δti é a duração anual de cada nível de 

carga, em horas; A é o horizonte de planejamento [anos] e ig é a de crescimento anual de 

carga. 

Fluxo de Carga Harmônica  

O estudo de fluxo de carga harmônica é utilizado para estimar as correntes harmônicas e 

tensões harmônicas ao longo do sistema. As cargas não lineares da rede são modeladas por 

sua potência ativa e reativa na freqüência fundamental e como fontes de correntes harmônicas 

para a frequência harmônica. O sistema é considerado equilibrado e as correntes harmônicas 

geradas pelas cargas não lineares são consideradas independentes entre as ordens harmônicas. 

O método da soma de corrente é aplicado no cálculo do fluxo de potência na frequência 

fundamental, onde os capacitores e cargas não-lineares são representados por sua potência 

elétrica. O resultado deste fluxo de potência é utilizado para modelar o espectro de corrente 

harmônica que representa os dispositivos não lineares presentes do alimentador. Com base na 

matriz de admitância e o espectro da corrente harmônica é calculado as tensões harmônicas de 

acordo com (5). 

hhh VYI 
 

(5) 
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Onde, Ih é o vetor das correntes harmônicas nodais; Yh é a matriz de admitância 

harmônica; Vh é o vetor das tensões harmônicas nodais e h é a ordem harmônica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estrutura da Célula 

A estrutura de célula que irá compor uma possível solução é baseada nos seguintes 

parâmetros: ncap: número máximo de BC’s que podem ser alocados em um barramento e 

nbuscap é o número de barras do alimentador utilizados para alocar os BC’s. 

A célula L é composta de 4*nbuscap posições. As informações de cada barra são 

definidas em quatro posições, onde a posição 1 indica o número da barra do alimentador; a 

posição 2 define o número de módulos em carga leve (bancos fixos); a posição 3 define o 

número de BC’s alocados no nível de carga intermediário (bancos chaveados) e a posição 4 

define o número de BC’s alocados no pico de carga (bancos chaveados). Quando o número de 

BC’s é o mesmo para todos os níveis de carga significa que só módulos de BC’s fixos estão 

alocados, caso contrário BC’s chaveados estão alocados. Na Figura 1 são mostradas três 

possíveis células considerando nbuscap = 3 e ncap=10. Por exemplo, na célula 1, um BC 

chaveado é alocado na barra 20 com 1 módulo na carga leve e 2 na carga de pico, um BC fixo 

é alocado na barra 30 com três módulos e um BC chaveado é alocado na barra 15 com 2 

módulos na carga leve, 5 módulos na carga intermediária e 7 módulos na carga de pico. 

 

 
Figura 1. O esquema de codificação proposto. IFMA, 2016. 
 

Algoritmo Imune Multiobjetivo 

A seleção clonal é um algoritmo artificial de sistema imunológico apresentado por Van 

Veldhuizen. Este possui, em sua estrutura elementar, as principais características requeridas 

para solucionar os problemas de otimização multiobjetiva: exploração, paralelismo, elitismo, 

diversidade e simplicidade para trabalhar com soluções viáveis e inviáveis. Nesse algoritmo, 

as células são geradas aleatoriamente e elas não interagem umas com as outras (paralelismo). 

Essas características promovem uma boa exploração do espaço de pesquisa, prevenindo a 

aglomeração de soluções e mantendo a diversidade da população de modo que toda a frente 

de Pareto-ótimo (ou a maior parte) seja obtida. No processo de clonagem, cada célula 
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(denominado de anticorpo) é analisada localmente, refinando a pesquisa para melhorar a 

solução, promovendo uma boa exploração. Além disso, soluções ótimas locais são 

simultaneamente preservadas. 

Na seleção clonal um grupo de células idênticas descende de um ancestral comum e eles 

são submetidos a uma mutação ou busca local tornando-se variações de seu progenitor. 

Baseados na afinidade do ancestral com os seus clones, a célula progenitora pode ser 

substituída por um ou mais clones. Quando as células progenitoras não geram clones com 

uma melhor afinidade, eles podem ser eliminados ou preservados para evitar soluções ótimas 

locais.  

Busca Local 

Neste trabalho, a busca local, que é feita a partir dos clones, dependerá do tipo de 

solução. Para uma solução viável a busca é feita para refinar a solução existente de tal forma 

que as mudanças são feitas em pequenos passos. Primeiro uma célula L é escolhida 

aleatoriamente, depois uma posição C de L é escolhida aleatoriamente, em seguida m 

movimento (descendente ou ascendente) é escolhido aleatoriamente e por fim a informação 

localizada em (L, C) é modificada por um passo de acordo com o movimento escolhido. O 

passo utilizado para cada gene da célula é definido de acordo com os valores que cada gene 

pode assumir, como ilustrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Passo utilizado em cada gene de uma solução viável. IFMA, 2016. 

Informação Barra Carga Leve Carga 
Intermediária 

Carga de 
Pico 

    Posição 1 2 3 4 

 Passo     
Barra 
anterior ou 
posterior 

Acrescenta ou diminui um módulo de BC 

 

Para uma solução inviável a busca feita é mais ampla, onde cada valor pode ser mudado 

aleatoriamente dentro dos valores possíveis. Neste caso a busca ocorre da seguinte forma, 

primeiro uma célula L é escolhida aleatoriamente, depois uma posição C de L é escolhida 

aleatoriamente e por fim um novo valor aleatório dentro da faixa de valores possíveis para a 

informação localizada em (L, C) é gerado. 

Em ambas as buscas, o número máximo de BC’s utilizados em uma célula é limitado 

por ncap. Na Figura 2 é mostrado um exemplo de busca local para soluções viáveis e inviáveis 

considerando as células mostradas na Figura 1. A célula 1 é considerada uma solução viável e 
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a posição 5 e o movimento ascendente são escolhidos aleatoriamente para realização da busca 

local. Logo o número da barra é mudado de 30 para 31 (Figura 2a). A célula 2 é considerada 

uma solução inviável e a posição 8 é escolhida aleatoriamente para realização da busca local. 

Também aleatoriamente e dentro do valor permitido (ncap=10) o número de módulos alocados 

na carga de pico é mudado de 1 para 9 (Figura 2b). 

 

 

Figura 2. Mecanismo de busca local adotado para as soluções (a) viáveis e (b) inviáveis. IFMA,2016.  

Algoritmo Proposto 

A partir de estudos e experimentos, um algoritmo imunológico multiobjetivo baseado 

em seleção clonal é proposto para encontrar a alocação ótima de BC’s em redes de 

distribuição para correção de fator de potência e mitigação de harmônicas considerando as 

restrições do perfil de tensão. Todas as barras do alimentador são potenciais candidatos para 

alocação. As equações (2), (3) e (4) definem a função objetivo e a equação (1) define a 

restrição. A afinidade de anticorpos viáveis é calculada pela função strength e pela função 

raw já conhecidas no algoritmo SPEA-II. A função strength representa o número de soluções 

que o anticorpo i domina (6). A função Raw da solução i é determinada pela força de seus 

dominadores na população de anticorpos (7). Se o anticorpo i é uma solução não dominada o 

Raw(i) é zero. Logo, quanto menor o Raw, maior é a afinidade; 

}|{)( jiFEAjjiStrength 
 

(6) 





ijFEAj

jStrengthiRaw
,

)()(  
(7) 

Neste artigo são utilizadas duas métricas de desempenho mostradas para medir a 

qualidade do conjunto não dominado obtido. A Métrica ONVG que mede a quantidade total 

de soluções não dominadas encontradas pelo algoritmo. Naturalmente, o valor desejado do 

ONVG é o mais elevado possível. A métrica de espaçamento (Sp) indica quão uniformemente 

distribuído estão as soluções não dominadas encontradas pelo algoritmo. Um valor de zero 

para esta métrica indica que toda a solução não dominada encontrada pelo algoritmo é 

espaçada de forma equidistante. 
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Aplicação 

O algoritmo foi aplicado em diversos alimentadores e o sistema de teste selecionado para 

ilustrar seu desempenho foi um sistema de distribuição radial com 104 barras. Esse 

alimentador é derivado de um sistema de distribuição do nordeste do Brasil. A tensão de linha 

na subestação é 13.8 kV e o fator de potência é 0.90 para todas as cargas. Os dados da linha e 

da carga podem ser encontrados em Alves (2014). São usados os dados de fonte harmônica de 

um HDVC de seis pulsos mostrados em IEEE (1999). Nessa aplicação é considerado um 

HDVC de seis pulsos de 1.67 MVA instalado nas barras 4388/3920/878/828/3995. As curvas 

de carga anuais são segmentadas em três níveis de carga (Tabela 2). Módulos de 200 kVAr 

formam o banco de capacitores. O crescimento de carga anual usado é de 5% para um 

horizonte de planejamento de dez anos. É considerado o custo de $ 30 por kVAr para 

capacitores fixos e $ 35 por kVAr para capacitores chaveados. É considerado ncap=10, 

Nmax=50, Nmin=48, G=50, Cmax=4, Cmin=1, Nunf=4, Nfea=8.  

 

Tabela 2. . Níveis de carga, horas de operação, custo das perdas. IFMA, 2016. 

 Baixo (1) Inter. (2) Pico (3) 

Níveis de Carga 0.4 0.6 0.8 
Operação (h) 2190  5475  1095 
Custo de Perda 
P. ($/kW) 

8 8 25 

Custo de Perda 
E. ($/kWh) 

0.1 0.1 0.3 

 

Para avaliar o algoritmo proposto são utilizadas três configurações diferentes para 

nbuscap e comparados com os algoritmos básicos do SPEA-II e do NSGA-II (população = 50, 

G = 50 e mutação = 2%). Para considerar a limitação do perfil de voltagem (1) no SPEA-II e 

NSGA-II, um fator de penalidade é adicionado à função objetivo. Na configuração 1, 9 barras 

do alimentador são usadas para alocação (nbuscap = 9). Na configuração 2, 10 barras do 

alimentador são usadas para alocação (nbuscap = 10). Na configuração 3, 11 barras do 

alimentador são usadas para alocação (nbuscap = 11).  

Os resultados mostraram que quanto maior foi nbuscap melhor foi o perfil de tensão ao 

longo do alimentador porque mais partes diferentes do alimentador tem BC alocado. Além 

disso, os custos de perdas de potência e energia foram menores, porque a compensação 

reativa foi mais efetiva. Em contrapartida, o custo com a mão de obra, os componentes e os 

acessórios gastos na instalação e manutenção foram maiores devido ao maior número de 

barras do alimentador com BC alocado.  
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CONCLUSÕES 

Neste estudo foi apresentado um método para alocação de banco de capacitores em 

redes de distribuição radiais distorcidas baseadas em um algoritmo imunológico 

multiobjetivo. Esse algoritmo determina um conjunto de soluções ótimas baseados na 

regulação de tensão nas barras do alimentador, no custo de investimento, nos custos de perda 

de energia e potência e na mitigação de harmônicas. As principais etapas e características do 

algoritmo e suas aplicações para o problema proposto foram descritos. De forma a ilustrar o 

desempenho do algoritmo foram conduzidos diversos experimentos utilizando um sistema de 

distribuição real. Os resultados indicam que o algoritmo proposto obteve soluções que se 

aproximaram mais da frente de Pareto-ótima do que as soluções dos algoritmos básicos do 

SPEA-II e do NSGA-II. O algoritmo proposto obteve uma grande quantidade de soluções não 

dominadas em cada execução, dando a oportunidade ao gestor de escolher entre soluções com 

diferentes condições técnicas e econômicas. O algoritmo proposto tem apresentado um grande 

potencial para suporte de planejamento em redes de distribuição e também para fazer 

melhorias em redes já existentes. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um algoritmo multi-objetivo baseado na soma ponderada 
para a alocação ótima de aerogeradores e de outros tipos de geração distribuída em redes de 
distribuição de energia elétrica. Um algoritmo microgenético é utilizado. A função objetivo 
adotada representa as perdas de potência e de energia durante todo o horizonte de 
planejamento, bem como a regulação da tensão no último ano de planejamento. Para a 
avaliação das perdas, o algoritmo proposto faz uso de uma ferramenta de cálculo de fluxo de 
potência baseada na técnica da compensação iterativa, adaptada para a presença dos geradores 
distribuídos na rede. O cálculo das perdas de energia utiliza também a curva de duração de 
carga segmentada em três níveis. São realizados testes em um alimentador de 104 barras 
encontrado na literatura e seu desempenho computacional é comparado com um algoritmo 
genético. Os resultados obtidos evidenciam sua eficácia. 
Palavras–chave: diminuição de custos, fluxo de potência, regulação de tensão 
 

OPTIMAL ALLOCATION OF WIND TURBINES IN POWER 
DISTRIBUTION NETWORKS USING A MULTI-OBJECTIVE 
MICROGENETIC ALGORITHM 
 
ABSTRACT: This paper presents a multi-objective algorithm based on weighted sum 
method for the optimal allocation of wind turbines and other types of dispersed generation in 
power distribution networks. A microgenetic algorithm is used. The objective function 
considers the power and energy losses and voltage regulation. A compensation power flow 
method is used to consider the presence of dispersed generation. For the losses evaluation, the 
load duration curve segmented in three levels is adopted. The proposed method is tested on a 
104-bus feeder and compared with a method based on a genetic algorithm. The results 
demonstrate the efficacy of the proposed method. 
KEYWORDS: decrease costs, power flow, voltage regulation 
 

INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico tem buscado se ajustar a uma demanda crescente de potência, 

garantindo a segurança na oferta e níveis satisfatórios de confiabilidade. Com o intuito de dar 

suporte ao sistema elétrico convencional e aumentar a sua confiabilidade, atualmente tem se 

utilizado a Geração Distribuída (GD). Entre as vantagens (Andrade, 2007) da alocação de GD 

está o aumento da oferta de energia, diminuição da sobrecarga, adequação dos níveis de 

tensão. No entanto, a instalação de GD pode ter impactos negativos na rede elétrica 
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relacionados principalmente a regulação de tensão e aos níveis de curto-circuito (Brown et al., 

2001). A análise do sistema com a alocação de GDs, principalmente com fontes renováveis, 

tem sido estudado ao longo dos últimos anos. Vários tipos de GDs (pequenas centrais 

hidrelétricas, microgeradores) garantem em condições normais uma potência ativa constante 

durante o seu funcionamento. Diferentes destes, os aerogeradores fornecem uma potência 

ativa intermitente, sendo completamente estocástica devido à natureza intermitente da 

velocidade do vento. 

A análise de confiabilidade na presença de GDs com potência constante e com potência 

intermitente tem sido estudada na literatura por vários autores. Em (Nara et al., 2001) é 

proposto um algoritmo baseado em Busca Tabu para alocação ótima de GDs com a finalidade 

de reduzir as perdas de potencia da rede. Em (Huang et al., 2006) é feito um estudo de custo 

da confiabilidade com geradores eólicos modelados com três estados de operação. Em 

(Grandromkar et al., 2005) é apresentado uma metodologia baseada em um método híbrido 

baseado em um algoritmo genético e busca tabu aplicada a alocação ótima de GDs em redes 

de distribuição. 

Este trabalho propõe uma metodologia baseada em um algoritmo microgenético multi-

objetivo adaptado para o problema de alocação ótima de GDs, considerando as 

particularidades de geração de energia dos parques eólicos. Os objetivos do algoritmo são de 

minimizar os custos das perdas de potência e de energia e regular a tensão da rede.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Velocidade dos ventos 

A velocidade dos ventos possui um comportamento aleatório e muda frequentemente de 

valor. Conhecer a forma como essa velocidade se comporta é fundamental pra alocação de 

usinas. Faz-se uso de modelos probabilísticos para reproduzir o comportamento dos ventos. A 

definição de probabilidade que melhor define o comportamento da velocidade dos ventos é a 

função de distribuição Weibull (Leite, 2005), 
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Onde v é a velocidade para qual será calculada a probabilidade prob; c é o parâmetro de 

escala e k é o parâmetro de forma. Os parâmetros c e k são calculados por : 
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                                                          (2)                                                                  

                                                              (3)                                                                

Onde σ é o desvio padrão e  é a velocidade média. A função G(y) é definida por: 

                                                                                                                       (4) 

A curva de potência de um aerogerador é obtida através dos parâmetros: velocidade 

mínima ( ), velocidade nominal ( ) e velocidade de corte ( ). A turbina produz potência 

entre os valores de  e  e fora desse intervalo a potência é nula. Para valores entre  e  

a potência gerada é influenciada diretamente pelas velocidades dos ventos. Entre  e c a 

potência de saída será igual à potência nominal. Um aerogerador pode ser modelado a p 

estados operativos e isso é determinado de acordo com as velocidades do vento que tem maior 

probabilidade de ocorrer no local em que o aerogerador está instalado. 

Características da carga 

Em estudos que envolvem a representação da carga elétrica geralmente utiliza-se a curva 

de carga aproximada por uma função-escada de dois degraus correspondentes aos horários de 

pico e fora de pico. Melhor aproximação se consegue tomando-se mais degraus, embora isso 

implique maior esforço. Neste trabalho foram empregadas funções de três degraus. Assim, o 

cálculo dos custos das perdas de potência e de energia elétrica em um alimentador pode ser 

expresso do seguinte modo, considerando a curva de duração de carga segmentada em 3 

níveis: 
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Onde C(s) é a função custo; s é um conjunto de parâmetros que definem os pontos de 

instalação dos GDs;  é o custo da perda de potência em cada nível [$/kW]; j é o nível de 

carga da mais leve até o pico;  é o custo da perda de energia em cada nível [$/kWh]; a é o 

horizonte de planejamento [anos]; h é um ano qualquer dentro do horizonte de planejamento 

[h=1...a];  (s) são as perdas de potência na rede em cada nível j do primeiro ano [kW]; p é o 

número de estados operativos do aerogerador; prob(p) é a probabilidade de ocorrência do 

estado operativo p; tj é a duração anual de cada nível de carga [j=1...3], em horas. 

 Regulações de tensão 

Entre os fenômenos elétricos que afetam a qualidade de energia elétrica tem-se as 

variações de tensão de longa duração onde ocorre o afundamento de tensão que é 
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caracterizado por um decréscimo no valor eficaz da tensão a valores menores que 0,9 pu, 

considerando-se a frequência do sistema, e com período de duração maior que 1 minuto 

(Dugan, 1996). O objetivo do algoritmo proposto é melhorar o perfil de tensão ao longo de 

todo o alimentador respeitando os limites de tensão que são definidos em PRODIST 

(Procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional) módulo 8 

(Agência Nacional de Energia Elétrica, 2016) e mostrados em 

                                         alnobarraalno VVV minmin 05.193.0                                   (5)                                                                                                                   

Algoritmos microgenéticos 

Os algoritmos genéticos propostos por Holland em (Holland, 1976) e os algoritmos 

microgenéticos (AMGs) propostos por Krishakumar (Krishakumar, 1989), são inspirados na 

evolução das espécies, segundo a teoria de Darwin. Com base nos postulados dessa teoria, 

Holland desenvolveu algoritmos que tem como base a codificação genética e que busca 

simular o processo de evolução. O objetivo final do algoritmo é encontrar o indivíduo mais 

forte e mais adaptado ao ambiente em que se encontra através de cruzamentos e mutações em 

uma determinada população. Um algoritmo genético ou microgenético básico compreende a 

criação aleatória da população inicial e um ciclo de três estágios: avaliação de cada 

cromossomo, seleção dos cromossomos para reprodução e manipulação genética para criar a 

nova população. 

O tamanho da população e o número de vezes que ela é criada são os principais fatores 

que diferenciam os algoritmos genéticos e microgenéticos. A maioria dos algoritmos 

genéticos produz resultados ruins quando as populações são pequenas, pois são processadas 

informações insuficientes sobre o problema e em decorrência a convergências prematuras 

para ótimos locais. Geralmente o tamanho da população varia de 30 a 300 indivíduos. Em 

contraste, os algoritmos microgenéticos exploram justamente a possibilidade de se trabalhar 

com pequenas populações (de 5 a 50 indivíduos normalmente) para reduzir o tempo de 

processamento.  

O algoritmo baseado em AMGs desenvolvido neste trabalho compreende os seguintes 

passos: 

1. Adotar (5) como função de aptidão (fitness); 

2. Gerar aleatoriamente uma população inicial com n indivíduos e ir para o passo 4; 

3. Gerar aleatoriamente uma população de tamanho n-1 e acrescentar a ela o cromossomo de 

maior fitness da geração anterior;  

4. Determinar o índice de aptidão de cada indivíduo; 
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5. Escolher m cromossomos da população atual através do método do torneio. Com esse 

subgrupo é realizado o cruzamento de pares de cromossomos; 

6. Determinar índice de aptidão dos novos cromossomos; 

7. Escolher uma nova população de tamanho n entre a população atual e os novos 

cromossomos considerando os cromossomos mais adaptados. 

8. Repetir os passos 5 a 7 por g gerações. 

9. Manter o melhor cromossomo e descartar os outros; 

10. Repetir os passos de 3 a 9 até que o mesmo indivíduo seja o melhor por h migrações 

consecutivas. 

Os números m, g e h são pré-estabelecidos. O método do torneio adotado funciona da 

seguinte forma: um subgrupo da população é gerado de forma aleatória e o cromossomo com 

maior grau de aptidão é escolhido para o cruzamento. Neste trabalho o conjunto de barras  

do alimentador que pode ser usado para alocação é definido pelo gestor. A estrutura 

cromossômica utilizada é baseada em três informações:  que define o número de GDs que 

será alocado,  que define qual tipo de GD é alocado e  que define a barra onde o GD 

está alocado. A codificação apresenta um vetor composto por  posições de números 

inteiros. O tipo de GD, as barras que compõem o conjunto Gs são representadas no 

cromossomo por sua posição dentro do conjunto. Essa estrutura está ilustrada na parte de 

cima da Fig. 1, que mostra como exemplo um alimentador de 50 barras, onde 15 barras foram 

escolhidas para participarem da solução e 3 GDs foram alocadas. A posição do vetor indica a 

tipo do GD. Dessa forma, cada uma das 3 posições do cromossomo irá assumir  um valor 

inteiro entre 1 e 15 sem que ocorra repetições. Como pode ser observado no exemplo 

mostrado na Fig. 1, Pai1 determina a alocação de GDs tipo 1 na barra 22, tipo 2 na barra 12 e 

tipo 3 na barra 39 do conjunto Gs. Pai2 determina a alocação de GDs tipo 1 na barra 45, tipo 2 

na barra 39 e tipo 3 na barra 18 do conjunto Gs. Os genes dos pais herdados pelos filhos são 

selecionados de forma aleatória conforme esquematizado na Fig. 2. Os pais representam um 

conjunto de GDs que ao serem escolhidos para o cruzamento darão origem a um novo 

conjunto onde se escolhe de forma aleatória  barras para gerar o filho. Dessa forma, as 

barras escolhidas para o filho serão todas diferentes. Essa forma de codificação e cruzamento 

adotada garante que a solução encontrada pelo AMG possua o número de GDs que devem ser 

instaladas. 
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Figura 1. Estrutura cromossômica proposta. IFMA, 2106. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de reprodução adotado. IFMA, 2016. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O algoritmo proposto é aplicado a um alimentador primário de 104 barras e tensão de 

12,66 kV cujos dados de linha são encontrados em (Alves et al., 2005). Foi considerado um 

horizonte de planejamento de 5 anos, com um taxa anual de crescimento de 3%. Foi adotado 

um fator de potência único de 0,90.No algoritmo proposto foi adotada uma taxa de 

cruzamento de 100% com uma população de 12 cromossomos que realizam 30 gerações antes 

de cada migração. O número de migrações que o mesmo indivíduo pode realizar são 10 

migrações. No AG foi adotada uma taxa de cruzamento de 60%, uma taxa de mutação de 1% 

com uma população de 70 cromossomos que realizam 100 gerações. Todas as barras foram 

consideradas possíveis candidatas de alocação do GD (Gs=103). 
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Tabela 1. Níveis da carga, operação, custo de perda de potência e energia aplicadas no 

alimentador de 104 barras. IFMA, 2016. 

 Leve Interm. Pico 

Nível da carga 0.2 4 0.6 

Operação (h) 2190 5475 1095 

Custo perda de potência ($/kW) 8 8 25 

Custo perda de energia ($/kWh) 0.1 0.1 0.3 

                                                 

Neste trabalho foram definidas duas configurações de alocação de GDs: na 

configuração 1 foram utilizados dois GDPCs e na configuração 2 foi utilizado um GD de 

potência ativa constante (GDPC) e um aerogerador. Os dados dos GDs são mostrados na 

Tabela 2. GDPC 1 tem controle PV com a tensão de 0,98 pu especificada na barra de 

alocação, GDPC 2 tem controle PQ (mesma potência ativa do aerogerador) e o aerogerador 

tem fator de potência unitário. O aerogerador utilizado tem os dados mostrados na Tabela 3 

com =3, =15, =25,  e =1.89. Neste trabalho são utilizados 13 estados de 

velocidade dos ventos. Os resultados obtidos com o algoritmo proposto e com o algoritmo 

genético foram os mesmos (tabela 4), a diferença entre eles foi o tempo de processamento. O 

algoritmo microgenético se mostrou mais eficiente no item tempo de processamento, obtendo 

os mesmos resultados em comparação com o AG, mas com um tempo de processamento 

menor. Na Fig. 3 é mostrado o perfil de tensão do alimentador sem GDs e com GDs alocados 

de acordo com as configurações 1 e 2, no nível de carga de pico no último ano do 

planejamento. A configuração 2 mostra uma perda bem maior que a configuração 1 devido a 

intermitência de geração do aerogerador. 

 

Tabela 2. Dados dos GDs a serem alocados. IFMA, 2016. 

GD PG 
(kW) 

PGmax. PGmin Vref 

GDPC 1 500 310 -310 0,98 

GDPC2 600  200  200  

Aerogerador 600    
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Tabela 3. Dados do aerogerador. IFMA, 2016. 

Estado v (m/s) P (kW) Prob 
(%) 

1 0-3 0 12,4 

2 4 15 10,8 

3 5  120 12,4 

4 6 248 12,7 

5 7 429 12 

6 8 662 10,5 

7 9 964 8,6 

8 10 1306 6,7 

9 11 1658 4,9 

10 12 1984 3,4 

11 13 2264 2,2 

12 14 2454 1,5 

13 15-25 2500 1,9 

                                  

Tabela 4. Alocação Ótima para o alimentador de 104 barras. IFMA, 2016. 

Alg. Conf. Execução (min) Barra com GD Tipo de GD Custo(103$) 

AMG   1 2,55 
2989 

807 

GDPC1 

GDPC2 
530,3 

AG   1 6,15 
2989 

807 

GDPC1 

GDPC2 
530,3 

AMG  2 18,94 
807 

813 

GDPC1 

AERO 
926,9 

AG  2 33,15 
807 

813 

GDPC1 

AERO 
926,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3338 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Perfil de tensão no último ano de planejamento. IFMA, 2016. 
 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia multi-objetivo baseada em um 

algoritmo microgenético para a alocação ótima de unidades de geração distribuída em redes 

de distribuição considerando aerogeradores. As funções objetivo utilizadas são as perdas de 

potência e de energia e o perfil de tensão do alimentador. O método considerou a natureza 

intermitente de geração dos aerogeradores no processo de cálculo das perdas e do perfil de 

tensão. O método também considerou na formulação do problema dois parâmetros essenciais 

para a análise das redes, são eles: a característica da demanda da rede, representada pela curva 

de duração de carga; e o efeito do crescimento da carga durante um horizonte de 

planejamento. O algoritmo proposto apresentou excelentes resultados além de demonstrar 

uma boa eficiência computacional quando comparado a um AG. 
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RESUMO: Com a necessidade de se projetar tubulações resistentes às altas pressões nas 
perfurações offshore é necessário obter propriedades da tubulação relativas à falha por fratura, 
como o Fator de Intensidade de Tensão ( ) e assim determinar a vida útil do componente. 

Mesmo com ensaios de tenacidade à fratura que conseguem determinar o parâmetro já citado, 
a simulação computacional surge como uma ferramenta muito versátil e de custo menor para 
estudos de componentes em operação e obtenção de parâmetros e propriedades relativos a 
eles. Para avaliar o desempenho da simulação computacional em ensaio de tenacidade à 
fratura em tubulações petrolíferas, um ensaio de tenacidade à fratura disponível na literatura 
foi reproduzido no software ABAQUS utilizando o Método Estendido dos Elementos Finitos 
(XFEM) para obtenção do Fator de Intensidade de Tensão. Com o gráfico força x 
deslocamento obtido pela simulação computacional foi possível calcular o Fator de 
Intensidade de Tensão a partir das fórmulas descritas na norma ASTM E 1820, e o valor 
obtido é muito próximo do valor experimental, mostrando a eficiência da simulação 
computacional. 
Palavras–chave: simulação computacional, tenacidade à fratura, tubulação, XFEM. 
 

TOUGHNESS TO FRACTURE TEST’S COMPUTATIONAL ANALYSIS 
IN PETROLEUM INDUSTRY PIPES 
 
ABSTRACT: With the need to project resistant pipes to high pressures in offshore 
perforations it is must to obtain pipes properties on fracture failure, like the Stress Intensity 
Factor ( ) and so to determine the component life. Even with toughness to fracture tests that 
can determine the same parameter, the computational simulation comes up as a versatile tool 
and lower cost to operation component’s studies and obtainment of parameters and properties 
related to them. To evaluate the computational simulation’s performance in toughness to 
fracture tests in petroleum pipes, a toughness to fracture test available in literature was 
reproduced in the software ABAQUS using the eXtended Finite Element Method (XFEM) to 
obtainment of Stress Intensity Factor. With the graphic force x displacement obtained by the 
computational simulation was possible calculate the Stress Intensity Factor from the formulas 
described in the standard ASTM E 1820, and the obtained value is really close of the 
experimental value, showing the computational simulation’s performance. 
KEYWORDS: computational simulation, toughness to fracture, pipes, XFEM. 
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INTRODUÇÃO 

As reservas petrolíferas do pré-sal possuem um petróleo considerado de média à alta 

qualidade segundo a escala API, e se estendem do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina, 

atingindo profundidades de até 7000 m da superfície do mar, José (2011). Devido à 

necessidade da extração de petróleo em alto mar, a Petrobrás e demais empresas que atuam no 

Brasil investem em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de exploração e 

produção. 

Nesse contexto, os tubos utilizados para o transporte de petróleo e de gás natural devem 

ser projetados de forma que resistam aos esforços à que estão sujeitos em profundidades tão 

elevadas, já que as falhas desse componente geram imenso prejuízo econômico e ambiental.  

No trabalho realizado por José (2011), foram realizados ensaios de tenacidade à fratura 

em diferentes amostras de uma tubulação petrolífera que tem por finalidade conter as paredes 

do poço, o tubo é constituído do aço API 5L X56 e o ensaio seguiu a norma ASTM E 1820. 

Com isso foi possível obter parâmetros necessários para estudo de fratura e estimação da vida 

do componente como o Fator de Intensidade de Tensão ( ) e a Integral J (JIC). 

O Fator de Intensidade de Tensão é uma constante que evidencia o campo de tensões 

elástico em uma determinada região, Tovar (2013), este valor pode ser utilizado para prever 

combinações de tensões críticas e tamanhos de trinca críticos. 

Para o desenvolvimento de pesquisas em engenharia muitas vezes é necessário utilizar 

ferramentas computacionais para validação de resultados obtidos experimentalmente, já que 

na simulação é possível alterar valores como geometria, material e condições de contorno 

com relativa facilidade e sem os custos de se realizar um novo experimento. 

Nas simulações computacionais os problemas físicos são descritos como equações 

diferenciais ordinárias e parciais, que possuem soluções analíticas que só são aplicadas às 

condições de contorno e geometrias simplificadas. Devido a isto, métodos numéricos são 

utilizados em simulações computacionais para discretizar estas equações, e com isso são 

obtidas soluções que podem se aproximar muito da solução analítica. 

Um dos métodos computacionais mais utilizados é o Método dos Elementos Finitos 

(MEF), que é aplicado para prever comportamento estrutural, mecânico, térmico, etapas de 

projeto, etc. No entanto, este método apresenta algumas limitações para simulação de fratura, 

pois ele necessita de um denso refino de malha próximo à ponta da fratura e de uma 

atualização da malha de acordo com o crescimento da trinca. 
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No intuito de superar as limitações do MEF, o trabalho realizado por Moes et al. (1999) 

desenvolveu uma nova formulação para lidar com casos de abertura de trinca e propagação de 

fraturas. O Método Estendido dos Elementos Finitos, sendo chamado de XFEM (eXtended 

Finite Element Method) também faz uso da modelagem discreta da fratura, porém neste 

método existem funções de enriquecimento que contém um campo de deslocamentos 

descontínuos Silva (2015), de forma que a geometria da fratura se torna independente da 

malha, logo não há a necessidade de se atualizar a malha constantemente. 

O ABAQUS é um software de análise de estruturas em que pode ser feita uma análise 

de estruturas com base no XFEM, e é ele que será utilizado no presente trabalho. Este 

software não considera o enriquecimento da ponta da trinca com base no Fator de Intensidade 

de Tensão, e sim numa aproximação com base na energia ou no deslocamento como critério 

de propagação, porém ele fornece parâmetros para a obtenção do Fator de Intensidade de 

Tensão. 

Este trabalho tem por objetivo, reproduzir o ensaio realizado na pesquisa de José (2011) 

no software ABAQUS utilizando o XFEM, para que se avalie o desempenho da simulação 

computacional como substituta dos ensaios convencionais de Tenacidade à Fratura, 

economizando assim tempo e dinheiro. O Fator de Intensidade de Tensão será obtido através 

da simulação e comparado com o valor experimental, segundo a recomendação de trabalhos 

futuros da pesquisa de José (2011). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Método Estendido dos Elementos Finitos 

O XFEM consegue simular a nucleação e a propagação de trincas com ou sem uma 

descontinuidade inicial, e não há a necessidade de uma atualização constante da malha. Este 

tipo de análise acontece porque os elementos da malha são enriquecidos com funções 

assintóticas próximas à ponta da trinca que capturam a singularidade ao redor e uma função 

descontínua que representa o salto de deslocamento entre a superfície da trinca, Tovar (2013). 

A formulação matemática para aproximar o campo de deslocamentos através de uma 

descrição implícita-explicita no XFEM é descrita por: 

 

                (1) 
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O primeiro termo da função está presente na equação clássica do MEF onde “N(x)” é 

uma função contínua e “ ” é o vetor de deslocamento nodal, já o segundo termo representa o 

campo de deslocamentos da fratura onde “ ” e o terceiro termo representa o comportamento 

especial na ponta da fratura em que “ ” é o grau de liberdade nodal. Essa representação é 

feita através das funções de enriquecimento de Heaviside (H(x)) e a função assintótica da 

ponta de trinca (B(x)), Concepción (2015). 

Para que não ocorram problemas de compatibilidade entre os domínios enriquecidos por 

essas funções e os elementos não enriquecidos, existe uma subdivisão entre estes conjuntos, 

onde os elementos não enriquecidos são analisados pelo MEF e os elementos enriquecidos 

são analisados pelo XFEM, sendo que que este último está subdividido em elementos 

cortados pela trinca, a ponta da trinca e a região de transição, como mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Domínios dos elementos enriquecidos pelo XFEM. UFRJ, 2013 

 

 

 

Geometria do modelo 

A geometria inserida no software corresponde ao corpo de prova utilizado no ensaio e 

aos cilindros e ao cutelo utilizados para fixar o corpo de prova e para aplicar a carga. 

O corpo de prova obtido a partir da tubulação é o corpo de modelo SE(B) e suas 

dimensões estão de acordo com a norma ASTM E 1820, onde a altura do corpo (W) é de 30 

mm e a sua espessura (B) é de 15 mm. O comprimento mínimo do corpo de prova deve ser de 
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4,5 x W como mostra a Figura 2, para o ensaio foi utilizado o valor de 160 mm, que atende à 

essa recomendação. 

 

 

Figura 2. Corpo de prova SE(B) utilizado no ensaio de tenacidade à fratura. ASTM E 

1820 – 01, 2003.  

 

O comprimento total do entalhe do corpo de prova (a0), incluindo a pré-trinca de 

fadiga, deve estar entre 0,45 x W e 0,55 x W de acordo com a ASTM E 1820, como a altura 

utilizada é de 30 mm, ele deve possuir entre 13,5 mm e 16,5 mm, por isso será utilizado o 

valor de 15 mm para a implementação no ABAQUS. O ângulo da ponta do entalhe é o mesmo 

que foi utilizado no ensaio, de 120°. 

Segundo a norma ASTM E 1820, os corpos de prova utilizados devem possuir uma 

pré-trinca de fadiga para execução satisfatória do ensaio. Esta pré-trinca é gerada por um 

carregamento cíclico, mas a norma também indica um comprimento mínimo de 0,05 x (a0). 

No corpo de prova utilizado, com o valor de a0 igual a 15 mm, o comprimento mínimo da 

trinca calculado é de 0,75 mm, que foi o valor de pré-trinca de alguns corpos de prova do 

experimento de José (2011). 

Os cilindros utilizados no ensaio devem possuir diâmetro entre W/2 e W de acordo 

com a ASTM 1820, para o corpo de prova estudado ele possui 20 mm de diâmetro, bem como 

o cutelo. A distância entre os apoios é mostrada na Figura 3. 
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Figura 3. Configuração de apoio do corpo de prova SE(B) na máquina de ensaio. 

ASTM E 1820 – 01, 2003. 

 

Propriedades do Material 

O material de que é feito os tubos analisados é o aço API 5L X56 PSL 1, um aço 

amplamente utilizado em tubulações. A função do tubo é conter as paredes do poço de 

petróleo, logo o aço utilizado deve possuir uma resistência mecânica considerável devido ao 

esforço submetido. A composição química do aço é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição química do aço API 5L X56 PSL 1. IME, 2011. 

Nomenclatura C(%) 

Max.* 

Mn(%) 

Max.* 

P(%) S(%) 

Max. 

V(%) 

Max. 

Nb(%) 

Max. 

TI(%) 

Max. Min. Max. 

L390 ou X56 0,28  1,40 - 0,030 0,030 ** ** ** 

* e ** = Para cada redução de 0,01% de carbono um acréscimo de 0,05% de manganês é permitido até 1,75% e a 

soma de nióbio, vanádio e titânio dever ter um conteúdo de 0,15% respectivamente. 

As propriedades mecânicas deste aço foram obtidas no trabalho de José (2011), onde 

estas propriedades foram consideradas para o modelo de previsão de vida remanescente que 

foi proposto após os ensaios. O Módulo de Elasticidade (E) adotado foi de 210 GPa, e o 

Coeficiente de Poisson ( ) é de 0,3. 

Para simular a danificação de um elemento enriquecido é necessário um critério de 

iniciação, assim como uma lei de evolução, a resposta é inicialmente linear, contudo uma vez 
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que o critério de iniciação do dano é atendido, ele ocorrerá de acordo com a evolução de dano 

definida pelo usuário, Tovar (2013). 

O critério de iniciação de dano foi a Tensão Máxima Principal, que assume o valor da 

Tensão de Ruptura que pela norma API para o aço em questão é de 490 MPa. Para se 

determinar a lei de evolução de dano deveria ser realizado um estudo muito mais complexo 

sobre o fenômeno, assim neste trabalho foi assumida uma deformação plástica de 0,5 mm. 

 

Condições de Contorno, Malha e Convergência 

No modelo desenvolvido no ABAQUS os cilindros de apoio do corpo de prova são 

mantidos fixos, ou seja, tem seu movimento restringido em todas as direções. Para o 

deslocamento vertical no cutelo atribui-se uma velocidade programada, que no experimento 

estudado foi de 1 mm/min. Em um modelo computacional basta estipular um deslocamento 

ou uma carga suficientemente grande no cutelo para que a trinca se propague, Tovar (2013). 

A malha adotada para esta simulação foi refinada na ponta do entalhe, onde irá ocorrer 

a propagação da trinca, por isso esta região possui elementos de 0,2 mm de aresta, enquanto 

que as demais regiões do corpo de prova apresentam elementos de 4 mm de aresta. 

Para a convergência do modelo foi preciso adotar uma quantidade de incrementos 

suficientemente grande e de pequeno tamanho para que a trinca se propague sem em uma 

direção possível de ser observada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos com a simulação computacional são utilizados para o cálculo do 

Fator de Intensidade de Tensão através de uma equação prevista na ASTM E 1820, que 

também foi utilizada no trabalho de José (2011). 

 

       (2) 

 

Onde “Pi” é a carga máxima aplicada, “BN” é a distância entre os entalhes dos cilindros 

de apoio que é a mesma distância “B”, e “ ” é uma função dependente do corpo de 

prova utilizado, que no caso do corpo de prova SE(B) assume a forma: 
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      (3) 

 

Onde “ ” é o comprimento total da trinca, ou seja, do entalhe mais a pré-trinca causada 

por fadiga, Tovar (2013). O valor da carga máxima “Pi” é obtido através de um gráfico da 

força do cutelo em função do deslocamento do mesmo, este gráfico foi elaborado no próprio 

software a partir dos resultados da simulação, como mostrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Gráfico de força x deslocamento medido no cutelo.  

 

Este gráfico está coerente com o gráfico traçado experimentalmente no trabalho de José 

(2011), onde ocorre um crescimento da força e em seguida uma estabilidade dessa grandeza 

no decorrer da fratura. De acordo com os valores obtidos a partir do gráfico, o valor estável da 

força foi de 21,859 kN, e como este é o maior valor da carga durante o ensaio de tenacidade, 

este é o valor que será utilizado na fórmula (2). 

 O valor do Fator de Intensidade de Tensão obtido com o valor de força citado foi de 

76,508 MPa . No experimento de José (2011) o valor obtido para o Fator de Intensidade de 

Tensão variou consideravelmente para cada um dos corpos de prova utilizados, mas após 

desconsiderar alguns experimentos o valor médio determinado foi de 74,437 MPa  com 
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uma variação de 3,545 MPa . O erro relativo entre essas grandezas é de 2,78%, seguindo a 

equação 4. 

 

       (4) 

  

CONCLUSÕES 

Com a comparação entre o valor obtido pela simulação e o valor obtido 

experimentalmente, percebe-se que não há uma grande divergência entre eles, de fato, o valor 

obtido com as simulações está totalmente coerente com o valor médio obtido e com um erro 

relativo muito pequeno. Com isso pode se concluir que a simulação computacional realmente 

pode ser utilizada para reproduzir ensaios de tenacidade à fratura de forma confiável, precisa e 

sem a necessidade de equipamentos de alto custo de aquisição e manutenção. Para a utilização 

correta das simulações é necessário ter conhecimento das propriedades do material que serão 

inseridas, do modelo numérico que é desenvolvido no software e das suas ferramentas para 

simulação e análise de resultados. No presente trabalho não foi feita uma análise sobre o 

efeito que o dano exerce no material durante o ensaio, obtendo informações sobre essa 

influência seria possível fazer o resultado computacional se aproximar ainda mais dos valores 

experimentais. 
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RESUMO: Apesar de seu grande destaque na economia nacional, a indústria da construção 
civil possui condições precárias de segurança e saúde do trabalho. Contudo, nos últimos anos 
avanços foram obtidos no setor devido a uma maior fiscalização e a um maior número de 
responsabilizações de engenheiros e empresários que negligenciam a segurança. No 
município de Picuí – PB, a construção é caracterizada pela informalidade nas relações de 
trabalho, sendo um fator decisivo nas ocorrências de acidentes. O projeto proposto realiza 
uma análise da adequação dos canteiros de obra à norma de segurança NR-18 na cidade de 
Picuí para entender como funciona a SST no setor da construção civil no município. Apesar 
do descumprimento da norma em todos os canteiros visitados ter sido considerável, o grau de 
risco apresentado por esta inadequação não foi tão crítico. O quesito com o maior número 
total de questões descumpridas foi o armazenamento e estocagem de materiais, seguido da 
proteção contra quedas de altura, confirmando estudos anteriores realizados que apontavam a 
queda com diferença de nível como uma das principais causas de acidentes e quase acidentes 
na cidade. 
Palavras–chave: checklist, construção civil, segurança e saúde do trabalho 
 

ANALYSIS OF THE PICUI-PB CITY CONSTRUCTION SITES 
SUITABILITY TO STANDARD NR-18 
 
ABSTRACT: Despite its high profile in the national economy, the construction industry has 
poor conditions of occupational safety and health. However, in recent years progress has been 
made in the sector due to greater supervision and a greater number of engineers and 
entrepreneurs accountabilities who neglect safety. In the city of Picuí – PB, construction is 
characterized by informality in labor relations, and a decisive factor in the accidents 
occurrence. The proposed project carries out an analysis of the construction sites adequacy to 
NR-18 safety standard in the Picuí city to understand how the OSH in the municipality 
construction sector. Despite the failure of the standard at all sites visited have been 
considerable, the degree of risk presented by this inadequacy was not as critical. The item 
with the highest total number of issues unfulfilled was materials storage, followed by 
protection against falls from a height, confirming previous studies which showed the 
difference level fall as one of accidents and near misses main causes in city. 
KEYWORDS: checklist, civil construction, occupational and health safety 
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INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção Civil possui grande importância para a economia nacional 

brasileira, gerando inúmeras oportunidades de negócios e favorecendo os processos de 

desenvolvimento econômico e social do país (COSTA, ARAÚJO, 2013). Entretanto, de 

acordo com os autores, o setor também se destaca, negativamente, pela sobreposição de 

práticas precárias de trabalho e pela ausência e/ou falta de eficiência dos planos de Segurança 

e Saúde no Trabalho (SST). 

Neste sentido, o setor da construção é um dos que apresenta as piores condições de 

segurança e saúde do trabalho em nível mundial, com elevados índices de acidentes e 

fatalidades (EGLE, 2009). Dados da OIT afirmam que a cada ano ocorrem pelo menos 60.000 

acidentes fatais na indústria da construção a nível mundial, com um óbito a cada 10 minutos. 

O setor da construção civil tem algumas características peculiares relacionadas à sua 

mão-de-obra contratada que justificam esses altos índices de insegurança, dentre as quais vale 

salientar a baixa qualificação da mesma, a alta proporção de trabalhadores com baixa 

escolaridade e sem formação profissional e a sua falta de qualificação através de treinamentos 

nos canteiros de obra (ARAÚJO, 2002). 

Segundo Araújo (2002) a situação da Paraíba não é diferente, embora o número de 

acidentes no estado apresente índices modestos quando comparados aos números exibidos 

pelos demais estados brasileiros ou até mesmo por alguns municípios das regiões sul e 

sudeste, tais números devem ser levados em consideração, visto que a quantidade de 

trabalhadores que o estado possui é inferior aos apresentados por outros estados e municípios. 

De acordo com Famá e Santos (2013), a construção civil no município de Picuí é 

caracterizada pela informalidade nas relações de trabalho, sendo este apresentado pelos 

autores como um fator decisivo nas ocorrências de acidentes, além de acarretar na perda de 

garantia dos direitos trabalhistas assegurados pela carteira de trabalho assinada. 

Neste sentido, o conjunto de Normas Regulamentadoras (NRs) apresenta-se como uma 

das alternativas para promover a melhoria da SST no Brasil, sendo que, na indústria da 

construção, destaca-se especialmente a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção).  

Embora não existam estudos evidenciando que somente o cumprimento integral das 

normas seja suficiente para uma redução significativa e duradoura dos índices de acidentes, 

deve-se ressaltar que a NR-18 tem contribuído em prol de um maior interesse por parte dos 

empresários e trabalhadores (SAURIN, 1997). 



 

3352 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Desta forma, Bridi et al. (2011) citam a aplicação do checklist da NR-18 como um 

exemplo de boas práticas da gestão da SST em canteiros de obra. Saurin (2002) também 

afirma que o grau de atendimento aos seus requisitos é frequentemente utilizado como um 

indicador de desempenho relacionado à segurança do trabalho. 

A partir do contexto apresentado, o objetivo geral da pesquisa é analisar a adequação 

dos canteiros de obra da cidade de Picuí-PB à norma NR-18 para, desta maneira, entender 

como funciona a SST no setor da construção civil do município e propor melhorias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de investigação empregada neste artigo foi o estudo de caso, pois utiliza 

os dados de checklists aplicados para compreensão do ambiente de trabalho da construção 

civil no município de Picuí – PB. 

De acordo com Yin (2015), o estudo de caso é uma investigação empirica que tem 

como objetivo investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não apresentam uma 

definição clara. 

O modelo de checklist utilizado foi elaborado por Mallmann (2008), contendo 19 itens 

adaptados da norma NR-18, sendo estes: tapumes e galeria; comunicação prévia; Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); áreas de 

vivência; armazenamento e estocagem de materiais; escavações; proteção contra quedas de 

altura; elevador de carga; elevador de passageiro; grua; instalações elétricas; serra circular e 

de carpintaria; máquinas, equipamentos e ferramentas; armações de aço; equipamento de 

proteção individual (EPI); ordem e limpeza; sinalização de segurança; proteção contra 

incêndio; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

Cada um dos questionamentos do roteiro poderia ser respondido com as opções Sim (S), 

quando o canteiro cumpria o requisito da norma, Não (N), quando o requisito não estava 

sendo cumprido e Não se Aplica (NA) quando o requisito não for aplicável ao canteiro. 

Alguns destes itens foram preenchidos por meio de simples observação, enquanto que outros 

precisaram de informação obtida através de entrevistas com funcionários das empresas 

responsáveis pelas obras.  

Neste sentido, a pesquisa possui uma combinação da abordagem quantitativa e 

qualitativa. O quesito de quantificação ocorre uma vez que o checklist fornece uma nota que 

varia de zero a dez e que representa a média ponderada de cumprimento global da NR 18 nas 

obras visitadas. A ponderação é dada pelo grau de risco que o descumprimento do item 
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poderia acarretar à segurança do trabalhador e varia de 1 (menor risco) a 4 (maior risco). Já o 

aspecto qualitativo aponta os principais itens que se encontram em desacordo com a 

legislação, determinando as causas mais comuns que levam ao não cumprimento desses itens. 

A primeira etapa da pesquisa foi a revisão bibliográfica sobre segurança e saúde do 

trabalho, seus principais conceitos e os principais modelos de checklist da NR-18. Vale 

salientar que a revisão bibliográfica é um processo construído ao longo de todo o estudo. O 

intuito desta fase foi agregar conhecimentos aos pesquisadores para serem aplicados nas 

etapas posteriores, além de verificar quais os pontos mais fortes e as deficiências do padrão de 

checklist aplicado. 

Posteriormente, foram aplicados 7 checklists em diferentes obras de pequeno e médio 

porte, no período de 21 de Julho de 2016 a 04 de Agosto de 2016 que se encontravam em 

distintas fases de execução, com o intuito de obter um comparativo entre as notas obtidas no 

mesmo canteiro e verificar se existem semelhanças nas principais dificuldades encontradas 

pelas empresas em cada uma das etapas.  

Por fim, os resultados obtidos foram analisados e comparados entre os canteiros 

avaliados e também com outros estudos já realizados no município de Picuí. A partir dessa 

comparação, melhorias foram propostas para os canteiros avaliados e também futuras obras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos canteiros avaliados, o melhor desempenho obtido foi de 41,8% de atendimento das 

exigências aplicáveis do checklist. Neste caso, a nota obtida pela respectiva obra foi de 4,87 

devido às diferenças das ponderações do risco. Constatamos então que o grau de risco dos 

itens descumpridos foi menor do que os itens cumprimento, por esse motivo a nota da obra foi 

maior do que a porcentagem de atendimento dos itens.  

A Tabela 1 mostra o resultado da porcentagem do atendimento dos itens conformes 

sobre o total de itens aplicáveis e as notas com ponderação para todos os canteiros de obras 

visitados na pesquisa. 
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Tabela 1. Relação entre porcentagem de itens conformes com relação ao total de itens 

aplicáveis e notas ponderadas pelo seu grau de risco. 

 
Obra 1 Obra 2 Obra 3 Obra 4 Obra 5 Obra 6 Obra 7 

Pontos não conformes 75 81 53 74 65 62 66 
Pontos conformes 11 8 38 10 5 4 9 
Pontos aplicáveis 86 89 91 84 70 66 75 
% de atendimento dos itens 12,8% 9,0% 41,8% 11,9% 7,1% 6,1% 12,0% 
Notas com ponderação 4 4,05 4,87 4,36 4,62 5,05 4,93 
 

A partir dos dados observados na Tabela 1, constatamos que os pesos da ponderação 

dos riscos possuíram grande influência em algumas notas, especialmente na Obra 6, onde a 

porcentagem de atendimento obtida foi de 6,1% e a nota com ponderação foi de 5,05. Caso, a 

ponderação não fosse efetuada, esta nota seria de 0,61, mostrando uma tendência ao 

descumprimento de itens com menor risco em uma obra.  

A Figura 1 apresenta um gráfico que compara as notas obtidas com a ponderação e sem 

a mesma, apontando que a ponderação elevou todas as notas de todos os canteiros. Tal fato 

pode ter ocorrido devido ao porte das obras visitadas (pequeno e médio porte), onde os riscos 

acarretados pelo descumprimento da NR-18 são menores, visto que no trabalho de Mallmann 

(2008) os pesos tiveram pouca influência na nota. 

 

 

Figura 1. Gráfico da comparação entre as notas obtidas pelas obras com a ponderação e sem a 

ponderação dos itens. 

 

Do total dos 19 itens observado, 4 deles não estavam ocorrendo em nenhuma das obras, 

sendo estes: elevador de carga; elevador de passageiro; grua e; armações de aço. Tal fato 
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também pode ser justificado pelo porte e tipologia das obras efetuadas, visto que a maioria 

destas eram obras residenciais. Contudo, tais itens apresentam grandes riscos aos 

trabalhadores, uma vez que expõem estes a possibilidade de sofrerem acidentes com maiores 

danos à sua integridade física. 

Elementos como tapumes e galerias; escavações; sinalização de segurança; proteção 

contra incêndio e CIPA não apresentaram nenhuma das questões com resposta sim, ou seja, 

nenhum dos itens realizados no momento da visita era cumprido. No caso da CIPA, o 

descumprimento da norma é justificado pela informalidade dos trabalhadores atuantes no 

canteiro, confirmando a pesquisa de Famá e Santos (2013) que apontava uma informalidade 

de cerca de 76% de trabalhadores do setor no município de Picuí-PB.  

Em termos absolutos, o quesito que teve maior número de questões descumpridas foi o 

armazenamento e estocagem de materiais, com um total de 212 tópicos descumpridos, dos 

241 aplicáveis. A Figura 2 mostra a forma de estocagem inadequada observada na Obra 1. 

 

Figura 2. Estocagem de materiais inadequada verificada na Obra 1. 

 

O segundo fator de descumprimento da norma NR-18, em termos absolutos, foi 

proteção contra quedas de altura, com 87 dos 105 itens aplicáveis. Este dado também 

confirma pesquisas anteriormente realizadas no município, onde Famá e Santos (2013) 

apontam a queda com diferença de nível como uma das maiores naturezas de acidente (41% 

de acidentes registrados) com o agente andaime como seu principal causador (28% dos 

casos). Além disso, Dantas, Oliveira e Famá (2016) observaram que a principal causa de 

quase acidentes para outros canteiros da mesma cidade foi a iminência de queda de andaimes 

e escada com trabalhadores (com um percentual de 37% de relatos obtidos de funcionários do 

setor). 
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CONCLUSÕES 

 

A presente pesquisa apontou que a aplicação do checklist da NR-18 pode ser utilizada 

em canteiros de obra como um indicador proativo da situação da SST nestes locais. Contudo, 

é comum o desconhecimento ou a falta de cumprimento da mesma por parte de empresas de 

pequeno e médio porte, conforme se verificou no município de Picuí-PB. Esta deficiência por 

parte das construtoras se deve especialmente à falta de fiscalização dos canteiros por parte de 

órgãos competentes, principalmente em cidades com um menor número de habitantes 

(inferior a 20.000) onde os acidentes sofridos pelos trabalhadores ainda são subnotificados. 

Além disso, a fiscalização de obras de pequeno e médio porte ainda é pouco executada no 

estado da Paraíba. 

Apesar do descumprimento da norma em todos os canteiros visitados ter sido 

considerável, o grau de risco apresentado por esta inadequação não foi tão crítico. Tal fato foi 

constatado pela diferença entre as notas obtidas com o checklist utilizado que considerava 

ponderações de risco e a nota obtida apenas pela quantidade de itens cumpridos sobre o total 

de itens aplicáveis. Verificamos com isso a importância da escolha do checklist a ser aplicado. 

Observou-se também, através dos resultados, que não foram presenciáveis nas obras da 

cidade itens que acarretavam grandes riscos a integridade física dos trabalhadores como, por 

exemplo, elevador de carga, elevador de passageiro, grua e armações de aço. Tal fato pode ser 

justificado pelo porte e tipologia das obras efetuadas. 

Contudo, outros fatores de alto risco à segurança do trabalhador foram o segundo maior 

elemento, em termos absolutos, de descumprimento da norma NR-18, neste caso, a falta de 

proteção contra quedas de altura que pode provocar a queda com diferença de nível. Desta 

forma, o artigo corrobora estudos anteriores que apontam esta como uma das principais 

naturezas de acidentes registrados na cidade, com o agente andaime como seu principal 

causador, além de ser também a principal causa de quase acidentes em outros canteiros do 

município. Neste sentido, uma das soluções propostas pelos pesquisadores aos construtores da 

região foi a realização de treinamentos contra queda de alturas para que os trabalhadores. 

Por fim, destacou-se também na pesquisa a falta de organização presente em todos os 

canteiros de obra visitados, constatada pelo checklist através do quesito com maior número de 

questões descumpridas, neste caso, o armazenamento e estocagem de materiais, com um total 

de 212 tópicos descumpridos, dos 241 aplicáveis. Além de ocasionar acidentes, o mau 

armazenamento de materiais provoca também perdas nas obras, sejam estes de tempo 

produtivo dos trabalhadores ou de valores financeiros. Neste caso, foram propostos programas 
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de organização e limpeza dos canteiros de obra através de ferramentas como os “5S”. Este 

programa foi posteriormente adotado pela Obra 1. 
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RESUMO: O quartzito é uma rocha metamórfica que é constituída principalmente por 
quartzo. Na Paraíba existe uma exploração mineira desta rocha, na região de Várzea e Junco 
do Seridó principalmente, onde são gerados diversos resíduos, dentre eles o resíduo da 
serragem. O objetivo do trabalho foi utilizar o resíduo citado como componente da massa 
cerâmica para revestimento, substituindo assim o quartzo. Inicialmente, foi feita a 
amostragem das matérias-primas e a análise química do resíduo de serragem. Este passou pelo 
processo de cominuição para alcançar a granulometria mínima necessária. Após isto, foi feita 
uma formulação que adicionava o resíduo na massa cerâmica. Os corpos de prova foram 
submetidos à sinterização e posteriormente foram feitos os ensaios físicos de acordo com a 
norma NBR 13818. Os resultados apontam que o resíduo pode substituir o quartzo na massa 
cerâmica para revestimento com sucesso, porém não tão eficientemente como a matéria prima 
original. 
Palavras–chave: porcelanato, revestimento, caracterização 
 

ANALYSIS OF ADDITION OF QUARTZITE SAWING FINE RESIDUE 
IN CERAMIC MASS 
 
ABSTRACT: Quartzite is a metamorphic rock that is consisting mainly of quartz. In Paraíba 
there is a mining activiy of this rock, in the region of Várzea and Junco do Seridó especially 
where many wastes are created, including the sawing residue. The objective is to use the 
waste cited as the ceramic component coating mass, thereby replacing the quartz. Initially, the 
raw materials samples were taken and the chemical analysis was done of them. This passed 
the comminution process to achieve the required minimum particle size. After this, a 
formulation which added the residue in ceramic mass was made. The specimens were 
subjected to sintering and it was later made physical tests according to NBR 13818. The 
results show that the residue can replace the quartz ceramic mass successfully, but not as good 
as the original raw material. 
KEYWORDS: porcelain, coating, characterization 
 

INTRODUÇÃO 

O quartzito é classificado geologicamente como uma rocha metamórfica, composto 

quase que inteiramente de grãos de quartzo. Sua origem está relacionada com ação de 

processos metamórficos desenvolvidos principalmente sobre rochas sedimentares ricas em 

quartzo, tais como arenitos e cherts, rochas ricas em sílica amorfa. (ABIROCHAS, 2012) 

A extração de quartzitos na Paraíba ocorre longe dos grandes centros urbanos, em 

pequenos municípios, situados no interior do Estado. As placas de quartzito são extraídas nas 

pedreiras com ferramentas manuais, prévio desmonte com explosivos. O principal uso desses 
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quartzitos é como rocha de revestimento decorativo externo e interno e calçamentos, mas seu 

uso em mosaicos ornamentais também está se estendendo e possui grande valor agregado. 

(SOUZA et al, 2001 e VIDAL et al, 2013) 

No beneficiamento de quartzitos, a rocha passa primeiramente pelo desplacamento 

manual com ferramentas simples. Esses blocos são posteriormente cortados em máquinas de 

corte, que trabalham fixas em uma estrutura móvel construída por cantoneira e chapas de aço 

que se movimentam sobre trilhos. Os produtos, “in natura”, são posicionados sobre a referida 

estrutura, que é deslocada lentamente efetuando a atividade. Enquanto a estrutura se desloca a 

água flui livremente sobre a serra e a rocha, facilitando o corte, resfriando os discos de corte e 

evitando a formação de poeira. (AMORIM, 2013) 

A partir do corte realizado são criados dois resíduos, um deles, e o que ser é formado 

por partículas da rocha e da serra que são pulverizadas enquanto ocorre o processo. Também 

há nesse resíduo o líquido usado para fazer o resfriamento do corte, que é a água. Este resíduo 

será o alvo do estudo. 

As matérias-primas usadas nas formulações de porcelanato assumem, em geral, 

configurações mineralógicas distintas e cada uma exerce uma função própria e específica: as 

matérias-primas argilosas conferem plasticidade à massa, enquanto aquelas complementares, 

não plásticas, caracterizadas por minerais fundentes e aqueles predominantemente refratários 

são responsáveis, em linhas gerais, pela densificação e da resistência mecânica do material, 

respectivamente. (OLIVEIRA, 1998) 

Durante a queima do porcelanato, o quartzo se dissolve parcialmente na fase líquida e 

uma nova fase cristalina – a mulita – se forma. O produto queimado é constituído de uma 

matriz vítrea, na qual partículas de mulita e as partículas de quartzo que não se dissolveram 

totalmente estão dispersas. (SANCHEZ et al, 2001) 

Assim, objetiva-se a utilização do resíduo da serragem de quartzitos para ser um 

componente da massa cerâmica para revestimento, mais especificamente o porcelanato, 

substituindo assim o quartzo na mistura. Pois o quartzito é uma rocha que, na sua maior parte, 

é constituída por quartzo. Almeja-se também verificar se o grês-porcelanato feito com o 

resíduo atende as normas técnicas vigentes e se em comparação com o quartzo, possui 

desempenho semelhante.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Inicialmente, foi feita a coleta das matérias-primas cerâmicas para a sua análise e 

também para confeccionar os corpos de prova para realizar as análises físicas destes. 

 A argila plástica caulinítica, o feldspato potássico (Ortoclásio) e o quartzo foram 

coletados na Armil Mineração do Nordeste Ltda em Parelhas/RN e o resíduo foi 

amostrado na cidade de Junco do Seridó/PB numa serraria local. 

 Para a confecção dos corpos-de-prova, as matérias deveriam estar numa 

granulometria abaixo de #200 (mesh). O feldspato, argila e quartzo já estavam na 

granulometria adequada. 

 O resíduo fino em estudo passou pelo processo de secagem em estufa a 110°C e 

peneiramento numa peneira de #200 (mesh) e o retido passou pelo processo de moagem 

num moinho de bolas de laboratório utilizando bolas de alumina (Al2O3). 

 Após este processo, o material passou por um segundo peneiramento numa 

peneira de #200 (mesh) até obter 100% de material passante. Alíquotas de 5g dos 

materiais constituintes da massa cerâmica foram destinadas à análise química por 

Fluorescência de Raios X. 

Após todos os materiais estarem nas condições adequadas, foram propostas duas 

formulações. Uma para inserção do resíduo fino de quartzito na massa cerâmica para 

revestimento (FQ) e outra com a material prima natural (quartzo) para efeito de controle (FC). 

Na Tabela 1, é possível observar todos os elementos constituintes da massa. 

Tabela 1. Formulações propostas para o estudo. IFRN, 2016 

Materiais / Formulação FQ FC 

Argila 37% 37% 
K-Feldspato 55% 55% 
Resíduo de serragem 8% 0% 

Quartzo 0% 8% 
 No processo de preparação da massa cerâmica, os materiais são pesados numa 

balança analítica de precisão e homogeneizados manualmente atingindo um peso final de 

12 g de massa seca. Após finalizada a homogeneização a seco, a massa é umedecida com 

água destilada (10% em relação a massa seca). Finalizado o processo de mistura das 

matérias-primas, os produtos são ensacados e passam por um período de 24 horas de 

repouso. 

 Para a compactação dos corpos-de-prova, colocou-se a massa em uma matriz com 

dimensões de 60 por 20 mm, sendo confeccionados 12 corpos-de-prova para cada 
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formulação e para cada temperatura de queima. Esta etapa consiste de prensagem em 

matriz uniaxial à pressão de 2,5 ton. 

  A secagem dos corpos-de-prova foi realizada em uma estufa a 110°C por 24 

horas, para eliminação da maior parte da umidade. 

 A etapa de sinterização dos corpos-de-prova foi realizada em forno tipo mufla, 

marca JUNG em atmosfera ambiente, sob patamar de 60 minutos e taxa de aquecimento 

de 10°C/min. A temperatura de sinterização foi de 1150°C, 1200°C e 1250°C. O 

resfriamento foi feito de forma natural, com o forno desligado e fechado até atingir a 

temperatura ambiente. 

Após a sinterização, foi feita a caracterização tecnológica dos corpos de prova com os 

ensaios de: absorção d’água, retração linear de queima e módulo de resistência à flexão. Os 

ensaios de absorção de água e módulo de resistência à flexão foram realizados de acordo com 

a norma NBR 13818. (ABNT, 1997) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da análise química, expresso na Tabela 2, apresentou um bom parâmetro 

para a utilização do resíduo na massa cerâmica visando substituir o quartzo pois ele 

apresentou um teor majoritário de sílica (SiO2) e com alguns contaminantes como óxido de 

alumínio, potássio, ferro e enxofre. E o quartzo é um mineral constituído basicamente por 

sílica livre. 

Assim, a composição química do resíduo favorece seu uso na cerâmica pelo alto teor 

de sílica e também pelos teores de ferro e titânio serem baixos, já que estes últimos são 

responsáveis, principalmente, pelo escurecimento do corpo cerâmico, assim, gerando uma 

série de efeitos que prejudicam os fatores técnicos e mercadológicos do produto. 

Os outros componentes contêm os óxidos já esperados pela literatura, o quartzo com 

um alto teor de sílica (SiO2) e alguns. O feldspato potássico com alto teor de sílica (SiO2), 

óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de potássio (K2O) e a argila caulinítica com alto teor de 

sílica (SiO2), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido de potássio (K2O). 
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Tabela 2. Resultados das análises químicas (FRX) dos materiais. IFRN, 2016 

Óxidos Argila Feldspato Quartzo Resíduo 
SiO2 64,072 70,976 97,092 92,567 
K2O 4,884 14,154 0,316 2,208 
Al2O3 23,925 12,632 2,052 3,207 
CaO 0,156 0,956 0,058 0,124 
Fe2O3 3,081 0,41 - 1,08 
SO3 0,388 0,353 0,482 0,467 
P2O5 - 0,262 - - 
TiO2 2,681 - - 0,165 
Rb2O 0,035 0,133 - 0,009 
Sm2O3 - - - 0,173 
MnO - 0,075 - - 
MgO 0,481 - - - 
SrO 0,097 0,022 - - 
CuO 0,047 0,012 - - 
NbO - 0,008 - - 
Y2O3 0,017 0,007 - - 
ZnO 0,019 - - - 
Ir2O3 0,045 - - - 
ZrO2 0,072 - - - 

 

Os baixos teores de óxido de ferro (Fe2O3) e de titânio (TiO2) contidos nos materiais 

são essenciais para o bom desempenho técnico e mercadológico do material cerâmico obtido. 

Pois, os óxidos citados são responsáveis por alterar as propriedades físico-mecânicas dos 

corpos de prova, principalmente relacionado a cor (escurecimento). 

Na Figura 1, os resultados do ensaio de retração linear de queima são apresentados por 

um gráfico. Constatou-se uma queda na taxa de retração dos corpos de prova em ambas as 

formulações (FQ e FC) diretamente proporcional ao aumento da temperatura da queima. Esta 

redução está relacionada às reações de redução que ocorrem durante a sinterização, 

provocando a expansão dos corpos-de- prova, isso devido ao aprisionamento de gases 

liberados do interior dos corpos de prova durante as reações. 
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Figura 1. Resultados do ensaio de retração linear de queima dos corpos de prova com 

o resíduo (FQ) e com a matéria prima tradicional (FC). IFRN, 2016 

Na Figura 2, os resultados do ensaio de absorção de água são apresentados por um 

gráfico. Observou-se uma queda significativa na absorção de água com o aumento da 

temperatura de 1150°C para 1200°C. Isso ocorre devido a formação da fase líquida dos 

elementos fundentes que escorre, preenche e ocupa os espaços vazios entre as partículas mais 

refratárias e dessa forma reduz a porosidade e a absorção de água. (MELCHIADES et al, 

1996) 

Verificou-se aumento da absorção de água nos corpos de prova sinterizados na 

temperatura de 1200°C para 1250°C. Este comportamento pode ser explicado pelo fenômeno 

denominado de porosidade por “overfiring”, ou seja, uma porosidade gerada pela queima de 

um material a temperatura acima da necessária para produzir uma fase líquida, resultando 

assim no surgimento de deformações, bolhas ou poros. (PORTO et al, 2012) 
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Figura 2. Resultados do ensaio de absorção de água dos corpos de prova com o 

resíduo (FQ) e com a matéria prima tradicional (FC). IFRN, 2016 

Os resultados de absorção de água são essenciais para a definição da categoria ou 

classe em que o revestimento está enquadrado. De acordo com a norma NBR 13818/97, com 

base na absorção de água, os corpos de prova sinterizados a 1200°C (FQ e FC), os corpos de 

prova da FC sinterizados a 1150°C e os da FQ sinterizados a 1250°C são classificados no 

grupo BIa por ter absorção menor que 0,5%. Já os corpos de prova da FQ sinterizados a 

1150°C e da FC sinterizados a 1250°C são enquadrados no grupo BIb pois tem absorção entre 

0,5% e 3%. (8) Os grupos BIa e BIb são classificados em porcelanato e grés, respectivamente. 

(ALVES, 2011) 

Na Figura 3, os resultados do ensaio de flexão de 3 pontos são expressos por um 

gráfico. Verificou-se uma queda gradual do módulo de resistência de resistência a flexão pelo 

aumento da temperatura de sinterização, semelhante ao que ocorreu com a retração linear de 

queima. Isso ocorre devido a formação de porosidades pela queima excessiva. Contudo a 

formação de fase líquida é responsável por fechar parcialmente os poros, diminuindo a 

absorção de água. Esse aumento da porosidade diminui a compactação do corpo cerâmico, 

gerada pelo aprisionamento de gases formados durante a queima, contribuem para a queda do 

módulo de resistência à flexão. 
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Figura 3. Resultados dos ensaios de flexão de 3 pontos dos corpos de prova com o 

resíduo (FQ) e com a matéria prima tradicional (FC). IFRN, 2016 

De acordo com a NBR 13818/97, a resistência mecânica média esperada para os grupos 

BIa e BIb são de 35 e 30 MPa, respectivamente. Das formulações propostas, nenhuma delas 

atingiu a resistência esperada pela sua absorção de água obtida, a que chegou mais próxima 

foi a FC sinterizada a 1150°C com 33,28 MPa de resistência. Em todas as temperaturas a 

formulação com a matéria prima tradicional superou a formulação com o resíduo em estudo, 

porém com uma disparidade muito próxima, devido a composição dos materiais serem 

estritamente semelhantes. 

Além disso, o aumento da temperatura de sinterização contribui com o empacotamento 

fechado das partículas que por sua vez limita a deformação a uma taxa bastante lenta e quase 

constante, além do aumento da viscosidade do líquido devido à dissolução de partículas que 

alteram sua composição química. A viscosidade do líquido formado, quando muito elevada 

não é desejável devido à baixa cinética de densificação. E isto provavelmente é responsável 

pelo aumento da deformação piroplástica e consequentemente a queda na resistência 

mecânica. (AIREY & BIRTLES, 1996) 

 

CONCLUSÕES 

 O resíduo fino de serragem de quartzitos tem grande potencial para uso no setor 

ceramista já que possui altos teores de sílica (>90%) e se assemelha bastante com a matéria 

prima original, o quartzo. E como foi provado nos ensaios físicos, tem desempenho 
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semelhante nos quesitos de absorção de água, retração linear de queima e módulo de 

resistência a flexão de 3 pontos. 

 Contudo, os corpos de prova da FQ mostraram-se levemente inferiores 

qualitativamente em relação aos da FC, pois apresentam mais impurezas e contaminantes que 

o quartzo puro, amplamente utilizado na indústria cerâmica. 

Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C apresentaram os melhores resultados de 

absorção de água, classificando ambas as formulações como porcelanato, de acordo com a 

NBR 13818. Porém não alcançaram os parâmetros de resistência mecânica em nenhuma das 

formulações, sendo o resultado mais promissor a FC a 1150°C com 33,28 MPa. Os resultados 

de retração linear de queima não comtemplados na NBR citada. 
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RESUMO: Em virtude da grande importância da água e seu uso sustentável, o presente 
trabalho tem objetivo compreender e analisar as respostas dos estudantes do ensino médio de 
uma escola pública do município de Gurupi-TO, no que diz respeito do uso dos recursos 
hídricos, para a conscientização coletiva contra o desperdício de água, assim, reforçando a 
garantia desse bem vital para população. Realizou-se pesquisa de campo com um questionário 
estruturado, contendo campos de coleta dos dados de identificação pessoal, e em seguida 
questões de auto-análise em relação a proporção do consumo diário de cada participante, em 
relação a quantidade recomenda pela Organização das Nações Unidas(ONU), e a principal 
influência para conscientização contra o desperdício dos recursos hídricos. A população 
amostral foi constituída por 30 estudantes regularmente matriculados no 2º ano do Ensino 
Médio Integrado ao Agronegócio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Tocantins (IFTO), Campus Gurupi e  para dar embasamento ao estudo, utilizou-se a pesquisa 
bibliográfica tanto em livros, revistas e sites na internet, acerca do uso de recursos hídricos. 
Palavras–chave: Água,  Conscientização, Desperdício,  Recursos hídricos. 
 

Awareness Analysis of students IFTO (Campus Gurupi -TO ) on the fight 
against waste of water resources 
 
ABSTRACT: Because of the great importance of water and its sustainable use, this study 
aimed to understand and analyze the responses of high school students in a public school in 
the city of Gurupi-TO, as regards the use of water resources, for collective awareness against 
water waste, thereby enhancing the security of this vital resource for people. Field research 
was conducted with a structured questionnaire with collection fields of personally identifiable 
information, and then issues of self-analysis compared the proportion of daily intake of each 
participant in relation to the quantity recommended by the United Nations (UN), and the main 
influence for awareness against waste of water resources. The sample population consisted of 
30 students enrolled in the 2nd year of the Integrated High School Agribusiness, the Federal 
Education Institute, Science and Tocantins Technology (IFTO), Campus Gurupi and to give 
foundation to the study, we used the literature both in books, magazines and websites, about 
the use of water resources. 
 
KEYWORDS: Awareness, Water, Waste, Water resources. 
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INTRODUÇÃO 

É de grande importância que se tenha conhecimento sobre a situação dos recursos 

hídricos e sua melhor utilização. Para tanto, é necessário que as informações pertinentes sejam  

abordadas em conjunto, assim, possibilitando uma melhor gestão desses recursos. 

 
                        Figura 1: O que você tem feito para evitar o desperdício de água? IFTO, 2016. 
                        Fonte: http://visaoregional.com.br/07/01/2014/setor-de-agua-de-sao-joaquim-da-barra-alerta-
populacao-do-uso-consciente-da-agua-nesta-epoca/. IFTO, 2016. 

 

O Brasil é, reconhecidamente, donatário de um dos patrimônios hídricos mais 

importantes do planeta. Ana (2007, p.12) afirma que “a magnitude desse patrimônio 

transfere ainda o tamanho da responsabilidade dos brasileiros quanto a sua conservação e 

ao uso sustentável, benefício próprio, do equilíbrio ecológico planetário e da 

sobrevivência da humanidade.” 

O estado do Tocantins possui uma das principais regiões hidrográficas do país, com 

grande volume de água, seu sistema hidrográfico, totaliza 172.828,2 km² , representando 

62,3% da superfície do estado que é formado por 14 bacias hidrográficas (TOCANTINS, 

2008). 

Segundo Rizzini (1997) “O fogo de origem natural provocado por raios é necessário 

para o ciclo biológico de várias plantas pirofíticas do Cerrado”. Nobre ; Assad ; Oyama, 

(2005). Ressaltam que “a influência dos desmatamentos e das queimadas são notórias no 

aumento da temperatura, comportamento da pluviosidade e aridez em algumas áreas do 

globo.” Diante do exposto pelos autores acima citados a oscilação da pluviosidade afeta 

diretamente o nível das bacias hídricas, que por sua vez atinge o abastecimento de água de 

toda uma região, por tanto, medidas que evitam o desmatamento e o aumento das queimadas 

auxiliam indiretamente no equilíbrio pluviométrico dessas regiões.   
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Segundo (ORTIGA, 2007), a capital de Santa Catarina, Florianópolis, apresenta suas 

fontes naturais de água bem distribuídas em seu território. Entretanto, mais da metade da água 

tratada é desperdiçada diariamente, fato que retrata a falta de políticas públicas e de 

consciência da população em relação ao uso racional dos recursos hídricos. Tendo em vista 

esses contextos e a grave crise hídrica no sistema de abastecimento de água em algumas 

regiões do país.  

O presente trabalho tem como objetivo coletar um levantamento de dados, sobre o 

conhecimento por parte dos estudantes do ensino médio de uma escola pública do município 

de Gurupi-TO, no que diz respeito do uso dos recursos hídricos, para a conscientização 

coletiva contra o desperdício de água, assim, reforçando a garantia desse bem vital para 

população. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se pesquisa de campo, sendo utilizado como método de coleta de dados a 

aplicação de um questionário estruturado, contendo campos de coleta dos dados de 

identificação pessoal, e em seguida questões de auto-análise em relação a proporção do 

consumo diário de cada participante, em relação a quantidade recomenda pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), e a principal influência para conscientização contra o desperdício 

dos recursos hídricos. 

   Para dar embasamento ao estudo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica tanto em livros, 

revistas e sites na internet, acerca do uso de recursos hídricos. A população amostral foi 

constituída por 30 estudantes regularmente matriculados no 2º ano do Ensino Médio 

Integrado ao Agronegócio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins (IFTO), Campus Gurupi. 

   Os entrevistados foram abordados pelo examinador, o qual os convidaram a participar 

da pesquisa. Uma vez aceito o convite, os colaboradores assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliando-se o perfil dos participantes da pesquisa, notou-se que estão compreendidos 

na faixa etária de 14 a 19 anos, sendo 66% do gênero masculino e 34% do feminino. Quando 

questionados a quantos litros diários por pessoa acreditavam ser recomendados pela 

(ONU),representado pela Figura 2. Apenas 17% dos alunos marcaram corretamente a opção 
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de 110 litros diários, seguido por 33% de indicações para 100 litros, sendo 50% dos mesmos 

não souberam responder a questão.  

A pergunta posterior descrita na Figura 3, questionou como era visto o desperdício de 

água no cotidiano dos participantes, onde em uma esfera de 30 estudantes, 37% dos alunos 

assinalaram que é pouco comum o desperdício, assim, 50% marcaram ser muito comum e 

apenas 13% dos alunos declararam ser incomum, desta forma sendo valores negativos para o 

combate ao desperdício hídrico. 

 

Figura 2: Respostas dos entrevistados quando questionados: “Em sua concepção, quantos  litros 
diários por pessoa é recomendável pela ONU?” IFTO, 2016. 

 
                       Figura 3: Respostas dos entrevistados quando questionados: “Como o desperdício de água é visto 
em seu cotidiano?” IFTO, 2016. 
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CONCLUSÕES 

 O levantamento indicou que apesar da conscientização feita quase que espontânea e 

frequente das mídias informativas, ainda existe uma grande porcentagem  dos entrevistados 

que consideram muito comum o desperdício de água em seu cotidiano, mostrou também que 

ainda existe uma carência de conhecimento dos estudantes quanto a quantidade recomendada 

diária de água por pessoa pela (ONU), sabendo que estes conceitos subsidiarão o educando 

em uma melhor formação quanto a um cidadão responsável no que diz respeito ao uso dos 

recursos hídricos (BRASIL, 2005). 

Faz-se necessário a busca de conhecimentos pormenorizados, e a utilização deles 

para a conscientização do participante no processo de combate contra o desperdício 

hídrico que atinge o país. 

As informações deste estudo subsidiarão a confecção de uma cartilha informativa, 

mais detalhada e ampla em níveis de informação, para obter uma melhor efetividade no 

combate contra o desperdício de água. 

 

Figura 4: Use a água com moderação. IFTO, 2016. 
Fonte: http://www.gruporbs.com.br/noticias/2014/02/12/diario-catarinense-e-rbs-tv-apoiam-
campanha-pelo-uso-consciente-da-agua/ 
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INDUSTRIAL 
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RESUMO: A água pode ser considerada como um fator de limitação para o desenvolvimento 
industrial. O seu mau gerenciamento pode comprometer a sua qualidade, gastando-se ainda 
mais com tratamentos. A água da chuva pode ser considerada como uma ótima fonte 
alternativa, uma vem que sua captação e armazenamento proporciona água de boa qualidade 
para a indústria e ainda previne cheias. Um dos equipamentos que mais consomem água na 
indústria são as caldeiras, além disso, a qualidade da água para caldeira exige cuidados 
bastantes especiais que fazem com que a água da chuva seja uma boa solução. Os parâmetros 
que foram avaliados para a qualidade da água nesse trabalho foram: pH, dureza, dureza de 
cálcio e magnésio, alcalinidade, condutividade, sólidos totais dissolvidos e cloretos. Foram 
utilizados os métodos potenciométricos, volumetria de neutralização, titulação por 
complexação, e instrumentais. Os resultados obtidos de forma geral, mostram nas águas 
pluviais uma fonte alternativa de alta qualidade e que reduz os custos com tratamentos para 
água industrial. Mostram também que a água captada pelo método direto apresenta maior 
pureza que a captada pelo método indireto e no geral ambas têm parâmetros abaixo do limite 
recomendado para uso em caldeiras. Este estudo visa contribuir com a redução do consumo 
de águas fluviais, que são de alto potencial potável, e aumentar o uso de água pluvial que tem 
ótima qualidade para indústria e baixo potencial para consumo humano.  

 

Palavras-Chave: Água, Análise, Chuva, Indústria. 
 

 
ANALYSIS OF DIFFERENCE BETWEEN WATER QUALITY PLUVIAL 
CAPTURED BY METHOD DIRECT AND INDIRECT AND FEASIBILITY OF THE 
USE OF INDUSTRIAL 
 
ABSTRACT: The water can be considered as hum limiting factor for industrial development. 
Your bad CAN YOUR Quality Management compromise, spending even more with 
treatments. Rain water can be considered as a very good alternative source, ONE comes to 
YOUR capture and storage provides good water quality for Industry and STILL Combats 
Flood. One of the que equipment More consume water in industry are like boilers, 
FURTHERMORE, boiler water quality requires plenty Special Care What do que with the 
Rainwater BE A good solution. Parameters que Were evaluated paragraph Water Quality In 
this work Were pH, hardness, calcium and magnesium hardness, alkalinity, conductivity, 
Total dissolved solids and chlorides. Were used METHODS potentiometric, volumetrics of 
neutralization titration BY complexation, and instrumental. The results obtained general way, 
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show NAS Stormwater An alternative source of High Quality and That reduces OS Custos 
with paragraph Treatments Industrial water. Also show que one captured Water Hair Direct 
Method has Increased purity que one captured hair Indirect method and without General Both 
TEM parameters Below the limit Recommended paragraph OSU in boilers. This study aims 
to contribute to the Water Consumption Reduction River, which are drinking high potential, 
and increase the rainwater Use Having Great Quality Para Industry and potential Low 
paragraph human consumption. 
 

Keywords: Water, Analysis Rain Industry. 
 
INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, onde o meio ambiente, a água e a energia são temas com ampla 
abrangência nos meios acadêmicos e econômicos, existem grandes preocupações da sociedade 
em relação à conservação dos recursos da natureza, em especial ao uso racional e 
aproveitamento da água, recurso indispensável à vida. No entanto, a escassez de água é um 
dos maiores problemas do mundo moderno, logo vivenciada por grandes centros industriais, a 
exemplo da cidade de São Paulo. Em função do acelerado crescimento urbano populacional 
desses polos geradores, cresce a necessidade da utilização de técnicas sustentáveis visando 
suprir a escassez de água e/ou melhor aproveitá-la.  

Nesse contexto, fontes alternativas são apresentadas como solução para o aproveitamento 
da água para uso não-potável, em destaque a captação e o aproveitamento de água da chuva 
(precipitação atmosférica), indicada como fonte renovável de energia para alimentar caldeiras 
industriais. Para isso, se faz necessário realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para 
averiguar métodos de captação e avaliação da qualidade da água para esse fim.  

As caldeiras industriais são equipamentos que utilizam a água para a geração de vapor e, 
desta forma, pressupõe-se que a utilização da água da chuva, como fonte de alimentação, iria 
reduzir bastante a utilização das águas fluviais, deixando-as mais disponíveis para o consumo 
humano. No sentido de que seja possível a redução do uso de águas fluviais pelas indústrias, 
pretende-se com este estudo testar as seguintes hipóteses:  

 A água da chuva é adequada para o uso direto em caldeiras industriais. 

 Não sendo adequada para uso direto em caldeiras, tratamentos corretivos podem ser 
empregados para torná-la adequada. 

A interdisciplinaridade desse estudo encontra-se nas áreas de gestão ambiental (gestão 

de recursos hídricos, com a consequente redução do uso de águas fluviais), física (análises das 

propriedades físicas da água), química (análises das propriedades químicas da água), 

mecânica (funcionamento de equipamentos industriais, como caldeiras), social (as águas 

pluviais captadas e armazenadas podem evitar cheias quando utilizadas em larga escala). 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL  

Analisar a viabilidade do uso de água da chuva para alimentação de caldeiras industriais, 
através da análise da sua qualidade.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudar os métodos de captação e selecionar o mais adequado para o uso em 
caldeiras;  

 Analisar a qualidade da água da chuva coletada nos diferentes métodos; 
Verificar a viabilidade do uso da água de precipitação atmosférica em caldeiras 

industriais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

COLETA DE ÁGUA DA CHUVA.   

Normalmente a coleta da precipitação atmosférica para análise química é feita através de 
um pluviômetro que é um equipamento coletor que consiste basicamente de um funil 
acoplado a garrafas de polipropileno ou de vidro (GALLOWAY; et all, 1978). No funil é 
acoplado um filtro de acetato de celulose com granulação de 0,45 micra para a retenção de 
sólidos.  

No procedimento padrão, o coletor é acoplado a um posto de no mínimo 2m acima do solo 
para evitar a contaminação por poeira. A água escoa por dentro do funil e atravessa um tubo, 
depositando-se na primeira garrafa. Se a garrafa encher, o tubo escoa o conteúdo para a 
segunda garrafa. Este procedimento permite a concentração original de íons de da 
precipitação. É aconselhável que os coletores sejam instalados em pontos estratégicos e que as 
amostras sejam coletadas após um período contínuo de precipitação (PARRON, 2011). 

Apesar de esse ser o procedimento adotado para a coleta de água na maioria dos casos de 
análise. Nesse caso será utilizado para a coleta um funil e um coletor de amostras de 
polietileno e a coleta será efetuada ao nível do solo para que seja simulado uma situação real 
da captação da água na indústria, onde partir-se-á da hipótese que não será efetuada uma 
filtração durante a captação da água e sim posterior a sua coleta.  

Além disso, como dito anteriormente serão coletadas as águas pelo método direto, aquele 
que vem direto da chuva para o recipiente sem interferências, e indireto, aquele coletado 
através de calhas, telhados que passa por um conduto e então é armazenada, para que possa 
ser comparada as suas qualidades. 

As amostras de água da chuva coletadas para este trabalho foram todas na cidade de 
Aracaju, no bairro Luzia, durante o período de abril a agosto de 2015, sendo coletada uma 
amostra do método direto e uma amostra do método indireto em cada mês, totalizando cinco 
amostras de cada método. 

 
MÉTODOS PARA ANÁLISE DA ÁGUA COLETADA. 
 
Segundo o Buckman (1997), a água ideal para utilizar em caldeiras deve ter as seguintes 

características: Menor quantidade possível de sais e óxidos dissolvidos; Ausência de oxigênio 
e outros gases dissolvidos; isenta de materiais em suspensão; Ausência de materiais 
orgânicos; Temperatura elevada; pH adequado (faixa alcalina). 

Para garantir que essas propriedades sejam garantidas, é necessário que se faça uma análise 
da água que será levada ao tratamento para que seja então selecionado os tratamentos 
necessários para a água de alimentação do gerador de vapor.  
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Segundo O Manual de Segurança para Operadores de Caldeira do SENAI/SP, os 
indicadores que irão determinar as condições de utilização de uma determinada água na 
caldeira são listados abaixo e foram baseadas em (PARRON, 2011) no manual da EMBRAPA 
para procedimentos de amostragem e análise físico-química de água.  São elas: pH; 
Alcalinidade; Condutividade; Sólidos Totais Dissolvidos; Dureza Total e Cloretos.  

Análise de pH. 

O método potenciométrico será utilizado para a determinação do pH por ser o método mais 
preciso em sua determinação. Será utilizado um equipamento chamado de peagâmetro, que 
consiste basicamente em um eletrodo de referência, um eletrodo indicador e um dispositivo de 
medida potencial.  

Alcalinidade.  

A alcalinidade total será avaliada através do método de volumetria de neutralização que se 
baseia na reação entre um ácido e uma base, que formam um sal correspondente e água. 
Titula-se a amostra com ácido clorídrico, obtendo-se a concentração total de hidróxidos, 
carbonatos e bicarbonatos dissolvidos. 

Condutividade.  

Para a medida da condutividade elétrica será utilizado um equipamento denominado de 
condutivímetro, que se baseia na intensidade da corrente elétrica que circula entre os 
eletrodos. Partindo do princípio que a água pura é uma péssima condutora de eletricidade, 
quanto menor a condutividade elétrica, menor será a quantidade de íons dissolvidos e 
impurezas na água e dessa forma pode ser analisado a quantidade de sólidos totais 
dissolvidos. 

Sólidos Totais Dissolvidos. 

Será avaliado a partir da condutividade elétrica. 

Dureza Total. 

A dureza total consiste na soma de concentrações de cálcio (Ca) e magnésio (Mg). é devida 

a bicarbonatos , sulfatos , cloretos  e nitratos .  

A análise será por meio do processo de titulação por complexação, utilizando uma solução 
padronizada de EDTA. 

Cloretos 

Será avaliado segundo o método de Mohr para determinação de cloretos, o haleto é titulado 
com uma solução padrão de nitrato de prata, usando o cromato de potássio como indicador. 
No ponto final, quando a precipitação do cloreto estiver completa, o primeiro excesso de íons 
de Ag+ irá reagir e formar a precipitação do cromato de prata na cor amarelo avermelhado. 

 

3.3 COMPARAÇÃO DOS DADOS   

 

Os dados obtidos nas análises serão comparados com os dados aconselhados pela ASME 
como limites de utilização em caldeiras e por alguns fabricantes. 
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Tabela 1: Especificações da American Boiler and Affiliated Industries Manufactures 
Association’s). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A qualidade da água da chuva apresentada a seguir, foi coletada pelo método direto e 
indireto e será apresentada na forma de tabela, onde são representados os valores médios das 
10 análises feitas, sendo 5 do método direto e 5 do método indireto, todas armazenadas em 
frascos de polietileno de 1l, totalizando 10l de água coletada durante os períodos de abril a 
agosto do ano de 2015.  

Tabela 2: Parâmetros da água da chuva coletada pelo método direto e indireto. 

Parâmetros Método Indireto Método Direto 

pH 7,26 7,00 

Alcalinidade 4,35 ppm CaCO3 0,87 ppm CaCO3 

Condutividade 82,85 µS/cm 22,60 µS/cm 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 40,11 ppm 11,02 ppm 

Dureza Total 38,88 ppm CaCO3 4,32 ppm CaCO3 

Dureza de Cálcio 36,72 ppm CaCO3 4,32 ppm CaCO3 

Dureza de Magnésio 2,16 ppm CaCO3 0 ppm CaCO3 

Cloretos 7 ppm Cl 8,75 ppm Cl 

Vale salientar diante desses parâmetros encontrados que a Alcalinidade encontrada em 
todas as amostras foi somente influenciada por Bicarbonatos. 

Quando colocamos em um gráfico comparando esses parâmetros com os valores limites 
determinados pela ASME para água de alimentação de caldeiras temos:  
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Figura 1: Gráfico comparando os parâmetros analisados da água e os limites impostos pela 
ASME. 

Com exceção do pH, que a faixa ideal é entre 10 e 12, todos os outros valores devem estar 
abaixo do valor limite. Também não se tem valores de referência para dureza de cálcio e 
dureza de magnésio, tem-se somente o valor limite da dureza total. Desta forma, vê-se que a 
água de captação direta deve apenas sofrer um tratamento de correção de pH e todos os outros 
valores estão abaixo dos limites. Já a água de captação indireta deve sofrer tratamento para 
correção de pH e redução de dureza.  

Portanto pode-se perceber que a água de captação direta pode ser utilizada em caldeira 
simplesmente com uma correção simples de pH, enquanto a água de captação indireta deve 
sofrer a correção de pH e a redução da dureza. Porém, perde-se muito a eficiência de captação 
da água simplesmente pelo método direto. Desta forma, a água captada pelo método indireto 
continua sendo uma forma bastante eficaz para uso em caldeiras industriais, desde que tenha 
seu pH corrigido e sua dureza reduzida. A dureza pode ser reduzida com tratamentos 
precipitantes a base de fosfatos, tendo em vista que podem ser usados para dureza abaixo de 
50ppm de CaCO3, ou até mesmo usar abrandadores. 

 

CONCLUSÕES 

Devido aos problemas vivenciados com a falta de água, é extremamente necessário 
procurar fontes alternativas de água para uso industrial, de preferência fontes que minimizem 
o uso de água potável.  

Ficou claro que a água chuva, da forma bruta, não atende a todos os critérios exigidos para 
água de alimentação de caldeiras, porém, apresenta-se como uma ótima alternativa, tendo em 
vista que os resultados analíticos a mostraram com baixos sólidos dissolvidos, baixa dureza, 
baixa condutividade, pH na faixa de neutralidade, podendo considera-la como referência 
quando comparada com águas de outras fontes. Desta forma os custos com tratamento 
químico da qualidade da água serão bem menores quando comparados com os custos de tratar 
águas de fontes fluviais e de outorga. 

A água da chuva, quando captada pelo método direto, apresenta uma maior pureza quando 
comparada com a água captada pelo método indireto, porém, isso não deve ser um fator 
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impeditivo para o uso da água captada pelo método indireto, pois com tratamentos simples de 
filtração, correção de pH e redução de dureza, podemos utilizar essa água sem problemas.  

A água de precipitação atmosférica, quando armazenada, ainda tem a vantagem de reduzir 
os riscos de enchentes.  

Diante dos resultados apresentados e das justificativas expostas, percebe-se que a 

captação e tratamento da água da chuva para uso industrial é uma opção de bastante rentável e 

sustentável, de forma que abrange a sustentabilidade ambiental, econômica e social. 
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RESUMO: A urbanização e o crescimento das cidades trouxeram um problema consigo: a 
produção de resíduos, o qual, quando destinado incorretamente, traz sérios impactos sócio 
ambientais, que podem ser atenuados por meio da reutilização. Dentre as alternativas de 
reutilização, existe a produção de agregados, que podem ser utilizados para a fabricação de 
concretos, oriundos dos resíduos da construção civil (RCC). Esse fator serviu de alicerce para 
pesquisas no Brasil com o objetivo de possibilitar o uso de agregados reciclados da 
construção e diminuir os impactos gerados ao meio ambiente. Uma das características destes 
agregados é o alto teor de material fino justificando assim o uso destes em um tipo especial de 
concreto: concreto autoadensável (CAA) que é um concreto fluído capaz de se adensar através 
do seu peso próprio. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo analisar a 
durabilidade dos concretos autoadensáveis com adições de resíduos da construção civil. Para 
isso foram feitos traços com substituição de 100% e 50% do agregado miúdo por agregado 
reciclado. Além disso foi feito um traço apenas com agregado natural, traço referência. Essas 
misturas foram avaliadas por meio de ensaios com o concreto no estado endurecido de 
compressão axial, absorção de água por capilaridade, módulo de elasticidade dinâmico e 
resistividade. Ao analisar as propriedades do concreto ficou clara a possibilidade da utilização 
do agregado reciclado uma vez que o produto mostrou qualidade nos parâmetros avaliados 
nesse trabalho, apresentando características de um material possivelmente durável e 
ambientalmente correto.  
Palavras–chave: Agregado reciclado, CAA, propriedades mecânicas, resistência à 
compressão, resistividade.  
 

ANALYSIS OF CONCRETE SELF COMPACTING DURABILITY 
WITH WASTE USE OF CONSTRUCTION 
 
ABSTRACT: Urbanization and the growth of cities brought a problem with: waste 
production, which, when aimed incorrectly, causes serious socio-environmental impacts to the 
community that can be mitigated through the reuse of these. Among the reuse alternatives, 
there is the aggregate production of waste arising from construction (RCC). These aggregates 
may be used to manufacture concretes. These factors served as a foundation for research in 
Brazil in order to allow the use of recycled aggregates from construction and reduce impacts 
to the environment. One of the characteristics of these aggregates is the high content of fine 
material thus justifying the use of these in a special type of concrete: self-compacting concrete 
(SCC) which is a fluid concrete able to thicken by its own weight. In this perspective, this 
study aims to analyze the durability of concrete with autoadensáveis waste additions 
construction. For this traces were made by replacing 100% and 50% of fine aggregate by 
recycled aggregate, in addition a trace was made only with natural aggregate, the mark. These 
mixtures were evaluated by tests with concrete in the hardened state of axial compression, 
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water absorption by capillarity, dynamic modulus of elasticity and resistivity. By analyzing 
the properties of concrete it became clear the possibility of using recycled aggregate since the 
product showed the quality parameters evaluated in this study, showing characteristics of a 
possibly durable and environmentally friendly material. 

 
KEYWORDS: Recycled aggregate, CAA, mechanical properties, compressive strength, 
resistivity. 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento e o crescimento das cidades ocasionam alguns problemas, um deles 

que não pode ser ignorado é a geração de resíduos sólidos. A maioria destes resíduos é 

originada da construção civil (construção, reforma e demolição), cuja destinação incorreta traz 

prejuízos econômicos, sociais e ambientais (ABRECON, 2015). Uma forma de se reduzir 

esses impactos negativos é por meio da reciclagem. Porém, só após a publicação da resolução 

307 do Conselho nacional do meio ambiente (CONAMA) em 2002 e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos em 2010, a correta gestão e reciclagem de resíduos da construção civil 

(RCC) teve a devida visibilidade. 

Se por um lado exige-se cada vez mais um maior controle e a destinação correta dos 

resíduos, por outro lado observa-se o consumo de concreto elevar-se, aumentando, por 

consequência, a demanda por agregados que ocupam de 60 a 80 por cento do volume total do 

concreto (METHA, 1994), recurso natural que vem encarecendo à medida que vai se 

esgotando. 

Esse cenário influenciou o aproveitamento dos resíduos como agregado. A partir desse 

suposto desenvolveu-se várias pesquisas no Brasil e elaboração de normas, com o objetivo de 

padronizar o uso de agregados reciclados da construção civil em diferentes áreas de aplicação 

(NBR 15114, ABNT, 2004 e NBR 15116, ABNT, 2004). 

O concreto autoadensável (CAA) é definido como um concreto fluido que pode ser 

moldado in loco sem vibração para formar um produto livre de vazios e falhas e que apresente 

também, capacidade de fluxo através de seu peso próprio preenchendo completamente as 

fôrmas e atingindo a compactação mesmo em estruturas densamente armadas. O concreto 

resultante é denso, homogêneo e com as mesmas propriedades de resistência e durabilidade de 

concretos convencionais compactados (EFNARC, 2005). Sendo assim, é interessante ter o 

concreto autoadensável como uma terceira perspectiva, visando otimizar a produção devido 

sua capacidade de se espalhar sob o seu próprio peso se a necessidade de esforço externo para 

adensamento. 
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Este artigo trata do estudo da durabilidade de concretos autoadensáveis utilizando RCC.  

Para tal, foram analisadas as propriedades dos concretos no estado endurecido foram feitos os 

ensaios de absorção por capilaridade, resistividade, resistência à compressão axial e módulo 

de elasticidade dinâmico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os concretos foram produzidos utilizando cimento Portland CP V – ARI; agregado 

miúdo proveniente de RCC com dimensão máxima de 4,75 mm; agregado miúdo e agregado 

graúdo com as respectivas dimensões máximas de 4,75 mm e 6,3 mm; pó de pedra com 

dimensões máximas de 4,75mm; água e aditivo superplastificante. 

Foram produzidas três misturas de concreto, todas elas de concretos autoadensáveis 

(CAA), os traços 100 RCC e 50 RCC foram adaptados com base no traço REFERÊNCIA, as 

composições de todos os traços podem ser observadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Traço em unidade de massa (TUM). IFRN, 2016. 

MATERIAIS 
REFERÊNCIA 100 RCC 50 RCC 

TUM TUM TUM 

CIMENTO 1 1 1 

PÓ DE PEDRA 1,31 - - 

AREIA BRANCA 1,31 - 1,31 

RCC - 2,62 1,31 

BRITA 2,19 2,19 2,19 

ÁGUA 0,54 0,648 0,62 

ADITIVO 0,77% 2,545% 1,13% 

 

Todas as misturas apresentam quantidades iguais de materiais, exceto a água e o aditivo, 

que foi dosado de acordo com o comportamento do concreto em estado fresco, buscando com 

que os traços com adição de RCC tivessem coesão e fluidez semelhantes ao do traço sem 

resíduo. 

Caracterização do agregado reciclado 

Os principais ensaios no que se diz respeito a caracterização do material são os de 

determinação da composição granulométrica regido pela NBR 7217 (ABNT, 1987), 

determinação da massa específica regido pela NBR NM 53 (ABNT, 2003) e determinação da 

massa unitária regido pela NBR NM 45 (ABNT, 2006). 
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Por meio da granulometria é obtido a curva granulométrica, módulo de finura, dimensão 

máxima característica entre outras informações sobre o agregado. A massa específica, que 

segundo Metha (1994) é definida como a massa do material por unidade de volume, incluindo 

os poros internos das partículas, é fundamental para a dosagem do concreto. Já a massa 

unitária é relativa ao volume ocupado por ambos, agregados e vazios, e é comumente usada 

para transformação de massa em volume e vice-versa. 

 

Absorção de água por capilaridade 

A impermeabilidade do concreto é um dos principais fatores determinantes da 

durabilidade (METHA, 1994), através do ensaio de absorção de água por capilaridade regido 

pela NBR 9779 é possível mensurar a porosidade do concreto.  

Resistência a compressão 

Quanto menor a porosidade, maior a resistência mecânica, que pode ser obtida pelo 

ensaio de resistência a compressão axial de acordo com a NBR 5739. Para todas as 

composições foram realizados ensaios de compressão axial aos 21 dias. Os resultados 

apresentados neste trabalho resultam da média aritmética de ensaios em três corpos de prova 

cilíndricos 10x20cm. 

Módulo de elasticidade dinâmico 

O parâmetro usado para avaliar a homogeneidade do produto é o modulo de elasticidade 

dinâmico, com a execução da NBR 8802 é obtido a velocidade de propagação da onda 

ultrassônica. Após isso é adotado o mesmo critério de cálculo de módulo de elasticidade 

dinâmico do concreto da norma britânica BS 1881 (1986): 

Ed = ρV2 (1+ν) (1-2ν) / (1-ν), 

Ed = módulo de elasticidade dinâmico (MPa);  

ρ = densidade do corpo-de-prova (kg/m3);  

V = velocidade de pulso (km/s);  

ν = coeficiente de Poisson (adotado igual a 0,2).  

Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica pode ser definida como uma propriedade física do concreto que 

indica a sua resistência à passagem de corrente elétrica (ZACCARDI et al., 2009). Além de 

indicar o grau e a distribuição de umidade no concreto, presença de íons cloreto etc. Sendo 

assim, pode-se dizer que a resistividade do concreto está relacionada com a vida útil das 

estruturas.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise granulométrica pode-se perceber que as curvas da 50 areia branca e 

50 pó de pedra – traço referência – se assemelham ao do 100% areia reciclada (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Curvas granulométricas dos agregados miúdos. IFRN, 2016.  

 

De acordo com os dados mostrados na Tabela 2, no primeiro parâmetro analisado, o 

traço 100 RCC obteve resistência superior ao traço tido como base enquanto o 50 RCC ficou 

abaixo.  

 

Tabela 2. Resistência a compressão axial. IFRN, 2016. 

Traço Resistência 

100 RCC 44,8 Mpa 

50 RCC 33,0 MPa 

REFERÊNCIA 43,6 MPa 

 

A alta resistência do traço 100 RCC provavelmente se deu origem do agregado, já que a 

resolução 307 (CONAMA, 2002) normatiza a utilização de argamassa e concreto proveniente 

de construção, demolição, reformas e reparos como resíduos recicláveis como agregados. 

Há uma relação inversa entre porosidade e resistência, a porosidade capilar foi estimada 

através do ensaio de absorção de água por capilaridade, no qual a primeira mistura (100 RCC) 
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apresentou maior número de vazio, e as demais apresentaram dados bem próximos, mas 

inferiores, como mostra a Tabela 3.  

 

Tabela 3. Coeficiente de absorção de água por capilaridade. IFRN, 2016. 

Traço Absorção de água (g/cm²) 

100 RCC 0,2387 

50 RCC 0,1868 

REFERÊNCIA 0,185 

 

A grande taxa de absorção do traço 100 RCC provavelmente se deu pela elevada 

porosidade do agregado reciclado, assim como do pó de pedra, utilizado no traço 

REFERÊNCIA. 

Como pode ser observado na Tabela 4, os concretos contendo RCC mostraram dados 

de módulos de elasticidade dinâmicos bem próximos que significa uniformidade entre si, isso 

se dá pelas propriedades do agregado utilizado em ambos. 

 

Tabela 4.  Módulo de elasticidade dinâmico. IFRN, 2016. 

Traço Módulo de elasticidade dinâmico 

100 RCC 40,62932 GPa 

50 RCC 40,69638 GPa 

REFERÊNCIA 44,63915 GPa 

 

A Tabela 5 indica a resistência ao fluxo de corrente elétrica nos poros do concreto. O 

fluxo dessa corrente é intensificado pelo tamanho e continuidade dos poros, além da presença 

de íons cloretos. 

 

Tabela 5. Resistividade. IFRN, 2016. 

Traço Resistividade (kΩ/cm) 

100 RCC 10,9 

50 RCC 12,7 

REFERÊNCIA 16,4 
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Como citado anteriormente, os fatores que influenciam a resistividade além da 

porosidade, que foi abordado neste trabalho, há a presença de íons cloretos e a carbonatação, 

que são mecanismo preponderantes de deterioração. Outra sugestão de trabalho futuro é sobre 

as reações álcali-agregados. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar dos ensaios referentes as propriedades do concreto no estado endurecido 

indicarem que as mistura utilizando RCC apresentaram resultados inferiores à mistura tida 

como referência, o custo e impacto ambiental deve ser levado em consideração como fator 

positivo. 

Além das normas já vigentes que tratam do agregado reciclado de resíduo sólido da 

construção civil, são necessárias pesquisas e normas mais abrangentes quanto a qualidade e 

durabilidade desse agregado, para que seu uso possa ser disseminado no país. Para isso são 

necessários diversos estudo quanto ao agregado, levando em consideração a NBR 7211 

(ABNT, 2009), que recomenda granulometria, ensaios de substâncias nocivas, ensaios de 

durabilidade entre outros ensaios especiais. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) pela 

concessão da bolsa de pesquisa e ao IFRN pela concessão do espaço laboratorial e apoio 

institucional. 

 

REFERÊNCIAS 

ABRECON. A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil. Relatório 

pesquisa setorial 2014/2015. São Paulo, 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 45: Agregados – 

determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro: Abnt, 2006. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 53: 

Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção de água. Rio 

de Janeiro: Abnt, 2003. 

 



 

3390 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: Concreto – 

ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro: Abnt, 2007. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: Agregados 

para concreto - especificação. Rio de Janeiro: Abnt, 2009. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7217: Determinação 

da composição granulométrica. Rio de Janeiro: Abnt, 1987. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR8802: Concreto 

endurecido – determinação da velocidade de propagação de onda ultra-sônica. Rio de 

Janeiro: Abnt, 1994. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9204: Concreto 

endurecido – determinação da resistividade elétrico-volumétrica. Rio de Janeiro: Abnt, 

2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9779: Argamasa e 

concreto endurecidos – determinação da absorção de água por capilaridade. Rio de 

Janeiro: Abnt, 1995. 

 

BRITISH STANDARD. BS 1881: Testing concrete: recommendations for measurement 

of velocity of ultrasonic pulses in concrete. London: British Standards Institution, 1986. 

 

METHA, P. K; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais. 

São Paulo: Pini, 1994. 573 p. 

 

European Federation of National Associations Representing producers and applicators 

of specialist building products for Concrete (EFNARC). The European guidelines for 

self-compacting concrete specification. Production and Use. Hampshire, UK; 2005 

<www.efnarc.org>. 

 



 

3391 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

TUTIKIAN, B. F; DAL MOLIN, D, C. Concreto auto-adensável. São Paulo: Pini, 

2008. 140 p. 

 

ZACCARDI, Y. A. V. et al. Influence of temperature and humidity on Portland cement 

mortar resistivity monitored with inner sensors. Materials and corrosion, Berlin, v. 60, 

p. 294-299, nov, 2008. 

  



 

3392 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo fazer a análise do processo de estivagem 
de celulose no cenário do porto do Itaqui. O estudo foi desenvolvido in loco, através de uma 
concessão da empresa G5 Logística, tal empresa que nos dá esse suporte é responsável por 
toda logística do transporte de celulose da fábrica da Suzano situada em Imperatriz - MA até o 
carregamento das embarcações que partem para os principais portos do mundo. Nesse 
trabalho objetiva-se reduzir os custos da estivagem através da redução do tempo de 
carregamento, consequentemente, aumentando-se a rotatividade de navios no porto, e dessa 
forma, aumenta-se o lucro em um determinado espaço de tempo, tornando-o mais competitivo 
no mercado marítimo. Para alcançar-se este objetivo foram realizados estudos de técnicas de 
estivagem, observando-se as diversas operações de estivagem sob diferentes regimes  de 
trabalho. Fez-se  o monitoramento das diversas interrupções ocorridas durante as operações, 
como intervenções para manutenção das maquinas e equipamentos (guindastes e lifting 
frames ou spreaders), além de observar-se a eficácia dos equipamentos. Buscou-se a melhoria 
do desempenho dos processos de carregamento, visando o desenvolvimento de técnicas e 
tecnologias inovadoras que possibilitassem a melhoria da qualidade do andamento deste tipo 
de operação portuária, proporcionando melhor rendimento sem submeter os  Trabalhadores 
Portuários Avulsos  a condições desconfortáveis de trabalho. 

Palavras–chave: Logística, operação portuária, transporte marítimo, unitização 
 

CELLULOSE STOWAGE ANALYSIS IN SCENERY OF THE ITAQUI PORT 
 
ABSTRACT: This study aimed to make the analysis of cellulose  stowage process in Itaqui 
Port scenario. The study was developed in situ, through a concession of the Logistics 
company G5, such company is responsible for all logistics of cellulose transportation from 
Suzano's  plant located in Imperatriz - MA up until the loading vessels that departing to the 
main ports of the world. This work aimed to reduce the costs of storage by reducing the 
charging time, Consequently increasing the rotating of ships in port and this way increasing 
profit in a given time and making us more competitive in the marine market. For that to 
happen studies of stowage techniques was realized, observations of the various storage 
operations under different working arrangements, so we attacked some crucial points, we 
conducted the monitoring of the various interruptions occurred during the operation, as 
interventions for maintenance of machinery and equipment (cranes, and lifting frames or 
spreaders) besides observing  what types of equipment are more effective. Sought to improve 
the performance of loading processes, aiming the development of innovative techniques and 
technologies that enable the improvement of the quality of the progress of this type of port 
operations, providing better performance without submitting the Port Workers Avulso to 
uncomfortable working conditions. 
 
Key words : Logistics, port operations, shipping, unitization 
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INTRODUÇÃO 

O transporte aquaviário tem a finalidade deslocar mercadorias entre portos distintos, 

marítimos ou fluviais, em um espaço de tempo acordado, assegurando-se que a carga seja 

entregue em perfeitas condições físicas. Mitigando qualquer que o seja prejuízo, no entanto 

sempre visando o menor custo possível, sendo que o transporte aquaviário é a opção 

economicamente mais viável quando se trata de grandes quantidades de carga. 

 Consequentemente, iniciou-se um intenso processo de estudos e desenvolvimentos de 

tecnologias que permitissem diminuir os gastos e maior segurança no transporte marítimo. 

Atualmente  os motores dos navios são mais econômicos, novos projetos possibilitam  

navegações mais rápidas através de cascos mais hidrodinâmicos e ajustes de trim ou 

adernamento, tais fatores contribuem também para a segurança visando reduzir possibilidades 

de tombamentos, acidentes fatais , colisões entre navios, além de outros acidentes que possam 

vir a ocorrer. 

 Para acompanhar o crescente avanço tecnológico das embarcações sentiu-se a 

necessidade de também melhorar a infraestrutura dos portos brasileiros. No caso do Maranhão 

o Porto do Itaqui, situado a 11km do centro da Cidade de São Luís dispõem de 1614m de cais, 

com profundidade de 9m a 21m conforme variações das marés. Além de ser considerado um 

dos portos mais profundos do mundo, possui vantagem também em relação a outros portos do 

sudeste do Brasil pela sua localização geográfica que permite uma economia de até 7 dias de 

viagem para os maiores portos do mundo como por exemplo o de Roterdã. Dentre as obras de 

melhorias, em 2012 o porto inaugurou o Berço 100, que também é utilizado para a 

movimentação de celulose, nosso objeto de estudo, e em 2014 o TEGRAM (Terminal de 

Grãos do Maranhão) com capacidade para 10 milhões de toneladas/ano quando estiver em 

pleno funcionamento. 

 Acompanhado a evolução das embarcações e das estruturas portuárias, em meados de 

1950-1960, iniciam-se os estudos das técnicas e conceitos empregados na logística 

empresarial, por causa do crescimento da demanda de produtos industrializados e também da 

concorrência empresarial, resultando no aumento da atenção à satisfação do cliente e junto a 

isso a importância da qualidade do produto. Com o passar dos anos os compradores 

começaram a levar mais em consideração a qualidade do produto ofertado, assim como o fator 

custo x beneficio  além da acessibilidade ao produto. Sendo assim o cliente e a concorrência 

forçam as empresas a buscarem meios para baratear o seu produto e a ter um maior alcance 

territorial, sendo assim elas procuraram desenvolver seus canais de distribuição. 
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 O canal de distribuição é um fator integrante da cadeia logística que  é composta pelos 

fabricantes, atacadistas, distribuidores, varejistas e consumidor  final. Tem como função 

também induzir a demanda, satisfazer a demanda, disponibilizar serviços pós compra e trocar 

informações. 

 "Estes objetiva disponibilizar produtos com rapidez, reforçar o potencial de vendas, 

fortalecer a cooperação entre os componentes da cadeia logística, facilitar o fluxo de 

informação e material e reduzir os custos de forma integrada" (ROJAS, P. 2014, p.3) 

 Tal conceito de pré navegação é importante, pois todo o sistema de deslocamento de 

carga deve funcionar harmoniosamente, no sentido de que deve haver sintonia entre a linha de 

produção da fabrica até o momento de estivagem, pois a fabrica deve conseguir alimentar o 

seu armazém para que haja sempre carga o suficiente para estivar o navio em tempo hábil. Ou 

seja, no nosso objeto de estudo, em resumo a empresa G5 Logística é responsável por 

transportar a celulose da empresa Suzano situada em Imperatriz - MA até o armazém da 

mesma empresa situado no Porto do Itaqui e após isso realizar o embarque da carga em navios 

fretados por vários clientes diferentes.  

 Este trabalho tem como objetivo observar, analisar e por fim propor soluções que 

visam mitigar interrupções durante a operação de embarque, como pausas para a manutenção 

nos spreaders, nos guindastes, ou para reencaixar os grampos na carga, além de facilitar ao 

operador do guindaste posicionamento das cargas nos porões do navio através de sistemas 

mecânicos que permitam ajudar um içamento uniforme. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A priori foi necessário um contato prévio com a empresa G5 Logística para que fosse 

autorizada a pesquisa e liberado o acesso ao porto e aos navios junto a EMAP. Após esse 

processo acompanhou-se a operação de estivagem utilizando-se o método de pesquisa de 

participação observante, visando-se, inicialmente tentar identificar o que mais intrigava, quais 

aspectos poderiam ser melhorados e destes quais eram possíveis ser trabalhados tendo em 

vista a facilidade de execução, os custos. Considerou-se, também quais informações da 

empresa eram acessível, respeitando-se a política de privacidade de algumas informações da 

empresa. 

Simultaneamente a essa busca da delimitação do tema, da problemática a ser discutida e 

do levantamento de dados da organização sob observação, fez-se necessário buscar 

bibliografias pertinentes ao tema para que fosse mais compreensível o meio do objeto de 



 

3395 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

estudo, o ramo da logística portuária, e adquirir-se know-how para conseguir-se propor com 

melhorias baseadas em estudos científicos, mesclando com o empirismo dos funcionários que 

nos orientaram. Para tal foram utilizados teóricos e pesquisadores como Pablo Rojas, 

Huerbton Couto, Glaydston Ribeiro, Luiz Lorena, Handabaka dentre outros. 

Começando por Rojas (2014) com o livro Introdução à logística portuária e noções do 

comercio exterior, esta obra nos introduz no conteúdo trazendo noções sobre logística e seus 

modais, sobre o sistema portuário brasileiro, um pouco de comercio internacional, 

movimentação de carga, operações de embarque e desembarque, além abordar questões 

administrativas, leis e impostos por que estão por trás da operação. 

Couto (2007) ao desenvolver um trabalho intitulado " Unitização de Cargas" analisou 

que durante o embarque o manuseio das cargas é otimizado a partir da unitização de cargas 

que é " o processo de agregar volumes fracionados em uma única unidade de carga, mantida 

inviolável ao longo de todo percurso origem/destino" (p.14). Esse trabalho contribuiu no 

aspecto da compreensão do por quê a celulose é transportada dessa forma, quais o benefícios 

da unitização e de se pensar na possibilidade de pequenos ajustes nesse método. 

Ribeiro & Lorena (2005) através do trabalho: Análise da Estivagem de Unidades de 

Celulose Usando Relaxação Lagrangeana abordam o processo de estivagem através de 

linguagem computacional para arranjar as unidades de celulose no porão de um navio 

procurando maximizar o número de unidades estivadas, esse estudo auxiliou a pesquisa na 

compreensão da disposição da carga no navio, pois o cálculo computacional adequado 

melhora o arranjo da carga dentro do porão possibilitando um armazenamento de maior 

quantidade de carga no seu interior. 

Handabaka (1994) no livro Gestão Logística da Distribuição Física Internacional trata 

do planejamento de estivagem considerando as peculiaridades de cada tipo de carga e  sua 

natureza. Esse trabalho permitiu observar ações adequadas para carregamento da celulose, 

considerando a especificidade dessa carga e tornando possível fazer uma comparação com a 

realidade do Itaqui.   

Local de Pesquisa  

 Como já exposto o local de pesquisa é o porto do Itaqui no qual o navio da figura 1 

encontra-se atracado no berço 100, onde acontecem maioria das operações de estivagem de 

celulose, podendo variar também com o berço 103. Como pode ser observado a celulose é 

transportada em caminhões do armazém, figura 2, até a beira do cais, nesse caso o 

carregamento está sendo feito simultaneamente nos porões 5 e 8 da embarcação. Essa 
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distribuição de carga já foi previamente calculada pelo Supercargo do navio e acordada com a 

Suzano e com a G5 pois como no geral um navio atende a mais de um comprador, há de se 

respeitar a ordem de embarque e de desembarque no porto de destino. 

 

 

Figura 14. Navio da empresa Star Hansa 

 

 

Figura 15. Armazém da Suzano 

 

 A carga estivada é a celulose do tipo Suzano Pulp, como mostra na figura 4 está 

devidamente unitizada por um sistema de amarração com arames, cada conjunto de unidades 

de celulose é chamado de "lingada", segundo a disposição, esta por sua vez pode ser 

espelhada ou não espelhada, possuindo as dimensões em torno de 5,54m x 1,34m x 1,70m, 

pesando aproximadamente 12 T. Observando que essas medidas podem variar de acordo com 



 

3397 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

o tamanho do porão do navio. Divididas em outra categoria a celulose exportada pode ser 

encapada ou não, dependendo do pedido do cliente. 

 

Figura 16. Dimensões do fardo. Fonte site da Suzano 

 

Figura 17. Lingada de celulose 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como problematização, questionamos se: "As estratégias empregadas na estivagem de 

celulose no Porto do Itaqui vem diminuindo o tempo de operação". Esta operação dar-se um 

fluxo em que começa com o Supercargo do navio, ele elabora um plano de estivagem baseado 

na estabilidade do navio para evitar adernamentos, trim e deflexões. Esse plano é repassado 

para o Ship planner da Suzano no qual após saber qual a sequência dos porões a serem 

carregados, ele será responsável por dizer qual carga, de qual cliente entrará primeiro no 

porão do navio, pois existe a possibilidade de haver produto de mais de 2 clientes em um 

mesmo porão, à bordo essas cargas são diferenciadas por discretas marcações feitas a pincel 
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colorido ou simplesmente pelo fato da carga ser encapada ou não. Depois essa sequência é 

repassada para o armazém que através de garras hidráulicas empilham as cargas nos 

caminhões respeitando a sequência e a geometria calculada anteriormente e então essa carga é 

deslocada até o berço em que o navio está atracado. A partir daí inicia-se a estivagem que é 

orientada pelo Supervisor de bordo que se baseia na ordem de carregamento anteriormente 

planejado, a pesar do planejamento já chegar pronto para o supervisor este tem autonomia, 

conhecimento e rapidez o suficiente para perceber alguma anomalia durante a operação como 

um adernamento para bombordo ou para boreste, e assim orientar o guindasteiro se a próxima 

lingada será para o "lado mar" ou "lado terra", dentre outras possibilidades. 

Este trabalho foi realizado acompanhando a operação ao lado do Supervisor de bordo e 

ao lado dos estivadores do OGMO Itaqui (Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho 

Portuário do Porto Organizado do Itaqui), onde através de observações e conversas informais 

foi possível identificar alguns pontos que podem ser reajustados como: 

A. Constante manutenção corretiva na mangueira dos spreaders 

B. Dificuldades em ajustar cargas no porão do navio 

C. Falta de caminhões na beira do cais 

D. Conscientização dos colaboradores 

No ponto A observamos que a operação sofre várias pequenas interrupções para a 

efetuar a manutenção corretiva na mangueira a ar comprimido que tem a função de abrir o 

gancho pneumático, tal situação acontece devido a uma presilha não está bem fixada, como 

mostra na figura5. ou a mangueira pode sofrer avarias devido ao tempo de uso ou até mesmo 

por uma falta de habilidade, entrosamento do guindasteiro com o equipamento ocasionando 

um mau uso. 

No ponto B identificamos alguns fatores que contribuem para esse fator com por 

exemplo o fato de um mal engate do gancho na carga, propiciando que ela seja içada de forma 

desuniforme e assim dificultando o trabalho do guindasteiro ao ter que posicionar a 

mercadoria no porão, sendo que as vezes é necessário ter que abaixar a carga no porão para 

que sejam recolocados os ganchos gerando um retrabalho e um consequentemente um atraso 

na operação. Mas esse mal engate do gancho na carga também pode estar relacionado à 

geometria do gancho ou a falta de um "obstáculo" que contribua para que o gancho não se 

desloque quando atrelado ao arame que envolve a carga como mostra na figura6.  Nesse 

aspecto a falta de habilidade do guindasteiro e entrosamento com a máquina também 

colaboram pois o campo de visão que esse profissional tem de cima do guindaste é um tanto 
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quanto limitado em relação a perspectiva de profundidade, que é algo que o profissional 

adquire com o tempo de trabalho. 

No ponto C no geral se dá pro um problema logístico, as vezes a carga ainda está por vir 

de imperatriz e o armazém não tem mercadoria o suficiente, talvez seja um problema espaço 

ou até mesmo do fluxo de produção, há de se obser com mais atenção esse tópico. 

 

Figura 18. Manutenção no Spreader 

            

 

Figura 19. Carga desuniforme 

 

No ponto D chamamos de "Conscientização dos colaboradores" o fato de observar mais 

o trabalho em equipe, em somar uns com os outros, pois já houve caso em que o guindasteiro 

não era tão habilidoso e alguns companheiros de trabalho não foram solidários em apoia-lo na 

operação, pelo contrário, puseram mais pressão até que ele foi trocado no meio da operação. 

Outro exemplo foi que um colaborador esqueceu o seu cantil e a capa do rádio em cima da  

carga e o guindasteiro veio e pôs uma lingada por cima, então teve-se que retirar a carga para 

retirar o equipamento de baixo e isso durou mais ou menos 15 minutos. Houve outro caso em 

que um motorista carregou o seu caminhão e foi ao banheiro, no entanto o caminhão que 

estava atrás na sequencia do carregamento o ultrapassou fazendo com que começasse uma 
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sequencia errada de estivagem e o problema foi detectado a tempo pelo supervisor de bordo 

que conseguiu reverter a situação, porém demandou um tempo a mais na operação. 

 

CONCLUSÕES 

Com esse trabalho conclui-se que há de se observar atentamente a operação de 

estivagem, mesmo sabendo-se que a empresa possui um elevado grau de organização e 

produção. Pois, pequenas falhas isoladas, somadas no fim do processo, podem resultar em 

grandes perdas que podem ser mitigadas. 

Ainda existem algumas limitações que serão analisadas no próximo trabalho, onde 

pretende-se quantificar, em tempo, essas pequenas interrupções na operação para que os 

valores possam ser expressos em gráficos e tabelas assim tornando possível uma melhor 

compreensão do que está sendo exposto. Além do que propor-se-á soluções para amenizar 

essas intervenções durante a operação. 
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RESUMO: O setor da construção civil é um dos ramos da indústria que mais gera resíduos. 
Em contrapartida, também é o que mais reutiliza esses resíduos na composição de novos 
produtos. Com o crescente número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos, 
objetivando dar uma destinação nobre a alguns resíduos gerados dentro da própria construção 
civil, o vidro temperado tem se apresentado como um desses resíduos por possuir forma 
granular e resistente, com propriedades geralmente inertes e composição quimicamente 
compatível com a do concreto. Neste tema, este trabalho tem como objetivo, avaliar a 
exequibilidade técnica de blocos vazados de concreto com adição de vidro como agregado 
artificial. Dentre os ensaios realizados até o presente momento, constatou-se resistência a 
compressão compatível com a exigida por norma referente a blocos de concreto vazado sem 
função estrutural, atingindo 4,7 MPa com 15% de adição de vidro em relação a massa total, 
em substituição parcial ao agregado miúdo utilizado. 
 
Palavras–chave: Bloco vazado, resistência a compressão, vidro temperado  
 

TECHNICAL FEASIBILITY ANALYSIS OF CONCRETE BLOCKS 
LEAKED WITH GLASS AS HOUSEHOLD WASTE ARTIFICIAL 
 
ABSTRACT: The construction sector is one of the branches of industry that generates more 
waste. However, it is also what most reuses these residues in the composition of new 
products. With the growing body of research on the use of alternative materials, aiming to 
give a prime destination to some waste generated within the construction, tempered glass has 
been presented as such a waste for having granular and resistant form, with generally inert 
properties and chemically compatible with the concrete composition. Therefore, this study 
aims to assess the technical feasibility of concrete hollow blocks with added glass as artificial 
aggregate. Among the results obtained, it was found compressive strength compatible with the 
required by standard for the cast concrete block without structural function, to 4.7 MPa with 
15% glass addition in relation to the total mass, replacing the aggregate kid used. 

 
KEYWORDS: Hollow block, resistance to compression, tempered glass.  
 

INTRODUÇÃO 

Um dos principais agentes de degradação ambiental é o setor da construção civil, isso se 

dá devido à grande emissão de agentes poluentes, além da extração de recursos naturais para 

suprir as necessidades de produção (JOHN e AGOPYAN, 2003) (1). Dado este fato, o setor 

da construção civil acompanha o surgimento de novas técnicas e novos materiais, 
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desenvolvendo-se de forma contínua ao longo dos anos. César (2002) comenta que o conceito 

de alvenaria de vedação evoluiu ao longo do tempo da história da humanidade em função dos 

materiais disponíveis no meio em que o homem habita e também baseado nos seus recursos 

tecnológicos e das suas necessidades. 

Com o crescente número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos como 

agregados do concreto, objetivando dar uma destinação nobre a alguns resíduos gerados 

dentro da própria construção civil, o vidro temperado tem se apresentado como um desses 

resíduos por possuir forma granular e resistente, com propriedades geralmente inertes e 

composição quimicamente compatível com a do concreto. Trabalhos de pesquisas 

demonstram a utilização do vidro em compósitos cimentícios, como exemplo, a utilização do 

resíduo de vidro como substituição de 7,5% e 15% de agregado de sílica  em formulações 

típicas de telhas de concreto com e sem adição de metacaulim, que em seus resultados, 

segundo Cota (2013) (3) revelam que  a substituição de 7,5% de partículas de vidro em 

combinação com 7,5% de metacaulim, permite alcançar o desempenho equivalente ao 

referencial de concreto pré-fabricado, ou seja, desenvolvendo assim  um novo produto, e 

ainda dando uma destinação nobre ao resíduo de vidro.  

Outro exemplo do uso do vidro em compósitos cimentícios é o estudo do efeito das 

fibras de vidro e polipropileno nas propriedades mecânicas do concreto, realizado por 

Bonifácio e Godinho (2014) (4) o qual apresenta em seus resultados que a adição das fibras de 

vidro aumentou a resistência à tração por compressão diametral em 3,7%. Além disso, o 

estudo mostra que no ensaio de flexão em corpos de prova prismáticos, a resistência do 

concreto com adição de fibra de vidro aumentou 6,1% em relação ao traço de referência.  

Com base nessas premissas, o estudo pretende verificar a exequibilidade técnica de 

blocos vazados de concreto de alvenaria de vedação produzidos com resíduos de vidro 

temperado como agregado artificial, em substituição parcial ao agregado miúdo e graúdo, 

buscando benefícios econômicos por reduzir o uso de agregados naturais bem como 

benefícios ambientais por se tratar de uma ação sustentável com a utilização de resíduo 

sólido.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

O objetivo principal do presente estudo é analisar a viabilidade de blocos de concreto 

com resíduos de vidro temperado na sua composição através das suas propriedades 
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mecânicas. A Figura 1 ilustra os materiais e procedimentos experimentais adotados na 

pesquisa. 

Materiais 

Todos os materiais foram provenientes da região metropolitana de Natal/RN, obtidos e 

armazenados em quantidades suficientes para todo o desenvolvimento para a pesquisa.  

Cimento 

 O cimento utilizado foi o Cimento Portland IV resistente a sulfato (CP IV 32- RS), 

também denominado como cimento pozolânico devido ao teor de adição de material 

pozolânico em sua composição, que gira em torno de 15 a 50%, a caracterização do cimento 

usado, segundo fabricante, está disposta na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização do cimento CP IV 32-RS. IFRN, 2016. 

Massa específica 2820 kg/m³ 

Densidade 1400 kg/m³ 

Finura 0,54 % 

Pó de pedra 

Utilizou-se o pó de pedra objetivando aumentar a compacidade e resistência à 

compressão, visto que este material possui granulometria bem menor que a brita, diminuindo 

assim a quantidade de vazios. 

Vidro temperado  

Foi utilizado o vidro temperado devido a sua segurança no manuseio, pois após a 

fragmentação deste, o material não apresenta pontas afiadas (cortantes), evitando acidentes no 

momento de peneiramento. O vidro foi obtido de doações dos descartes de vidraçarias da 

cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. 
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Figura 1. Fluxograma do programa experimental: materiais e procedimentos. IFRN, 2016. 

Pedrisco 

A brita utilizada na confecção do concreto foi a brita denominada pedrisco com 

diâmetro máximo característico de 6,3mm. 

Métodos 

 No intuito de alcançar os objetivos desta pesquisa houve, primeiramente, a 

caracterização dos materiais utilizados, estabelecida por norma; logo após, iniciou-se os 

estudos para determinação do traço de referência e, a partir desse, inserir o vidro em 

determinadas proporções, em substituição parcial ao pó de pedra e parte da brita utilizada, 

sendo essas proporções de 10% e 15%. 

Para obtenção do vidro na granulometria desejada utilizou-se do equipamento de ensaio 

de abrasão “los angeles”, que consiste em um cilindro giratório com esferas de aço que 

realizam o processo de moagem do material, conforme Figura 2. A granulometria do vidro foi 

dividida em quatro proporções de material, compreendida entre as peneiras: #6,3mm, 

#4,75mm, #2,4mm, #1,2mm e #0,6mm. 
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Figura 2. Aparelho usado no ensaio de abrasão “los angeles”, e vidro fragmentado. IFRN, 2016. 

Foram moldados, para cada traço produzido, 06 (seis) corpos de prova (CP’s) 

cilíndricos de 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura e 03 (três) blocos vazados para cada 

traço analisado.  Os blocos moldados (figura 3), de dimensões 10 cm x 20 cm x 40 cm, em 

forma metálica (Figura 4), destinam-se a realização de ensaios de caracterização e 

desempenho estabelecidos pela NBR – 12118:2013 (5). Segundo essa norma, os ensaios 

exigidos para os blocos são o de resistência à compressão, análise dimensional, absorção, área 

líquida e retração linear por secagem. Nos corpos de prova (CP´s), além da resistência à 

compressão, houve também a verificação da massa específica seca e aparente, além do 

módulo de elasticidade dinâmico. 

 

                                

         Figura 3. Blocos desmoldados. IFRN, 2016.  Figura 4. Fôrma metálica dos blocos. 

IFRN, 2016. 
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Traços analisados 

Os traços, após estudo realizado, ficaram dispostos conforme a tabela 2 abaixo, assim como 

as quantidades de materiais, que foram calculadas para confecção de 6 cp’s cilíndricos (10 x 

20 cm) e 3 blocos (fôrma 10 x 20 x 40 cm, de acordo com a figura 3 acima). 

Tabela 2. Traços/ quantidade de materiais. IFRN, 2016. 

Traços Qt. De Materiais (Kg) 

Cim:areia:brita:p.pédra/vidro:água Cimento Areia Brita 
Pó de 
pedra 

Vidro Água 

T.U.M (TR) - 1:4:1,25:1,25:0,75 5,88 23,52 7,35 7,35 0 4,41 
T.U.M (T10) - 1:4:1,68:0,82:0,75 5.88 23,52 9,87 0 4,82 4,41 
T.U.M (T15) - 1:4:1,25:1,25:0,75 5,88 23,52 7,35 0 7,35 4,41 

 

A substituição do pó de pedra pelo vidro foi total no caso do traço com 15% de vidro em 

relação a massa total, visto que a quantidade de pó de pedra utilizada no TR correspondia a 

15% da massa total. No traço com 10% não se utilizou o pó de pedra, a substituição, portanto, 

ocorreu diminuindo a quantidade de vidro do T15, e compensando essa quantidade que foi 

reduzida na quantidade de brita. 

Ensaios realizados 

 Resistência à compressão 

O ensaio de resistência a compressão para blocos de concreto vazado é determinado 

pela NBR 12118:2013, que especifica o equipamento, e as demais diretrizes para realização 

do ensaio. Diferente do ensaio de compressão em corpos de prova, por ser vazado, no bloco 

de concreto faz-se necessário “capeamento” (regularização das superfícies com pastas de 

cimento) nas duas faces que recebem a aplicação da carga, que é aplicada nas faces sobre uma 

superfície plana. O capeamento tem a finalidade de uniformizar as áreas de contato do bloco 

com os pratos da prensa. 

 Módulo de Elasticidade Dinâmico 

Este ensaio foi realizado conforme a norma NBR - 15630:2009 (6), que consiste em 

determinar a rigidez de um material através de aparelho de ultrassom. O ensaio consiste na 

medição da velocidade que a onda ultrassônica leva para percorrer o corpo de prova, 

conforme ilustrado na Figura 5. Com esses dados, e os parâmetros necessários, determina-se o 

módulo de elasticidade. 
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Figura 5: Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico - aparelho de ultrassom. IFRN, 2016. 

 Absorção 

Este ensaio consiste em deixar a amostra (bloco e corpos de prova) submersa em água 

por um período de 24 horas para obtenção da sua massa saturada (Msat) e, em seguida, 

coloca-se a amostra em estufa a temperatura de 105-110oC, também pelo período de 24h, para 

obtenção de sua massa seca (Ms). Sua determinação é então finalizada através da Equação 1. 

(%) 100
Ms

Ms -Msat 
  Ab   (A)  Equação 1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Para verificação das propriedades físicas e mecânicas, realizaram-se os ensaios de 

resistência à compressão, massa específica, seca e aparente, absorção e módulo de 

elasticidade dinâmico, além dos outros ensaios regidos pela NBR 6136 (7), que indica os 

requisitos para um material ser caracterizado como bloco vazado de concreto simples para 

alvenaria. 

 A pesquisa ainda está em andamento, portanto os resultados apresentados neste artigo se 

resumem aos traços de referência (TR), com adição de 10%(T10) e 15%(T15) de vidro em 

relação a massa total.   

 Quanto ao ensaio de resistência a compressão axial (Figura 6), verificou-se que o traço 

de referência apresentou maior resistência quando comparado aos traços T10 e T15, porém o 

T15 apresentou maior resistência quando comparado ao T10, isto se deu devido ao grau de 

compacidade dos cp’s ensaiados, visto que os resultados de massa específica (M.E) seca e 

aparente, e absorção apresentados na tabela 2 abaixo, mostram que o T15 obteve resultados 

superiores ao T10 em relação as massas específicas, ou seja, estava mais compactado, 
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consequentemente, havia menos vazios no corpo de prova, contribuindo assim para uma 

maior resistência a compressão axial, e quanto a absorção o T10 apresentou um valor maior 

quando comparado ao T15, isto é, haviam mais vazios nos cp’s ensaiados, por consequência 

mostrou-se menos resistente. As divergências entre os resultados de resistência do bloco em 

relação ao cp do mesmo traço foram insignificantes. 

Tabela 3: Resultados dos ensaios de M.E seca e aparente, e absorção. IFRN, 2016. 

Ensaios T10 T15 

M.E Seca 1800 Kg/m³ 1930 kg/m³ 

M.E Aparente 1840 kg/m³ 1950 kg/m³ 

Absorção 11,38 % 5,7 % 

 

 

Figura 6. Resistência à compressão aos 28 dias de cura. IFRN, 2016. 

 

 O ensaio de módulo de elasticidade dinâmico analisou o grau de compacidade do 

concreto, com propósito de avaliar a sua porosidade, pois quanto maior a porosidade do 

material menor o seu módulo de elasticidade dinâmico. Portanto, devido a porosidade ser 

inversamente proporcional a massa especifica, e no concreto, a relação entre resistência e 

módulo de elasticidade provém do fato de que ambos são acometidos pela porosidade, mesmo 

que não sejam em mesmo grau, tendo em vista os resultados obtidos na tabela 2, já era 

esperado que o T15 apresentasse maior módulo de elasticidade dinâmico do que o T10 

(Figura 7).  
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Figura 7. Módulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias de cura. IFRN, 2016. 

 Devido a essa relação entre porosidade e os ensaios de resistência e módulo de 

elasticidade, neste caso, o módulo de elasticidade se mostrou diretamente proporcional a 

resistência a compressão axial (Figura 8). 

 

Figura 8. Comparação dos resultados entre ensaio de resistência a compressão e módulo de elasticidade 

dinâmico. IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÃO 

 Conforme visto acima, verificou-se que o traço com adição de 15% de vidro em relação 

a massa total, apresentou resistência superior a exigida pela norma 6136:2014 que apresenta 

os requisitos de um bloco vazado de concreto simples para alvenaria, onde para blocos de 

vedação sem função estrutural determina resistência a compressão axial mínima de 3 MPa, e a 

resistência apresentada pelo T15 foi de 4,7 MPa, satisfazendo a exigência normativa. Dentre 

os outros ensaios pedidos como análise dimensional, área líquida, e retração linear por 

secagem, todos apresentaram resultados inerentes aos exigidos pela norma. 

 Este trabalho continua em desenvolvimento para verificar as propriedades físicas e 

mecânicas, dos traços com 5 e 20% de adição de vidro em relação a massa total, porém com 

os resultados já alcançados, pode-se concluir que a produção de blocos não estruturais com 
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adição de vidro temperado, dando uma destinação adequada a um resíduo bastante inerente a 

construção civil, é bastante válida, e gera uma diminuição no impacto ambiental causado pela 

extração dos materiais necessários para confecção do bloco, visto que o vidro entra como 

substituinte de parte de alguns desses materiais. 
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RESUMO: A exposição ao agente de risco ocupacional ruído é muito evidente em todos os 
ambientes produtivos, mas em especial em ambientes destinados ao comércio esta exposição 
não é vista como um malefício ao trabalhador, muitas vezes é entendida como uma 
necessidade para atrair clientes. Este trabalho consiste na análise quantitativa da exposição ao 
ruído ocupacional por parte dos trabalhadores do comércio da cidade de São Miguel dos 
Campos – AL, objetivando a identificação de excessos na exposição durante a jornada de 
trabalho. Foram realizadas 33 dosimetrias de ruído em pontos específicos do centro da cidade. 
As medições foram feitas durante o horário comercial com duração de oito horas cada 
medição, nos dias úteis e aos sábados. Foi identificado que a exposição ao ruído ocupacional 
na maioria dos ambientes não é classificada como insalubre, segundo as normas vigentes de 
segurança do trabalho, no entanto, em 9% das medições foi detectado que os valores estão 
muito próximas dos limites de tolerância, devendo as empresas responsáveis tomarem ações 
corretivas. Identificou-se ainda que todos os pontos medidos ultrapassam os limites exigidos 
pelas normas de emissão de ruído urbano. Os questionários aplicados indicam que tanto os 
trabalhadores quanto os clientes sofrem com os danos causados pela exposição ao ruído e que 
a maioria dos entrevistados não tinha conhecimento destes danos. Foram feitos relatórios 
individuais para cada ponto comercial, constando os valores medidos e as sugestões de 
medidas administrativas para evitar que a emissão do ruído ultrapasse o limite de tolerância. 
 
Palavras–chave: ambientais, insalubridade, riscos, tolerância  
 

ANALYSIS OF NOISE EXPOSURE OCCUPATIONAL THAT AFFECTS 
COMMERCE OF SAN MIGUEL CITY OF FIELDS - AL 
 
ABSTRACT: Exposure to occupational risk factor noise is very evident in all production 
environments, but especially in places used to trade this exhibition is not seen as a curse to the 
employee, it is often understood as a necessity to attract customers. This work is the quantitative 
analysis of occupational noise exposure on the part of trade workers in the city of São Miguel dos 
Campos - AL, aiming to identify excesses on display during the workday. 33 noise dosimetry was 
performed at specific points in the city center. Measurements were made during business hours to 
eight hours each measurement on weekdays and Saturdays. It was identified that exposure to 
occupational noise in most environments is not classified as unhealthy, according to the standards of 
work safety, however, 9% of the measurements it was found that the values are very close tolerance 
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limits, should the companies responsible for taking corrective action. It identified himself although all 
measured points exceed the limits required by the urban noise emission standards. The questionnaire 
indicate that both employees and customers suffer from the damage caused by exposure to noise and 
that the majority of respondents had no knowledge of such damages. Individual reports were made for 
each commercial spot, stating the measured values and suggestions of administrative measures to 
prevent the emission of noise exceeding the limit of tolerance. 
 
KEYWORDS: environmental, health hazards, risk, tolerance  
 
INTRODUÇÃO 

A cidade de São Miguel dos Campos situada no sudoeste do estado de Alagoas reflete a 

realidade de milhares de cidades de pequeno porte do Brasil, onde a necessidade de geração 

de renda apresenta uma gama de atividades informais e propõem o consumo de produtos e 

serviços que são executados, muitas vezes, por pessoas com pouca ou nenhuma qualificação.  

Em ambientes de trabalho quase sempre existe a exposição aos riscos ocupacionais que 

são classificados em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. O ruído 

é classificado como um agente de risco físico. Se a exposição a riscos ambientais ultrapassar 

os limites de tolerância impostos pela legislação, pode existir o agravamento à saúde dos 

trabalhadores. Quando um ambiente é, ao mesmo tempo, local de trabalho de uns e local de 

prestação de serviços para outros, esta exposição é estendida a ambos.  

Entende-se como problema o excesso de emissão de ruído no centro da refecida cidade, 

sabendo da inexistência de controle sobre a exposição aos riscos ambientais no comércio, 

podendo esta exposição ser caracterizada como estando acima dos limites de tolerância. 

Principalmente no tocante a emissão do ruído, já que uma das formas usadas pelos 

comerciantes de todo ponto de venda ou de prestação de serviços é o uso de aparelhos de som 

ligados no volume máximo e/ou locutores tentando atrair clientes usando um microfone 

acoplado a uma caixa de som exposta na entrada do estabelecimento. 

Este trabalho torna-se relevante no momento em que revela os prejuízos causados às 

pessoas, sejam trabalhadores ou consumidores, que estão expostas ao ruído em excesso 

durante várias horas do dia. Ele é importante por que vai revelar qual o nível de exposição e 

quais as medidas devem ser tomadas pela sociedade e pelo poder público em particular.  

A exposição ao ruído excessivo pode provocar danos ou efeitos extra auditivos e/ou 

efeitos auditivos. Os efeitos extra auditivos podem contribuir para o aparecimento ou 

agravamento de distúrbios gastrointestinais e distúrbios relacionados com o sistema nervoso, 
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como por exemplo: irritabilidade, nervosismo, vertigens, etc. O ruído intenso pode acelerar o 

pulso, elevar a pressão arterial, contrair vasos sanguíneos e músculos do estômago, entre 

outras alterações. 

A exposição a ruídos é muito evidente em todos os ambientes produtivos, mas em 

especial em ambientes destinados ao comércio esta exposição não é vista como com um 

malefício ao trabalhador, muitas vezes é entendida como uma necessidade para atrair clientes. 

Segundo o Censo Demográfico 2010: Resultados da Amostra – Trabalho (2010), da 

cidade de São Miguel dos Campos - AL, a quantidade de pessoas com ocupação no trabalho 

principal de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados é 3472 (três 

mil, quatrocentos e setenta e dois), sendo 1397 (mil trezentos e noventa e sete) homens e 2075 

(duas mil e setenta e cinco) mulheres. Esta quantidade expressiva de trabalhadores que podem  

Objetiva-se com este trabalho identificar os pontos principais de exposição ao ruído em 

excesso que possam estar acima dos limites de tolerância, segundo as Normas 

Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, elaborar relatórios técnicos de cada dosimetria 

de ruído informando aos responsáveis pelos pontos comerciais e órgãos públicos responsáveis 

pela fiscalização, quais os valores medidos, as medidas de controle do risco e as sugestões de 

medidas administrativas para eliminação ou neutralização do risco. E ainda, identificar através 

de questionários quais as principais queixas relativas ao ruído aplicados aos trabalhadores do 

comércio e clientes.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado para esta pesquisa foi a dosimetria de ruído regulamentada pela 

NHO-01(Norma de Higiene Ocupacional nº 01) que trata do Procedimento Técnico - 

Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído e também a NR – 15 (Norma 

Regulamentadora n.º 15) que trata das Atividades e Operações Insalubres. Esta técnica é a 

mesma utilizada por engenheiros de segurança do trabalho para caracterização da 

insalubridade por exposição ao ruído. 

Através do método da dosimetria de ruído é possível identificar a emissão de ruído 

acima do limite de tolerância, bem como, é possível identificar se a exposição ao ruído está no 

limite de atuação, segundo as normas citadas acima. 

Foram realizadas 33 (trinta e três) dosimetrias de ruído em 28 (vinte e oito) pontos 

comerciais durante três dias da semana, incluindo os sábados e levando em consideração as 
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variações sazonais que elevam ainda mais o nível de exposição. As medições iniciaram em 22 

de setembro de 2015 e terminaram em 28 de janeiro de 2016 e foram feitas com o instrumento 

localizado próximo ao ouvido do trabalhador.  

Os pontos de medição foram distribuídos na Rua Senador Máximo e ruas adjacentes de 

acordo com as Figura 01 e Figura 02. As medições foram feitas durante o horário comercial 

com duração de oito horas cada medição e foram distribuídas em dois ciclos. No primeiro 

ciclo (ciclo 01) foram feitas medições em todos os estabelecimentos escolhidos, no segundo 

ciclo (ciclo 02) foram feitas medições em pontos inéditos e também em pontos já medidos no 

ciclo 01, com isso foi possível verificar os pontos com os mais altos valores medidos no ciclo 

anterior. 

Figura 01: Ciclo 01 de medições realizadas no centro da Cidade de São Miguel dos Campos 

 

Figura 02: Ciclo 02 de medições realizadas no centro da Cidade de São Miguel dos Campos 

 

Ainda nesta fase tão importante, foi aplicado um questionário aos funcionários 

estudados com o objetivo de identificar as principais queixas com relação aos incômodos que 

possam ser causados pela exposição aos riscos ambientais, assim como foi aplicado outro 

questionário com as mesmas perguntas direcionadas aos clientes e transeuntes do comércio de 

São Miguel dos Campos. 
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Após todos os dados coletados foram comparados os resultados com os limites de 

tolerância do Anexo nº 1 (Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente), da 

NR-15 e também conforme a Tabela 1 (Tempo Máximo Diário de Exposição Permissível em 

Função do Nível de Ruído) da NHO-01. 

De posse dos dados e das comparações feitas, foi feito um estudo de viabilidade de 

possíveis mudanças nos locais de trabalho nos locais mais afetados pelo risco. Nesta etapa 

também foram feitos relatórios individuais sobre a exposição de cada ponto de medição, 

indicando os valores medidos, a forma de eliminação ou diminuição do ruído, as formas de 

controle da emissão do ruído e de outros possíveis riscos iminentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O crescimento das cidades leva a uma produção maior de ruídos presentes em nosso 

cotidiano, tendo como fontes, atividades comerciais, industriais, religiosas e veículos, 

principalmente. Os ruídos gerados invadem residências, locais de trabalho, de lazer, hospitais 

e escolas, podendo prejudicar as relações sociais, a comunicação, o comportamento, o 

rendimento escolar e a saúde das pessoas expostas (WHO, 2009;ENIZ, 2006; GARAVELLI, 

2006; BERGLUND, 1990; SOMMERHOFF, 1999). 

Esse quadro pode dispor as pessoas, comerciários, moradores e transeuntes, a exposição 

contínua de níveis de ruído elevados, com possibilidade de agravos a saúde importantes, 

como, dificuldade na execução de tarefas, transtornos neurológicos, alterações vestibulares, 

digestivas, cardiovasculares, hormonais e afetar o sono (SOMMERHOFF, 1999). 

O ruído urbano é causa de distúrbios do sono, interferência na comunicação verbal, 

incômodo, alterações irreversíveis no sistema auditivo, efeitos não auditivos no organismo e 

efeitos colaterais, geralmente com consequências também de natureza econômica 

(ANASTÁCIO FILHO, 2004). 

Neste trabalho foram identificados os pontos de emissão de ruído em excesso no centro 

da cidade de São Miguel dos Campos, sendo que dos pontos medidos, 9,09% estão acima do 

limite de atuação e devem ser tomadas medidas administrativas para diminuição da emissão 

de ruído nos postos de trabalho dos comerciários; os demais estão dentro do limite estipulado 

pelas Normas Regulamentadoras. Os valores medidos durante as dosimetrias podem ser 

conferidos na Figura 03, ilustrada abaixo: 
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Figura 03: Gráfico das dosimetrias de ruído realizadas na pesquisa. IFAL 2016 

 

 A tabela 01 mostra a quantidade de medições para cada intervalo das doses.  
 
Tabela 01: Valores medidos nas Dosimetrias de Ruído. IFAL 2016 

 
De acordo com a NHO 01 – Norma de Higiene Ocupacional 01 da FUNDACENTRO,  

os valores das medições devem ser enquadradas em intervalos de classes para as doses. As 

considerações técnicas e as recomendações de atuação estão atreladas aos intervalos de 

classes das doses, de acordo com a tabela 02 demonstrada abaixo: 

 

Tabela 02: Critério de julgamento e tomada de decisão. Fonte: NHO 01, pg 34. 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), através das 

regras NBR 10151 e NBR 10152, estipulam limites para níveis de ruído produzidos 

Intervalos da doses Porcentagens Quantidades
0 a 20% da dose 51,52 17
21 a 50% da dose 39,39 13
de 51% a 80% da dose 9,09 3
acima de 80% da dose 0,00 0
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internamente nos ambientes comerciais e os gerados pelos ambientes exteriores que 

interferem na acústica do interior dos recintos (BRASIL ABNT, 2000). 

Segundo a NBR 10151, responsável pela imposição dos limites de ruído produzidos por 

estabelecimentos comerciais e administrativos visando o conforto acústico da comunidade 

circunvizinha, os valores máximos permitidos, sem produzir males, são de 60 dB para o 

período diurno e 55 dB no período noturno. Ou seja, uma intensidade maior do que esta é 

capaz de provocar alterações na qualidade de vida da população (BRASIL ABNT, 2000). 

A grande maioria das medições apontou resultados dentro dos limites estipulados pelas 

nossas normas vigentes que tratam de emissão de ruído para o trabalhador, no entanto, no que 

se refere aos limites de emissão de ruído urbano, constatamos que todos os ambientes estão 

acima do limite estipulado (60dB) e todos devem mudar as práticas utilizadas atualmente que 

consistem basicamente em utilizar como ferramenta principal a emissão de ruído para atrair 

clientes. Podemos verificar a porcentagem de medições que ultrapassaram os limites 

estipulados pela legislação ambiental de trata do ruído urbano na tabela 03 ilustrada abaixo: 

 

Tabela 03: Medições que excederam os limites de emissão de ruído urbano. IFAL 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foram aplicados 311 (trezentos e onze) questionários, sendo 80 (oitenta) aos 

trabalhadores do comércio e 231 (duzentos e trinta e um) aos clientes dos pontos comerciais 

com 18 (dezoito) questões simples de múltipla escolha que perguntavam principalmente quais 

as queixas relacionadas ao barulho. A tabela 04 traz as principais perguntas feitas aos 

trabalhadores e clientes, com as porcentagens das respostas. 

 

Quantidade Porcentagem

0 a 59,99 0 0
60 a 69,99 12 36,36
acima de 70 21 63,64

Valores máximos 
atingidos d(B)
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Tabela 04: Principais perguntas e respostas do questionário aplicado durante a pesquisa 

aos trabalhadores e clientes do comércio da cidade de São Miguel dos Campos. IFAL 2016 

Perguntas Respostas* 

Que tipo de barulho mais lhe incomoda? 
Caixa de som da 
loja 

46,25% 

Carros de som 25,00% 
Nos últimos 12 meses, quanto o barulho aborreceu, 
perturbou ou incomodou você quando você está no seu 
trabalho? 

Extremamente 15,00% 

Muito 37,50% 

O barulho interfere no desempenho de sua atividade? 
Extremamente 7,50% 
Muito 32,50% 

Você acha que de alguma maneira o barulho prejudica sua 
saúde? 

Sim 81,25% 
Não 18,75% 

A poluição sonora deve ser controlada? 
Sim 97,50% 
Não ou indiferente 2,50% 

Você está satisfeito com a atuação dos órgãos públicos 
com relação a poluição sonora? 

Sim 18,75% 
Não 81,25% 

  *foram apresentadas apenas as duas respostas mais significativas de cada pergunta, por isso as 
porcentagens aqui apresentadas não totalizam o todo (100%). 
 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que todos os ambientes medidos 

extrapolam os limites de emissão de ruído urbano. Estes resultados mostram que é imperativo 

uma alteração profunda nos métodos de trabalho dos comerciantes e comerciários do centro 

da cidade de São Miguel dos Campos. Esta alteração deve iniciar por uma mudança no 

pensamento dos empresários no sentido de inverter a ideia de que chamar a atenção do cliente 

através de ruído aumenta as vendas. 

Apenas 9,09% dos pontos comerciais medidos apresentam valores das doses entre 50% 

e 80% o que representa a necessidade de intervenção no sistema de emissão de ruído, segundo 

as Normas Regulamentadoras e de Higiene Ocupacional, no entanto, diante dos malefícios 

que a exposição ao ruído provoca, faz-se necessário que todos os empregadores do comércio 

atentem para as atuais condições de trabalho e modifiquem os métodos que utilizam 

atualmente para atrair clientes. 

Espera-se que este trabalho ofereça dados e argumentos para uma mudança de atitude 

por parte dos comerciantes. É preciso mudar o paradigma de que quanto maior o barulho, 

maiores são as vendas. Existem outros meios mais eficazes de informação e divulgação dos 

preços e ofertas como, por exemplo, o uso das mídias e redes sociais digitais que atualmente 

conseguem atingir um público infinitamente maior do que o público transeunte do comércio. 
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RESUMO: A geração de resíduos sólidos em uma agroindústria é um aspecto ambiental 
significativo e os impactos ocasionados podem ser minimizados através de uma eficaz gestão 
de resíduos sólidos. O presente trabalho tem como objetivo analisar a gestão de resíduos 
sólidos em uma agroindústria canavieira no município paraibano de Santa Rita, denominada 
Cia Usina São João. Dentro dos procedimentos metodológicos fez-se uma pesquisa de caráter 
exploratório, ilustrada através de análise in loco e estudo de caso. Para obtenção dos 
resultados foi elaborado um Inventário de Resíduos Sólidos, baseado na Resolução n° 313 do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Através do inventário foram obtidas 
informações que serviram de base para a aplicação das etapas do processo de gerenciamento 
de resíduos sólidos que são: identificação; classificação; caracterização; controle de geração; 
armazenamento temporário; transporte externo e disposição final. Através desta análise foi 
possível identificar os principais resíduos gerados durante o processo produtivo da Cia Usina 
São João.  
Palavras–chave: Açúcar, Etanol, Reciclagem, Sistema de Gestão Ambiental, 
Sustentabilidade. 
 

ANALYSIS OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN A SUGAR CANE IN 
SANTA RITA MUNICIPALITY - PARAÍBA 
 
ABSTRACT: The generation of solid waste in an agro-industry is a significant 
environmental aspect and caused impacts can be minimized through effective management of 
solid waste. This study aims to analyze the management of solid waste in a sugar cane 
industry in Paraiba the municipality of Santa Rita called Cia Usina São João. Within the 
methodological procedures was made an exploratory research illustrated by analysis in the in 
the field and case study. To obtain the results was drawn up an inventory of Solid Waste, 
based on Resolution No. 313 of the National Environmental Council (CONAMA). Through 
the inventory information was obtained that served as the basis for implementing the steps of 
the solid waste management process are: identification; classification; Description; generation 
control; temporary storage; external transport and final disposal. Through this analysis it was 
possible to identify the main waste generated during the production process of Cia Usina São 
João. 
KEYWORDS: Sugar, Ethanol, Recycling, Environmental Management System, 
Sustainability. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A agroindústria canavieira possui um papel fundamental na economia do estado da 

Paraíba desde 1888, quando foram iniciadas as atividades de fabricação de açúcar, na época 
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considerado um produto nobre e de alto valor comercial. As atividades industriais geram 

resíduos sólidos de diferentes características e quantidades, que precisam ser geridos 

adequadamente para que não cause poluição, degradação ambiental e danos à saúde humana. 

Umas das maneiras de prevenir a degradação ambiental ocasionada pelo manejo 

inadequado dos resíduos é a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) que, segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da 

Resolução nº 05/1993, é um “documento integrante do processo de licenciamento ambiental 

que contempla os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte e disposição final”. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu Art. 20, a indústria é 

uma das geradoras de resíduos sólidos e que está sujeita a elaboração do PGRS (BRASIL 

2010). 

Importa informar que este estudo surgiu da necessidade de analisar a gestão dos 

resíduos gerados no processo produtivo da Cia Usina São João, sendo de suma importância o 

seu gerenciamento adequado, uma vez que estes resíduos são considerados um aspecto 

ambiental significativo, pois caso sejam dispostos de forma inadequada podem causar grandes 

impactos ao meio ambiente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento técnico utilizado nesta pesquisa foi do tipo Estudo de Caso, realizado 

em uma agroindústria canavieira. A abordagem foi do tipo qualitativa, na qual se enfatizou a 

necessidade de reconhecer a peculiaridade do objetivo pesquisado, ou seja, a gestão de 

resíduos sólidos industriais, de forma a permitir o conhecimento detalhado para proposição de 

melhorias. 

 O estudo de caso desenvolveu-se sob uma pesquisa exploratória e por acessibilidade, 

visando proporcionar maior familiaridade com a problemática para torná-la explícita. 

Segundo SILVA e MENEZES (2001) a pesquisa exploratória envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.  

Para a análise e elaboração do plano de resíduos, foram adotadas como bases legais a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos n° 12.305 de 12 de agosto de 2010 e a Resolução 

CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, que dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos. 
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Para obtenção dos dados foram realizadas visitas técnicas in loco. Para realizar o 

levantamento dos resíduos gerados pela usina foi necessária a elaboração do Inventário de 

Resíduos Sólidos, previsto na Resolução CONAMA nº 313, que consiste no “conjunto de 

informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, 

reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos gerados pelas indústrias 

do país”. 

O inventário de resíduos sólidos foi realizado através do preenchimento de tabelas 

contendo informações necessárias para elaboração deste diagnóstico. 

O estudo de caso foi realizado em uma agroindústria canavieira, localizada no 

município de Santa Rita / PB, denominada Cia Usina São João. 

Fundada em 1888 pela Companhia de Engenhos Centrais com apoio de um grupo 

holandês, em consequência da necessidade de atender o mercado externo de uma maior 

produção de açúcar, que, na época, era um produto nobre. Em 1944, a usina foi adquirida pelo 

Sr. João Úrsulo Ribeiro Coutinho, que passou a deter o controle acionário, iniciando uma 

nova fase do capitalismo industrial no estado da Paraíba. Atualmente, a família Ribeiro 

Coutinho permanece à frente da diretoria da empresa. 

A Cia Usina São João possui uma área de 16.000 hectares, dos quais 9.000 são 

cultivados com cana-de-açúcar. A produção no período de safra é de 600.000 toneladas, sendo 

450.000 resultantes de cana própria e 150.000 adquirida de fornecedores. 

Trata-se de uma empresa de grande porte, com 980 funcionários efetivos e 1700 

contratados no período de safra. Sua capacidade de moagem é de 2.700 toneladas de cana/dia, 

com produção diária de 4.000 sacos de açúcar e 120.000 litros de etanol. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inventário de Resíduos Sólidos da Cia Usina São João 

 O inventário de resíduos da Cia Usina São João foi elaborado em duas fases, onde a 

primeira contempla a identificação das fontes geradoras de resíduos dentro do processo 

produtivo da companhia e a segunda com o mapeamento dos resíduos gerados, bem como a 

sua frequência e estado físico, conforme demonstrados a seguir, nas tabelas 1 e 2: 
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Tabela 1: Identificação das fontes geradoras nas etapas do processo da Cia Usina São João. 

IFPB, 2016. 

Fonte geradora Etapas do processo 
 
Agrícola 

Preparo do solo 
Plantio  
Tratos 
Colheita 
Transporte 
Pesagem 

 
Industrial I  
(Açúcar) 

Extração do caldo 

Tratamento do caldo 

Evaporação 

Cozimento 

Centrifugação 

Secagem 

Armazenamento do Açúcar 

 
Industrial II 
(Etanol) 

Fermentação 

Centrifugação 

Destilação 

Armazenamento do Etanol 

 
Laboratório 

Coleta de amostras 

Analises físico-química 

Emissão de laudos 
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Administrativa  
(Setores)  
 

Almoxarifado 

Assistência social e psicológica 

Faturamento 

Financeiro 

Gerência administrativa 

Informática 

Portaria  

Posto médico 

RH 

Segurança do trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
 

Tabela 2: Mapeamento de Resíduos da Cia Usina São João. IFPB, 2016. 

Resíduo Fonte geradora Frequência de 
geração 

Estado físico 

Águas residuais 
 

Industrial I e II Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Líquido 

Bagaço 
 

Industrial I Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Baterias automotivas 
 

Agrícola Mensal 

 

Sólido 

Cartuchos 
 

Administrativa 

Laboratório 

Mensal Sólido 

 

Cinzas 
 

Agrícola 

Industrial I 

Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Embalagens de defensivos agrícolas 
 

Agrícola Período de 
plantio (mar à 
ago) 

Sólido 
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Embalagens de produtos químicos Agrícola 
Industrial I e II 
Laboratório 

Diário em 
período de safra 
(set à fev) 
 

Sólido 

EPIs contaminados Administrativa 

Agrícola 

Industrial I e II 

Laboratório 

Semanal em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Filtro de óleo lubrificante 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Mensal Líquido 

Fuligens 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Graxa Agrícola 

Industrial I e II 

Semanal em 
período de safra 
(set à fev) 

Pastoso 

Luvas de procedimentos Laboratório Diário Sólido 

Óleo lubrificante 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Diário Líquido 

Papel Administrativa 

Industrial I e II 

Laboratório 

Diário Sólido 

 
Papel de filtro qualitativo 
 

 

Laboratório 

 

Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

 

Sólido 

Papelão Administrativa 

Industrial I 

Laboratório 

Diário Sólido 

Pneu 
 

Agrícola Quinzenal Sólido 
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Pilhas Administrativa 

Industrial I e II 

Laboratório 

Semanal Sólido 

Plástico Administrativa 

Agrícola 

Industrial I e II 

Laboratório 

Diário Sólido 

Poeira 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Diário Sólido 

Recipientes plásticos 
 

Industrial I e II 

Laboratório 

Semanal Sólido 

Resíduo de amostra analisada 
 

Laboratório Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Líquido 

Sólido 

Resíduo de reagente 
 

Laboratório Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Líquido 

Sólido 

Resíduo de serviço de saúde 
 

Administrativa Diário Sólido 

Resíduo de solução química 
 

Laboratório Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Líquido 

Resíduo orgânico Administrativa 

Agrícola 

Industrial I e II 

Laboratório 

Diário Sólido 

Sucata ferrosa 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Diário Sólido 

Tambor de graxa 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Semanal Sólido 
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Tambor de óleo 
 

Agrícola 

Industrial I e II 

Semanal Sólido 

Tecnológico 
 

Administrativa 

Laboratório 

Anual Sólido 

Toner 
 

Administrativa 

Laboratório 

Mensal Sólido 

Torta de filtro 
 

Industrial I e II Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Vidraria 
 

Laboratório Diário em 
período de safra 
(set à fev) 

Sólido 

Vinhoto 
 

Industrial II Diário em 
período de 
safra (set à fev) 

Líquido 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Armazenamento, processamento e destinação final dos resíduos gerados. 

  O Inventário de Resíduos Sólidos da Cia Usina São João propiciou as informações 

das fontes geradoras de resíduos e os principais resíduos gerados em cada uma delas. Dentre 

os resíduos gerados, alguns deles são reprocessados e reutilizados no processo em forma de 

insumos, como o bagaço – usado na geração de energia através da biomassa; a torta de filtro e 

o vinhoto – usados nos processos de adubação e fertirrigação das áreas agrícolas da 

companhia. 

 Os resíduos da fonte agrícola, industriais I e II e laboratório (embalagens de produtos 

químicos, tambores de graxa e óleo) são armazenados temporariamente em baias de separação 

e coletados pelos fabricantes através da logística reversa. 

 A companhia dispõe de uma área externa destinada ao armazenamento de resíduos de 

origem ferrosa, na qual são reutilizadas internamente nos serviços de caldeiraria e fundição.  

 Os resíduos da fonte administrativa como papéis, cartuchos e plásticos são separados 

em baias específicas e coletados por uma empresa de reciclagem.   
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 Para os resíduos orgânicos e não reciclados, a companhia dispõe de uma área externa 

de armazenamento temporário e sua coleta é realizada pela empresa de coleta urbana do 

município e levado ao aterro sanitário.   

  

CONCLUSÕES 

As agroindústrias canavieiras em seus processos, sempre recebem materiais de entrada 

(matéria-prima e insumos) e devolvem materiais de saída (produtos, subprodutos e resíduos 

sólidos). Através desta análise notou-se que a companhia em estudo gera resíduos em grande 

diversidade e quantidade, de classes I e classe II (A e B), tornando mais complexo o seu 

gerenciamento, bem como o seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

 O presente estudo teve a capacidade de expor de forma clara e objetiva informações 

necessárias para a implementação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. O inventário de 

resíduos sólidos, baseado na Resolução CONAMA 313, serviu como base para obtenção 

desse diagnóstico. 
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RESUMO: Os elevados e crescentes níveis de congestionamentos têm impulsionado a 
realização de estudos voltados para melhorar a mobilidade de Polos Geradores de Viagem. O 
objetivo desta pesquisa é a implantação de modelo de pontos estratégicos, para a mudança de 
modal no transporte de alunos de uma escolar particular de ensino fundamental de Manaus. A 
proposta é determinar alguns locais específicos na cidade, que levarão em conta os bairros 
com o maior público alvo, para que os pais de alunos levem seus filhos até o ponto mais 
próximo de sua casa, de lá os alunos seguirão com transporte escolar coletivo. Para tanto, será 
necessário o mapeamento dos endereços e quantificar os alunos e as viagens. Desta forma será 
possível minimizar um contingente significativo de viagens, além de melhorar a 
acessibilidade no entorno da escola.  
Palavras–chave: congestionamento, escola, PGV, transporte escolar 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TRANSPORT OCASIONATED 
BY INSTITUTION OF PRIVATE SCHOOL 
 
ABSTRACT: The high and rising levels of congestion has been promoting the realization of 
studies intended to improve the mobility of trip generators. The objective of this research is 
the  deployment of the  strategic points model, for the change in modal transport students in a 
particular school of elementary school in Manaus . The proposal is determinate some specific 
places in the city , which will take into account the neighborhoods with the largest target 
group for parents of students take their children to the nearest point of your home, from there 
the students follow with collective school transport . Therefore, will be necessary the mapping 
of adresses and quantify the students and travels. This way will be possible minimize a 
significant number of trips, as well as improving accessibility around of the school. 
KEYWORDS: congestion, school, TGH, school transport 

 

INTRODUÇÃO 

Os crescentes índices de engarrafamentos tem tornado o transporte lento e irregular, 

sendo necessários estudos voltados para a instalação de Polos Geradores de Viagens – PGV. 

Os problemas de mobilidade estão relacionados com a forma de utilização do espaço público 

destinado ao deslocamento, sendo o principal desafio a otimização deste espaço, quase 

sempre limitado, para que possa atender a crescente demanda, influenciada pelas 

características do uso do solo. 

De acordo com Maia et al (2010), os Polos Geradores de Viagem são empreendimentos 

nos quais desenvolvem-se atividades em porte e escala, capazes de exercer grande 



 

3431 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

atratividade sobre determinada população, produzindo um contingente significativo de 

viagens. Podendo causar impactos positivos, como desenvolvimento de áreas urbanas, a 

valorização do solo, aumento do número de empregos; e impactos negativos, dos quais 

podem-se destacar a saturação do sistema viário do seu entorno imediato, congestionamentos, 

poluição, ruídos, além de acidentes de trânsito que impactam negativamente na qualidade de 

vida da população.  

Segundo Ary (2002), existe diversos fatores que influem na geração de viagens, entre 

eles, o porte e a atratividade do empreendimento, a tipologia, a localização, as condições de 

acessibilidade, as características socioeconômicas da região, entre outros.  

Quanto aos fatores que podem contribuir para o aumento dos congestionamentos, 

observam-se as facilidades de aquisição de transporte individual motorizado, como 

motocicletas e automóveis, a ausência de políticas e medidas que regulamentem o uso de 

transporte individual, seja como controle de estacionamentos, ou como controle de instalação 

de PGV e principalmente, a falta de investimento no transporte público.  

Os impactos se tornam ainda maiores pelo fato dessas viagens serem realizadas na 

maioria das vezes nos horários de picos e, em muitos casos, com o uso de veículos privados.  

Segundo Portugal e Goldner (2003) nos estudos de PGV deve-se realizar a previsão da 

demanda, pois esta é utilizada como instrumento para a análise da viabilidade de implantação 

do PGV, possibilita o dimensionamento de suas instalações e define as necessidades de 

espaço viário e de serviços de transportes. 

As instituições de ensino possuem uma comunidade acadêmica formada por discentes, 

docentes, estagiários, colaboradores administrativos e prestadores de serviços, nos quais 

promovem um elevado número de viagens, originárias do deslocamento casa-escola, por 

diferentes modos de transportes, responsáveis por ocasionar a mudança no tráfego do seu 

entorno.  

Para Souza (2007), a caracterização do padrão de viagem requer a identificação de 

alguns elementos como: o turno, o tipo de transporte utilizado, o local de origem e destino e 

as principais vias de acesso até a escola.  

A Lei Federal 10.257/01 conhecida como o “Estatuto da Cidade”, em seu artigo 2° 

implica a seguinte diretriz: “IV- Planejamento do desenvolvimento das cidades... de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente”, no qual o comprimento desta é de responsabilidade do Sistema de Transporte, 

onde este é dividido em duas partes: corpo administrativo (gestão) e corpo físico 
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(infraestrutura), sendo atribuído ao primeiro a síntese de medidas que maximizem a correta 

utilização das vias, a fim de prezar pelo bem-estar coletivo da população.  

Segundo Portugal e Goldner apud Castro Paula (2003), os PGV podem ser analisados 

de acordo com a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Classificação dos Polos Geradores de Viagem. Fonte: Portugal e Goldner apud 
Castro Paula, 2003.             

Classificação Descrição 

Natureza 

Shopping Centers e lojas de departamento; 
hipermercados; e supermercados; estabelecimentos de 
ensino; hospitais, pronto socorros, maternidades e clínicas 
médicas; estádios, ginásios esportivos, autódromos, 
cinemas, teatros, templos, igrejas e auditórios; indústrias e 
oficinas; conjuntos residenciais; prédios de escritórios; 
pavilhões para feiras e exposições; parques e zoológicos; 
entrepostos e terminais atacadistas; aeroportos, portos 
rodoviárias e garagens.  

Intensidade  

Micropolos Quando o impacto individual é pequeno, mas se 
agrupados podem se tornar bastantes significativos.  

Macropolos São construções que por si só causam impactos 
expressivos, merecendo com isso atenção especial.  

                            .  

Diante o exposto, o alvo principal desta pesquisa é um Polo Gerador de Viagem, que 

segundo a Tabela 1, seria do tipo micro polo, representado por uma instituição de ensino 

fundamental localizada na cidade de Manaus, na zona Norte, no bairro Cidade Nova, sendo 

assim necessário um plano que minimizem seus impactos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa refere-se a uma análise quantitativa do tipo de transporte utilizado em uma 

instituição de ensino particular. A coleta de dados foi realizada por meio da Coordenação 

Pedagógica do Colégio Lato Sensu Unidade Cidade Nova, sendo levada em consideração a 

quantidade de alunos que possuem irmãos, os bairros de origem e o turno que estudam.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu na análise das trajetórias dos alunos por meio da 

quantificação das viagens por zonas da cidade e bairros, com intuito de responder questões 

relacionadas à: (1) quantidade de alunos por zonas e bairros da cidade; (2) quantidade de 

viagens por turno; (3) Caracterizar as rotas mais comuns; (4) Caracterizar o tipo de transporte 

utilizado. 
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Pretende-se, num próximo momento, realizar o mapeamento por meio da plataforma do 

ARCGIS, no qual é um Sistema de Informação Geográfica (GIS) utilizado para criação e 

utilização de mapas, compilação de dados geográficos, analise de informações mapeadas e 

gestão de informações geográficas em bancos de dados. 

A última fase irá ocorrer após a obtenção e compilação dos dados, por meio da 

caracterização dos padrões de viagens dos alunos, onde permitirá uma melhor análise se será 

viável a proposta de criação de entreposto em determinados pontos estratégicos da cidade, a 

fim de diminuir o quantitativo de carros no percurso casa-escola-casa. 

 

Coleta de Dados 

Manaus é capital do estado do Amazonas que está dividida em 06 (seis) zonas 

administrativas (Norte, Leste, Sul, Centro-Sul, Oeste e Centro-Oeste). Atualmente essas 06 

zonas administrativas totalizam 63 bairros (07 novos bairros foram criadas em janeiro deste 

ano pela Lei 1.401). 

A coleta de dados foi realizada no Colégio Lato Sensu Unidade Cidade Nova, no qual 

está localizado na zona norte de Manaus, bairro Cidade Nova. Tal instituição possui 569 

alunos matriculados entre educação infantil e ensino fundamental, nos turnos matutino e 

vespertino, onde o maior índice de alunos se encontra no horário matinal, conforme Tabela 2. 

Os dados foram obtidos através da Coordenação Pedagógica da escola e por meio de acesso 

ao sistema interno conhecido como ZOE ESCOLA, onde serão apresentados a seguir.  

 

 

Tabela 2. Quantitativo de alunos por turno coletados do Colégio Lato Sensu Unidade Cidade 
Nova. Fonte: organização do autor, 2016.  

 Matutino Vespertino 

Educação Infantil 92 149 

Educação Fundamental 233 95 

Total 325 244 

População Total 569 

 

Com posse à quantidade de alunos matriculados, foi relacionado em seguida o estudo 

dos tipos de modais utilizados, levando em consideração todos os alunos que possuem irmãos 

e, portanto, utilizam o mesmo tipo de transporte. Neste caso, observou-se a predominância do 

uso de automóvel particular, com um baixíssimo número de alunos que se deslocam por meio 
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de conduções escolares, conforme segue o Gráfico 01, no qual apresenta que dos 569 alunos 

somente 01 (um) utiliza o transporte público e apenas (01) segue o percurso via taxi. 

Gráfico 01: Comparativo entre modais dos alunos matriculados do Colégio Lato Sensu 
Unidade Cidade Nova. Fonte: organização do autor, 2016. 

 

 

Com posse aos dados dos alunos matriculados foram verificados através do Gráfico 02 

o percentual de alunos por zona, tendo em vista que o colégio do estudo em questão está 

localizado na Zona Norte.  

Gráfico 02: Alunos por Zona do Colégio Lato Sensu Unidade Cidade Nova. Fonte: 
organização do autor, 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conforme 

a Tabela 3 de 

alunos por zona/bairro foi possível verificar os bairros com maior concentração de alunos, 

tendo destaque a Cidade Nova, Flores, Tarumã e Parque Dez.  
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Tabela 3. Quantitativo de alunos por zona e bairro coletados do Colégio Lato Sensu Unidade 
Cidade Nova. Fonte: organização do autor, 2016.  

Zona  Bairro Alunos 

Norte Cidade Nova 170 

Centro-Oeste Flores 132 

Oeste Tarumã 40 

Centro-Sul Parque Dez 38 

Norte Nova Cidade 28 

Norte Colônia Terra Nova 22 

Norte Novo Aleixo 15 

Centro-Sul Aleixo 11 

Norte Colônia Santo Antônio 10 

Leste São José do Operário 10 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Anterior à realização deste estudo, acreditava-se que o maior índice de alunos provinha 

exclusivamente dos bairros mais próximos à instituição, tal como Cidade Nova, Nova Cidade 

e Flores. Entretanto, somente a localização não é fator determinante para a escolha da escola, 

pois dentre as instituições de ensino de alto padrão de Manaus, isto é, que apresentam as 

melhores colocações nos rankings do Enem e dos vestibulares, o colégio Lato Sensu Unidade 

Cidade Nova é o único da zona Norte. Por tanto, se observou que bairros mais distantes 

apresentam uma grande quantidade de alunos matriculados, tal fator se justifica pela presença 

de condomínios de alto padrão aquisitivo, como é o caso do bairro Tarumã com 40 alunos 

matriculados se comparado com os 28 alunos do bairro Nova Cidade, sendo este último 

localizado mais próximo da escola, tendo em vista o valor das mensalidades que variam entre 

R$ 950,00 e R$ 1.200,00.  

De acordo com os 569 alunos matriculados pode-se observar que destes pelo menos 508 

utilizam o transporte particular, tal fato pode ser justificado tanto pela ineficiência do 

transporte coletivo oferecido para esta região, quanto pela questão da segurança.  

Foi constatado que há uma alta concentração de automóveis em horários específicos 

(entrada e saída), cujo momento coincide com os horários de pico na região. Através da coleta 

de dados, verificou-se que 89,27% dos alunos vão de carro, ou seja, há uma alta concentração 

de veículos particulares nas vias, principal fator que ocasiona congestionamentos nas 

adjacências da edificação.  

Uma solução proposta para diminuir consideravelmente o fluxo de veículos neste local 

é a criação de entrepostos, locais estratégicos onde estariam estacionadas conduções coletivas, 
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destinadas a levar os estudantes à escola alvo. O modelo sugerido é o Volare W9 escolar, 

micro-ônibus com capacidade para 45 passageiros. Desta forma poderíamos diminuir a 

quantidade de viagens geradas pelos automóveis particulares de 508 para 12 viagens do 

micro-ônibus escolar.  

 
Figura 1. Micro-ônibus Volare W9 Escolar. Fonte: Volare, 2016. 

 

Os responsáveis dos alunos teriam como destino primário não o colégio, mas pontos 

específicos pré-determinados, cuja principal característica é uma infraestrutura viária de maior 

qualidade. Com o transporte sendo delimitado à forma coletiva, o fluxo de carros particulares 

ao redor da escola tende a diminuir e, como consequência, haverá também a diminuição do 

congestionamento nas vias adjacentes. Entretanto, faz-se necessária uma análise quantitativa 

em relação aos bairros de origem dos estudantes e a rota utilizada para o colégio, de forma a 

determinar esses locais de encontro. Serão levadas em consideração apenas as regiões cujo há 

um alto número de alunos para garantir a viabilidade econômica da proposta. 

Considerando os dados coletados, houve a distribuição dos pontos de encontro 

conforme a necessidade, levando em consideração as zonas e os bairros com maiores 

quantidades de alunos, como exemplo os bairros de Flores, Tarumã, Cidade Nova, Parque 

Dez e Nova Cidade, no qual tendem a gerar um maior fluxo de veículos em direção ao PGV, 

sendo necessária à implementação dos entrepostos no centro destes respectivos locais. Segue 

a Tabela 4 no qual apresenta uma sugestão de local e a quantidade de ônibus necessários 

conforme demanda. 

 
Tabela 4. Sugestão de pontos de encontro e quantitativo de ônibus necessário. Fonte: 
organização do autor, 2016. 

Zona Local Quantidade de 
ônibus 

Centro-Oeste Praça de Alimentação Parque das Laranjeiras 2 

Oeste Entrada do Residêncial Vila Suíça 1 

Norte Rua Catete e Av. Alameda Rio Branco 3 

Centro-Sul Parque Do CSU 1 



 

3437 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A Figura 2 apresenta a visualização das sugestões dos locais de encontro, estes estão 

localizados nos pontos vermelhos do mapa da cidade de Manaus. 

 
Figura 2. Sugestão dos pontos de encontro.  Fonte: Google Maps, 2016. 
 

CONCLUSÕES 

Os polos geradores de viagens (PGV) são empreendimentos que atraem fluxo contínuo 

de deslocamento àquela região. Estes têm a capacidade de modificar a configuração das vias 

da cidade, cuja uma das consequências é o aumento dos congestionamentos. Assim sendo, 

faz-se necessária a proposta de soluções que garantam o uso eficiente das vias, para a 

satisfação da população. Foi analisada uma escola de ensino fundamental em Manaus, cujas 

adjacências continham um alto número de automóveis particulares em horários específicos 

(entrada e saída das aulas), ocasionando congestionamentos nestas vias.  

Por meio da coleta de dados foi proposta a modelo de pontos estratégicos localizados 

em locais específicos da cidade, cujo fator de escolha da região é a quantidade de alunos em 

um determinado bairro, além da rota utilizada para a ida ao colégio. Os responsáveis dos 

alunos ao invés de irem à escola, levariam os alunos para os postos, a fim de garantir a correta 

infraestrutura da via. Nestes locais haveriam micro-ônibus do modelo Volare W9, cuja 

capacidade é suficiente para garantir o transporte de um alto número de alunos ao mesmo 

tempo, diminuindo à quantidade de carros particulares na via. Através dos dados coletados, 

constatou-se uma maior demanda de alunos nas zonas centro-oeste, centro-sul, zona oeste e 

zona norte, assim ficou decidido a necessidade de ter 05 (cinco) pontos de encontro, sendo 

estes localizados, respectivamente por região, na praça de alimentação parque das oliveiras, 

Parque do CSU, entrada do condomínio vila suíça, Rua catete e Alameda rio branco.  

Assim sendo, constatou-se que a escola impacta de maneira expressiva no fluxo de 

veículos ao redor do empreendimento, pois a via não tem infraestrutura suficiente para 

receber o contingente de paradas, logo a proposta se mostra uma ideia eficiente para 
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minimizar o impacto negativo que o PGV em questão implica na região, garantindo uma 

considerável diminuição da quantidade de automóveis particulares no local. Poupando em 

média pelo menos 496 viagens. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a mobilidade de um novo 
empreendimento, em relação aos impactos gerados na implantação desse novo polo gerador 
de viagens em uma região nobre da cidade de Manaus por meio da seleção de indicadores de 
mobilidade urbana. Diversos fatores afetam diretamente a mobilidade ocasionando 
desconfortos como congestimentos, prolongamento do tempo de espera e poluição do 
ambiente. A construção de novos empreendimentos é um desses fatores e tende a acometer as 
vias de acesso e adjacentes. Os indicadores são  selecionados de acordo com as 
particularidades, bem como necessidades locais da capital amazonense. A análise dos dados 
oportuniza a percepção sobre a situação da vias relacionados bem como o fluxo de veículos e 
pessoas no local. Este estudo se torna relevante por indicar quais as medidas internas, como a 
modificação do espaço destinado a entrada de veículos, podem ser adotadas a fim de 
minimizar os impactos. 
Palavras–chave: polo gerador de viagens; transportes; mobilidade; 
 

MOBILITY TRANSPORTATION ANALYSIS OF A COMMERCIAL 
PLACE 
ABSTRACT: The present study aimed to evaluate a mobility of a new enterprise, in relation 
of impacts begot by an implantation of new pole travel generator in a noble neighborhood at 
Manaus, through the sustainable urban mobility. Several factors directly affect the mobility 
causing discomforts such as traffic jam, waiting time extension and environmental pollution. 
The construction of new enterprises is one of these factors and tends to affect the access roads 
and adjacent. Indicators are select according to the characteristics and needs of the local 
capital of Amazonas. Data analysis gives opportunity awareness on the situation of related 
pathways as well as the flow of vehicles and people on site. This study is relevant because 
indicates the internal measures, such as modifying the space for the entry of vehicles, can be 
adopted to minimize the impacts. 

KEYWORDS: pole travel generator, transport, mobility; 
 

INTRODUÇÃO 

Em Manaus, a população enfrenta problemas relacionados à mobilidade urbana. Ruas 

com dimensões inadequadas para o trânsito de veículos, calçadas irregulares para o 

deslocamento de pedestres e paradas de ônibus com estrutura precária para os usuários de 

transporte público são alguns dos desafios enfrentados, principalmente em áreas nobres e no 

Centro Histórico de Manaus. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

a Região Metropolitana de Manaus (RMM) é, dentre as quinze capitais metropolitanas 

brasileiras, a segunda pior quando calculado o Índice de Bem Estar Urbano (IBEU) Global. A 
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situação piora quando novos empreendimentos são construídos em regiões onde há um fluxo 

intenso de tráfego. De acordo com o Denatran (2010), os empreendimentos de grande porte, 

que produzem ou atraem número significativo de viagens causando impactos, são 

considerados Polos Geradores de Tráfego (PGVs) ou polos atrativos de trânsito.  

Os impactos indesejáveis produzidos incluem congestionamentos, deterioração das 

condições ambientais da área de influência e conflitos entre o tráfego de passagem e o que se 

destina ao empreendimento, além da dificuldade de acesso às áreas internas destinadas à 

circulação e ao estacionamento. Esses, por sua vez, geram aumento no tempo de 

deslocamento, tanto dos usuários do empreendimento como daqueles que estão de passagem 

pelas vias de acesso ou adjacentes – incluindo os custos operacionais dos veículos, aumento 

dos níveis de poluição, redução do conforto durante o deslocamento, aumento no número de 

acidentes, por exemplo (Denatran, 2010). De acordo com Portugal (2010), os Polos Geradores 

de Viagens (PGVs) mais relevantes na alteração da estrutura urbana são de usos institucionais 

e comerciais. 

A partir do contexto apresentado, o objetivo deste estudo é analisar a mobilidade de 

um novo empreendimento construído em uma área nobre da cidade de Manaus por meio de 

indicadores selecionados comparando os dados coletados com os aspectos levantados pela 

pesquisa bibliográfica. 

Caracterização do conceito de Mobilidade Urbana 

A mobilidade urbana refere-se a facilidade de deslocamente de pessoas e de bens no 

espaço urbano, por meios motorizados ou não, resultando na interação entre o deslocamento 

de pessoas e bens com a  cidade. (CONFEA, 2010). O incentivo ao transporte ao público 

coletivo e a pé, a melhoria das condições das calçadas, a construção de ciclovias, o reparo das 

paradas de ônibus, a adaptação dos ambientes a acessibilidade universal, a adoção de 

campanhas que promovam a conscientização da população e a adoção de estratégias que 

facilitem o fluxo de veículos são alguns dos elementos que fazem parte da mobilidade urbana 

de uma cidade. 

Segundo o CONFEA (2010), a atual política de mobilidade adotada pelos 

administradores públicos reflete-se em indicadores ambientais, econômicos e sociais 

extramemente preocupantes. Além disso, nas grandes capitais brasileiras, as principais vias 

arteriais são priorizadas para os veículos particulares ocasionando congestionamentos. O 

investimento em uma rede estruturadora de transporte coletivo requalifica as cidades, as torna 

mais eficientes e diminui a exclusão social além de gerar retorno aos três níveis de Governo. 
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Sistemas de transporte público compatíveis com a renda da população e necessidades da 

cidade garantem locomoção rápida e eficiente.  

Em políticas de transporte, o uso de indicadores para avaliação e monitoramento tem 

sido frequente, principalmente para comparar o desenvolvimento dos sistemas ou políticas no 

local ao longo do tempo. Deve-se destacar a diferença entre avaliação e monitoramento, a 

primeira constitui um único evento e a segunda um processo contínuo que pode prover 

diversos feedbacks para tomada de decisões. (COSTA, 2008 apud GUDMUNDISSON, 

2004). Apoiado ao contexto já apresentado, a análise da evolução de indicadores torna-se uma 

importante ferramenta permitindo analisar a estrutura das cidades, identificar deficiências e 

oportunidades bem como acompanhar a implentação e impactos das estratégias visando a 

mobilidade sustentável. (CONFEA, 2010). 

A construção de empreendimentos vincula-se a serviços que possuem demanda na 

região de implantação. As etapas que antecedem a construção incluem planejamento e 

licenciamento. No processo de planejamento urbano, considerara-se a possibilidade de que a 

implantação do mesmo inicie a formação de uma nova centralidade acarretando na alteração 

de uso, ocupação, valorização do solo e atração de fluxo e novas atividades. (KNEIB et. al., 

2010). 

De acordo com o Sebrae Nacional (2015), a instalação de um supermercado demanda 

uma área construída conveniente para os produtos a serem comercializados e circulação de 

pessoas. Também, dispor de espaço para o estacionamento dos veículos dos clientes. 

Geralmente os clientes que frequentam esse tipo de estabelecimento buscam proximidade, 

agilidade nas compras e bom atendimento. É fundamental que o local seja próximo de 

residências e empresas, além de possuir grande circulação de pessoas. Para satisfação do 

cliente, da população que vive no entorno do supermercado e dos que utilizam as vias 

influenciadas pelo mesmo, a aplicação de indicadores de mobilidade pode ser uma 

ferramenta.    

MATERIAL E MÉTODOS 

Por intermédio de um jornal local, tomou-se conhecimento acerca da inauguração de 

um supermercado em uma região de grande circulação da capital amazonense. Após visita 

habitual, observou-se problemas relacionados a mobilidade afetando a via que de acesso e 

adjacentes, além da dificuldade de circulação no estacionamento. Na disciplina de Engenharia 
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de Transportes do curso de Engenharia Civil, quando o tema foi Tempo de Espera, comentou-

se o caso decidindo estudá-lo como exercício para compreensão do assunto. Para coletar 

dados, fez-se contato com os responsáveis pelo empreedimento e uma visita ao local foi 

marcada. A visita durou cerca de duas horas onde três grupos foram responsáveis pelas 

seguintes atividades: 

i) Aplicação de um questionário: nas dependências internas do estabelecimento, os 

aplicadores abordaram sessenta clientes objetivando obter informações sobre o tempo que 

permaneciam no local, o tipo de meio que utilizavam para o deslocamento e a origem e 

destino de tais.   

ii) Contagem: nas dependências externas do estabelecimento, com o auxílio de um 

contador manual, a atividade refere-se a computar a quantidade de veículos que adentravam o 

local bem como obter, com um cronômetro digital, o tempo de espera na via de acesso ao 

empreendimento levando-se em consideração a dificuldade subir uma rampa presente na 

entrada.  

iii) Levantamento dos aspectos arquitetônicos: com o auxílio de um distanciômetro e 

uma trena, quantidade e destribuição de vagas no estacionamento, inclinação da rampa de 

acesso, dimensão da área ocupada e medidas relativas ao local destinado entrada e saída de 

veículos bem como área destinada a circulação e acesso do pedestre.  

Após a visita, os dados obtidos foram tratados e discutidos em sala de aula. 

Verificando-se a relevância dos mesmos e almejando analisá-los, fez-se uma pesquisa 

bibliográfica com o objetivo de compor um quadro avaliativo inicial selecionando Indicadores 

de Mobilidade Urbana que pudessem ser aplicados. Os indicadores apurados contemplem 

serviços públicos, aspectos sociais, aspectos urbanísticas, tráfego e circulação voltados para a 

cidade de Manaus.  

 

RESULTADO DE DISCUSSÃO 

1) Vagas de estacionamento por atividade e por m² de área construída 

A área construída, segundo o próprio estabelecimento, é de 2000 m². Foram levantadas 

as vagas de estacionamento conforme a Tabela 1. Ademais, foi realizado um croqui do layout 

do estacionamento representando o número de vagas e a sua distribuição no ambiente. 

Durante o levantamento dos aspectos arquitetônicos a quantidade de motos estacionadas 
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chamou atenção por superar a disponível para estacionamento. Havia 10 motos num espaço 

disponível para cinco vagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Layout do estacionamento.  

Tabela 1. Tipos de vagas de estacionamento.  

Tipo de Vaga Quantidade 
Idoso 4 
PNE 2 
Moto 5 
Vagas Internas  45 
Vagas 
Externas 

11 

TOTAL 67 
 

2) Pesquisas de tráfego 

Em relação ao tipo de condução utilizada para se deslocar até o empreendimento, 

indagou-se a respeito o tipo transporte utilizado pelos usuários considerando os meios 

habituais utilizados na cidade de Manaus resultando no Tabela 2. 

Tabela 2. Transporte utilizado pelos clientes ao deslocar-se até o supermercado. IFAM, 

2016. 

Meio de transporte A pé Moto  Ônibus Carro  
Número de clientes 4 1 4 51 
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Fazendo um paralelo entre a informação de que foram contabilizadas 10 (dez) motos 

durante a visitação, como exposto na Tabela 2, com a quantidade de pessoas de entrevistadas 

que afirmou utilizar moto particular, como exposto na Tabela 3, deduz-se que talvez as outras 

9 (nove) unidades sejam de funcionários. 

3) Volume de tráfego 

O volume ou fluxo de veículos foi obtido através da contagem dos na entrada do 

estabelecimento durante dois ciclos de uma hora, divididos em intervalos de 15 minutos, 

como registrado na Tabela 3. Fluxo total de veículos durante os 2 ciclos: 148. 

Tabela 3. Quantidade de veículos na entrada. IFAM, 2016. 

Intervalo 
1º Ciclo 

Quantidade de 
veículos na entrada 

Intervalo 
2º Ciclo 

Quantidade de 
veículos na entrada 

14:10 – 14:25 18 15:10 – 15:25 17 
14:25 – 14:40 12 15:25 – 15:40 20 
14:40 – 14:55 18 15:40 – 15:55 19 
14:55 – 15:10 24 15:55 – 16:10 20 
 4) Veículo por hora 

No período de duas horas, foram considerados dois ciclos de 1 hora. Por meio da 

Tabela 3 podem-se obter as seguintes informações: Total de veículos no 1º Ciclo: 72; Total de 

veículos no 2º Ciclo: 76. Média de veículos por hora: 74 

5) PGV 

De acordo com o Denatran (2010), os supermercados, tanto em áreas urbanas quanto 

junto as rodovias, constituem-se como PGVs causando impactos indesejáveis na fluiz e na 

segurança do trânsito. Logo, o empreendimento analisado constuitui-se como um polo 

gerador de viagens contabilizando, de acordo com os dados apresentados no ítem 4, 148 

viagens por hora (considerando ida e volta, 74 x 2) enquanto a pé foram cerca de 4 viagens 

por hora (considerando a quantidade de clientes a pé, dividido pelo número de horas de 

aplicação do questionário e vezes dois pela ida e volta, [(4/2)x2] ). 

6) Origem-destino 

 Com intuito de visualizar a viagem, através do questionário com respostas objetivas 

(sim ou não), optou-se por perguntar se o cliente vinha de casa e se, após as compras, iria pra 

casa. O resultado compõe a Tabela 4, que classifica a origem e destino dos clientes, onde 33 

(55%) pessoas saíram de casa e 53 (cerca de 85,3%) vão para casa após as compras. 
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Tabela 4. Origem e destino das pessoas consultadas. IFAM, 2016. 

Clientes que saíram de suas casas para o supermercado 33 
Clientes que vieram de outros lugares 27 
Clientes que vão para casa após as compras 53 
Clientes que vão para outros lugares após as compras 7 

 

7) Área de circulação do veículo x área de circulação do pedestre 

A Área de circulação do veículo deve permitir que os mesmos se movimentem sem 

impecílios pela extensão destinada ao estacionamento dos mesmos. A partir da observação do 

local bem como detalhes apresentados pela Figura 1, destaca-se que a rampa na entrada dos 

veículos dificulta e extende o tempo de entrada gerando acúmulo dos mesmos na via de 

acesso. Além disso, há vagas para carro que não possuem o espaço necessário para manobra. 

Ressalta-se que há uma parada de ônibus em frente ao estabelecimento, próxima a entrada. A 

Área de circulação do pedestre deve proporciar a movimentação dos mesmos com segurança e 

conforto. No empreendimento não há uma área destinada exclusivamente ao pedestre nem 

algum tipo de demarcação não adaptando-se a acessibilidade universal. 

8) Tempo de permanência 

Foi questionado aos clientes o tempo que permanecem no supermercado, considerando 

a duração das compras. 

Tabela 5. Permanência dos clientes no estabelecimento. IFAM, 2016. 

Tempo de permanência 0h30min 0h30min a 
1h 

2h 2h ou + 

Número de clientes 27 25 6 2 
 

9) Tempo de espera 

Foram analisadas 225 situações, entre 103 entradas e 122 saídas, motivadas pelo 

movimento de veículos contabilizados nos intervalos (os tempos de espera inferiores a 2 

segundos não foram anotados por não serem considerados relevantes).  Em relação a entrada, 

os maiores tempos de espera foram causados pela manobra de carros na área do acesso, no 

sentido da rampa, conforme a Tabela 6. A média dos tempos de entrada foi de 9 segundos. 
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Tabela 6. Maiores tempos de espera na entrada. IFAM, 2016. 

Tempo de espera na 

entrada 

1

’25’’ 

1

’20’’ 

1

3’’ 

1

0’’ 

9

’’ 

Observação (ocorrências) 1 1 1 2 5

 

10) Número de viagens 

Foi questionado aos clientes a frequência de idas ao supermercado durante período de 

um mês, os dados obtidos apresentam-se na Tabela 7. Considerando a frequência e o número 

de clientes, (8x1+8x2+4x3+4x40)  = 196. 196 x 2 (ida e volta) =  396, onde 396 é o número 

de viagens que 60 clientess farem durante um mês.  

Tabela 7 – Frequência dos clientes no mês ao supermercado. IFAM, 2016. 

Frequência por 

mês 

Uma vez (pelo 

menos) 

Duas 

vezes 

Três 

vezes 

Quatro 

vezes 

Número de 

clientes 

8 8 4 40 
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Resultado 

Tabela 8  – Resultados da Mobilidade do Empreedimento. IFAM, 2016.  

INDICADOR COLETA DE DADOS APLICAÇÃO AO CONCEITO DE MOBILIDADE

1) Vagas de 
estacionamento por 
atividade e por m² de 
área construída

Possui a quantidade prevista no 
projeto do supermercado, vagas 

em dimensões adequadas

Apesar de possuir a quantidade necessária para aprovação
do projeto, algumas das vagas não possuem o espaço
necessário para manobra do veículo.

2) Pesquisas de tráfego
Não são realizadas pelo 

estabelecimento

O empreendimento poderia estabelecer uma rotina de
pesquisa para acompanhar e conhecer os seus clientes
podendo melhor atendê-lo. Sugere-se a aplicação de
pesquisas mensais.

3) Volume de tráfego 148 veículos por 2h Está localizado em via arterial, com restrições de manobra.

4) Veículo por hora 74 veículos por hora
Devem ser adotadas medidas para facilitar a entrada e saída
dos veículos.

128 viagens por hora (veículos);

O incentivo ao uso do transporte coletivo pode diminuir a
quantidade de veículos tanto na via quanto no
estacionamento, para isso, a parada de ônibus poderia estar
melhor situada.

4 viagens por hora ( a pé)

6) Origem - desino
55,5% dos clientes saiu de volta e 

85,3% voltou pra casa

Devido a maior parte dos clientes ter saído e voltado pra
casa, deve-se incentivar a utilização do transporte coletivo,
compras mensais e horários alternativos visando diminuir a
quantidade de viagens.

7) Área de circulação 
do veículo x área de 
circulação do pedestre

Não tem área de circulação 
exclusiva para o pedrestre

A adaptação a acessibilidade urniversal poderia permitir
melhor conforto para os clientes, principalmente para
aqueles que vão a pé ou utilizam o transporte público

8) Tempo de 
permanência

Maior parte dos clientes 
permanece de 0h30min ou de 

0h30min a 1h 

Propõe-se a melhoria da circulação dos veículos dentro do
local para diminuição do tempo destinado a manobra dos
veículos bem como o incentivo a utilização outros
supermercados da franquia mais próximos a residência ou
local de origem para diminuir a quantidade de vagas de
estacionamentos ocupadas durante a permanência.

9) Tempo de espera 9s (média)

A alteração da posição de entrada dos veículos (visto que
a rampa dificulta) pode diminuir o tempo de espera,
reduzindo a possibilidade de congestionamento na via de
acesso ao supermercado

10)  Número de 
viagens

396 viagens por mês (60 clientes)
Incentivar o cliente a fazer compras mensais pode diminuir
a quantidade de viagens, reduzindo o tráfego na região

5) PGV

 

 

 

CONCLUSÕES 

Diante o exposto e por meio da análise apresentada, tem-se que o empreendimento tem 

funcionalidade, porém falta mobilidade. Os indicadores de Mobilidade Urbana permitiram 
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identificar os problemas e propõem uma discussão sobre as medidas que podem ser tomadas 

para minimizá-los. No caso do supermercado analisado, as observações levantadas na Tabela 

8 não demandam grandes investimentos e podem ser aplicadas a curto e longo prazo. A 

aplicação das medidas e monitoramento dos indicadores de mobilidade, para um 

empreendimento, demonstraria uma preocupação com o bem-estar do cliente e com a 

dinâmica da cidade. Sugere-se a continuidade e ampliação de estudos de indicadores de 

mobilidade aplicados a supermercados para compreender suas peculiaridades, visto a escassez 

de publicações. 
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RESUMO: Este trabalho propôs um estudo da perda de carga em válvulas globo, onde 
analisou-se a influência de sua abertura. Utilizou-se para tanto o Método dos Elementos 
Finitos, que foi implementado através do software ANSYS® em um volume de controle 
formado por uma válvula do tipo globo com entrada e saída de diâmetros equivalentes a 50 
mm. A água a 20ºC foi o fluido escolhido para o estudo. O campo de velocidade e a 
distribuição de pressão foram então avaliados para quatro (100%, 75%, 50% e 25%) das sete 
aberturas propostas, comparando-os às respectivas perdas de carga. Verificou-se então uma 
dependência da perda de carga em relação à abertura da válvula. Os resultados foram 
ajustados pelo Método dos Mínimos Quadrados utilizando-se uma função exponencial a fim 
de que se obtivesse o melhor ajuste. Os resultados obtidos foram comparados com a literatura.  
Palavras–chave: perda de carga, válvula globo, singularidade 
 

ANALYSIS OF HEAD LOSS IN GLOBE VALVES THROUGH FINITE 
ELEMENTS METHOD 
 
ABSTRACT:  This work proposes a study of head loss in globe valves, where the influence 
of its gap was analyzed. To this end was used the Finite Element Method, that was 
implemented in ANSYS® software, in a volume control formed by a globe valve with an 
input and output diameter of 50 mm. The water at 20°C was the chosen fluid on this study. 
The velocity field and pressure distribution were then evaluated for four (100%, 75%, 50%, 
and 25%) of the seven gaps proposed, comparing them with their respective head loss. It was 
found dependence between the head loss and the closing of the valve. The results were 
adjusted by the Method of Least Squares, using an exponential function. The results were 
compared with the literature. 
KEYWORDS: head loss, globe valve, singularity 
 

INTRODUÇÃO 

Vários problemas de engenharia permitem simplificações dos fenômenos físicos e da 

geometria em questão, como a transferência de calor em meios infinitos e o escoamento de 

fluidos sem viscosidade. Tais simplificações possibilitam um tratamento analítico das 

equações envolvidas. No entanto, a maior parte dos problemas é complexa de tal modo que 

uma solução analítica não é adequada. Autores como Azevedo (2003) e Moaveni (1999) 

afirmam que esse nível de complexidade está relacionado justamente com a geometria 

envolvida e às equações que descrevem os fenômenos. 

Dentre os métodos atuais mais eficazes na análise de tais problemas, destaca-se o 

Método dos Elementos Finitos, o qual pode ser utilizado na solução das equações de Navier-
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Stokes que descrevem o escoamento dos fluidos em condutos forçados, em regime laminar e 

que não possuem solução analítica. O transporte de um fluido num conduto forçado – que é 

habitualmente chamado de tubo se a seção transversal é circular e duto se a seção não for 

circular – é extremamente importante no nosso cotidiano (MUNSON, 2004). Em uma válvula 

globo, a sua abertura influi na perda de carga de modo que a relação entre a sua abertura e o 

coeficiente de perda de carga localizada faz-se necessário para fins de projetos hidráulicos e 

aplicações industriais.  

O estudo da perda de carga em válvula globo do presente trabalho deu-se através do 

Método dos Elementos Finitos, cuja modelagem computacional foi feita utilizando-se o 

software ANSYS®. Tal software é um programa de modelagem computacional para diversas 

classes de problemas da engenharia: resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, 

transferência de calor, etc. Para o caso da mecânica dos fluidos, o ANSYS® permite a 

visualização gráfica das grandezas envolvidas, tais como os campos de velocidade e pressão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Volume de controle 

A análise do fenômeno foi feita utilizando-se o volume de controle da Figura 1, para as 

diferentes aberturas “a” exibidas na Tabela 1. 

Tabela 1. Aberturas de válvulas analisadas. IFMA, 2016. 
 

Abertura (%) 100 75 50 43,75 37,5 31,25 25 

a (mm) 26,5 18,875 13,25 11,59 9,94 8,28 6,625 

 

A velocidade de entrada (na seção 1) é constante e conhecida, e a pressão de saída é 

equivalente à pressão atmosférica, sendo assim estas as condições de contorno para o 

problema.  

O fluido escolhido foi água a 20ºC, cujas propriedades estão relacionadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Propriedades da água. Adaptado de Fox & McDonald, 2006, p.719 
 

Temperatura (oC) Densidade (kg/m3) Viscosidade Dinâmica (N.s/m2) 

20 998 1,01x10-3 
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Figura 1. Volume de controle referente à válvula globo. IFMA, 2016. 

 

Cálculo do número de Reynolds 

A vazão adotada para o problema foi de 20 L/s, de modo que se pôde calcular a 

velocidade média na seção 1: 

 

 

Sabendo-se a velocidade de escoamento, o diâmetro do conduto, a densidade do fluido e 

sua viscosidade, calculou-se o coeficiente de Reynolds, e assim definiu-se o tipo de 

escoamento existente no problema em estudo: 

 

 

Logo, como Re>>2300, tem-se escoamento do tipo turbulento. 

 

Hipóteses para a modelagem do problema 

Considerou-se o conjunto de hipóteses abaixo para modelagem do problema: 

 Escoamento permanente; 

 Escoamento adiabático; 

 Escoamento incompressível; 

 Regime hidraulicamente liso; 

 Não variação de energia potencial. 
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Elemento finito 

O elemento escolhido para a análise, disponível no software ANSYS®, foi o 

FLUID141, o qual pode ser usado em modelagens de sistemas termofluidos em regime 

permanente ou transiente e entre regiões fluidas e não fluidas. 

Os elementos possuem a geometria mostrada na Figura 2, que são definidos por três ou 

quatro nós (triângulo ou quadrilátero) e suas propriedades são isotrópicas. Os graus de 

liberdade são: velocidades, pressão e temperatura. 

 
Figura 2. Geometria do elemento FLUID141. Help System ANSYS® v.11, 2016. 
 
Para este trabalho, foi considerado regime permanente, portando a temperatura não é 

variável para descrever o problema. O FLUID141 possui três sistemas de coordenadas: 

cartesiana, axissimétricas ou polar. Para o volume de controle deste trabalho, o sistema 

axissimétrico não é adequado uma vez que a velocidade tem sua direção alterada. Foi 

escolhido o sistema de coordenada cartesiana.  

 

Pré-processamento 

No pré-processamento é realizada a modelagem, isto é, o desenho geométrico, a malha 

de elementos finitos (discretização do volume de controle) e a definição das condições de 

contorno, bem como das propriedades do fluido.  

A geometria é o volume de controle da Figura 1. No presente trabalho, a malha foi 

escolhida para elementos com dimensão 0,25mm, a qual pode ser garantida pela condição de 

completude necessária para a implementação do Método dos Elementos Finitos e possibilita 

um processamento em tempo hábil. Uma malha mais refinada demandaria maior tempo de 

resposta para o problema e implicaria em alterações pouco significantes do resultado.  

Processamento 

Na fase de processamento do programa são feitos os cálculos das equações discretas, 

levando-se em conta os dados do item anterior. 
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Pós-processamento 

No pós-processamento o resultado da simulação é exibido para o usuário. Para o caso 

do FLUID141, os resultados são a distribuição de velocidades e pressão.  

O programa permite várias formas de visualização dos resultados, tais como a plotagem 

em escala de cor, a lista dos valores nodais, visualização de linhas de correntes, etc. Conforme 

será visto no item seguinte deste trabalho, foram explorados diversos recursos de visualização 

dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a válvula com abertura de 100%, a distribuição da velocidade é exibida pelas 

Figuras 3 e 4, e a distribuição de pressão é vista na Figura 5. 

 
Figura 3. Distribuição da velocidade em x para a abertura de válvula de 100%. 
IFMA, 2016. 

 
Figura 4. Distribuição da velocidade em y para a abertura de válvula de 100%. 
IFMA, 2016. 
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Figura 5. Distribuição da pressão para a abertura de válvula de 100%. IFMA, 2016. 
 

É importante observar que a unidade de medida de comprimento adotada é o “mm”, 

portanto, os valores apresentados nas Figuras 3, 4 e 5 não estão no Sistema Internacional de 

medidas.  

Fica claro através da região verde, amarela e vermelha na parte central da Figura 4 o 

momento em que as linhas de corrente mudam de direção. Devido estricção no fluxo do fluido 

causada pela sede de válvula, a componente y da velocidade aumenta consideravelmente, ao 

passo que a velocidade na direção x não sofre grandes alterações. 

Pela equação de Bernoulli, velocidade e pressão são inversamente proporcionais, isto é, 

o aumento da pressão ocasiona diminuição na velocidade e vice-versa. Tal fenômeno pode ser 

observado na proximidade inferior da sede de válvula, que é quando o fluido começa a 

acelerar e tem consequentemente a sua pressão reduzida. Tanto em x quanto em y, as 

velocidades máximas acontecem em seus “cantos” devido a mudança brusca de direção do 

fluxo. 

Na sede de válvula há velocidade nas duas direções. Autores como Fox&McDonald 

(2006) e MUNSON (2004) afirmam que é justamente esse escoamento secundário o 

responsável pela perda de carga. 

A pressão praticamente não teve seu valor alterado até às vizinhanças da sede, o que 

mostra que a perda localizada é a grande responsável pela queda de pressão - de cerca de 

405kPa para 101kPa. 

 

Análise de refinamento de malha 

Para verificar se o refinamento escolhido gera soluções convergentes, simulou-se o 

mesmo problema com uma nova malha, com elementos de aresta um pouco maior (0,28mm). 

Esta nova simulação gerou alterações irrisórias nos resultados, o que pode ser demonstrado 
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visualmente através da comparação entre as distribuições da velocidade em x para a abertura 

de 100% e malhas de 0,28mm (Figura 6) e 0,25mm (Figura 3). 

 
Figura 6. Distribuição da velocidade em x para a abertura de 100% e malha de 
0,28mm. IFMA, 2016. 
 
Assim, confirma-se que as velocidades máximas e mínimas para a malha 0,25mm e 

0,28mm são próximas e, portanto, a modelagem está convergindo. 

 

Cálculo da perda de carga 

Da equação da Primeira Lei da Termodinâmica temos a perda de carga definida pela 

seguinte equação: 

                                  (1) 

 

Considerando todas as hipóteses de simplificação levadas em conta neste trabalho, 

temos que a perda de carga total é dada por: 

                                                                (2) 

 

Conhecendo-se a massa específica da água, conforme mostra a Tabela 1, sabendo-se 

que a aceleração gravitacional é equivalente a 9,81m/s2, que a pressão na saída da válvula é 

igual a 101325Pa (pressão atmosférica) e calculando-se a média dos valores de pressão na 

seção 1 da Figura 1 através dos dados obtidos com software ANSYS®, podemos obter a partir 

da Equação 2 os valores de perda de carga total para cada uma das aberturas que foram 

simuladas, conforme exposto na Tabela 3. 
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Tabela 3. Pressão média de entrada e de saída, variação de pressão e perda de carga total para 
cada abertura. IFMA, 2016. 
 

ABERTURA  
 

  

100% 404936 Pa 101325 Pa 303611 Pa 31,01 m 

75% 576912 Pa 101325 Pa 475587 Pa 48,58 m 

50% 1490401 Pa 101325 Pa 1389076 Pa 141,88 m 

43,75% 2330106 Pa 101325 Pa 2228781 Pa 227.65 m 

37,5% 4227738 Pa 101325 Pa 4126413 Pa 421.48 m 

32,5% 10133921 Pa 101325 Pa 10032596 Pa 1024.74 m 

25% 35766247 Pa 101325 Pa 35766247 Pa 3642,85 m 

 

O gráfico exibido na Figura 7 mostra o comportamento do aumento de perda de carga 

total com o fechamento da válvula globo, nota-se que há uma diminuição acentuada da perda 

de carga entre as aberturas de 25% e 50%, contudo, a partir daí, a perda decresce em menor 

taxa.  

Um ajuste dos dados obtidos foi feito pelo Método dos Mínimos Quadrados, utilizando 

uma função exponencial. O ajuste apresentou R2=0,99767. Assim, conforme o ajuste 

mostrado na Figura 7, a função da perda de carga por raio de curvatura, para o problema 

proposta é a seguinte: 

                                  (3) 

 

 
Figura 7. Ajuste exponencial de perda de carga em válvula globo. IFMA, 2016. 
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CONCLUSÕES 

O uso do Método dos Elementos Finitos na solução de problemas de mecânica dos 

fluidos oferece a possibilidade de se testar vários parâmetros sem a necessidade de dispêndio 

de recursos, garantindo ainda boa confiabilidade dos resultados. 

Para o caso do problema proposto neste trabalho, no qual se buscou avaliar a 

dependência da perda de carga em uma válvula globo (tipicamente encontrada em sistemas de 

tubulações industriais) com a sua abertura, verificou-se que a perda de carga tem uma relação 

direta com a geometria da singularidade. Tal dependência, mediante ajuste dos dados para as 

condições de contorno e propriedades do volume de controle propostos, possui um 

comportamento exponencial, no qual a perda de carga decresce com a abertura da válvula. 

Em válvulas com fechamento maior que 50% a perda de carga é substancialmente maior 

do que para maiores aberturas, de modo que não é recomendável utilizar válvulas com 

fechamento superior a este valor quando se deseja minimizar a dissipação de energia.  

Para trabalhos futuros, sugere-se a realização de um experimento em laboratório para a 

confirmação do comportamento da perda em válvulas globo em função de sua abertura e da 

precisão do Método dos Elementos e ainda a exploração de outras singularidades e a relação 

de sua geometria com a perda de carga localizada, uma vez que as grandezas geométricas 

interferem consideravelmente na perda. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho foi aferir a contribuição de RSU na cidade de Palmas, 
assim como investigar as possíveis causas para variação desta quantidade ao longo de período 
monitorado. O cálculo analítico sobre a quantidade de RSU produzidos deu-se por pesagem 
do veículo de transporte de resíduos antes e após sua saída do aterro. Em 2014 a produção de 
resíduos domésticos na cidade de aproximadamente 77,8 toneladas, bem superior ao valor 
obtido em 2008 que foi de 44,6 toneladas. Esse aumento pode estar relacionado a um aumento 
populacional de 45,9% no mesmo período. O resíduo sólido da construção civil apresentou 
uma redução significativa a partir do ano de 2010, passando de 7.569,18 toneladas para 
apenas 648,40 toneladas em 2012. Foi verificado durante a pesquisa que a partir de 2012 
ocorreu uma redução na produção de resíduos sólidos de saúde, sendo esta bastante 
significativa no ano de 2014, passando a 169 toneladas/ano e essa redução está associada a 
adoção do processo de incineração a este tipo de resíduo sólido. O aterro sanitário atualmente 
recebe apenas as cinzas do material incinerado. Assim, considera fundamental o 
conhecimento quantitativo e qualitativo dos resíduos produzidos em uma determinada região. 
Diante dos dados obtidos durante o monitoramento da produção de resíduos se podem estimar 
cenários futuros para todas as operações relacionadas ao processo, desde sua coleta até sua 
destinação final.  
 
Palavras–chave: Aterro Sanitário, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Resíduos Sólidos 
Urbanos, 
 
 

ANALYSIS OF URBAN SOLID WASTE PRODUCTION IN PALMAS – 
TO, BRAZIL. 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to verify the production of MSW in the city of 
Palmas, as well as investigate the possible causes of variation of this amount over the 
monitored period. The analytical calculation of the amount of MSW produced was through 
the waste transport vehicle weighing before and after leaving the landfill. In 2014 the 
production of household waste in the city of about 77.8 tons, much higher than the value 
obtained in 2008 (44.6 tons). This increase may be related to a population increase of 45.9% 
over the same period. The solid residue of civil construction showed a significant reduction in 
2010, from 7569.18 tons to only 648.40 tonnes in 2012. It was found during the search that 
from 2012 there was a reduction in the production of solid waste from healthcare, 
significantly in 2014, rising to 169 tons/year and this reduction is associated with adoption of 
the incineration process to this type of solid waste. The landfill currently receives only the 
ashes of the incinerated material. It is therefore crucial to know data about the quantity and 
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quality of waste produced in a particular region. With the data obtained during the monitoring 
of waste production can be estimated future scenarios for all operations related to the process, 
from its collection to its final destination. 

 
KEYWORDS: Landfill , Municipal Solid Waste, National Solid Waste Plan 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico em prol da criação de novos materiais, somado com o 

crescimento populacional desordenado promove um aumento significativo na geração de 

resíduos sólidos em todo mundo. Medidas e métodos para reduzir a produção de resíduos 

sólidos são adotadas geralmente, como a conscientização populacional e a produção de 

materiais reutilizáveis. Entretanto, apesar da adoção dessas medidas, a produção de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) é cada vez maior nos últimos anos.  

 

Uma vez que se constata este crescimento na produção de resíduos, o primeiro ponto 

para que haja a manutenção da incolumidade e da saúde pública é a coleta. Segundo a 

Constituição da República Federativa do Brasil, o serviço de coleta e limpeza urbana, bem 

como o transporte e a destinação final dos resíduos, é de competência do município. 

Atualmente, com o advento das leis ambientais e da conscientização populacional, a 

destinação final dos resíduos é, sem dúvidas, a parte mais delicada do processo.  

 

A destinação inadequada dos resíduos sólidos acarreta vários problemas ao meio 

ambiente e à saúde humana. São eles: (a) proliferação de macro e micro vetores de doenças,  

(c) geração de mal odor, (d) poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas, (e) 

Poluição Visual, (f) Surgimento de catadores de lixo e (g) Falta de controle dos tipos de 

resíduos depositados. 

 

Sendo assim, para que haja uma solução normatizada por lei e sanitariamente aceitável, 

deve-se destinar os resíduos à aterros sanitários, que é um sistema de tratamento de lixo em 

que os resíduos são depositados numa vala impermeabilizada, compactados e aterrados. No 

fundo desta vala, há um sistema de drenagem, para que que conduza às lagoas de tratamento o 

líquido orgânico percolado (chorume), e para que conduza para a atmosfera os gases 

produzidos pela decomposição dos resíduos. Dessa forma, todo o material poluente fica fora 

de contato direto com as superfícies naturais, evitando poluições de solos e lençóis freáticos. 
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 Existem atualmente outras técnicas de tratamento de resíduos sólidos, como por 

exemplo: aterro controlado, incineração, reciclagem e compostagem, pirólise de resíduos. 

Entretanto, o aterro sanitário é o mais comum na realidade brasileira devido ao seu menor 

custo de operação (Tchobanouglous et al., 1993; Funasa, 2004).  

 O presente artigo analisará o aterro sanitário da cidade de Palmas, capital do estado do 

Tocantins, localizada na região central do estado, com população estimada de 272.726 

habitantes e área territorial de 2.218,943 km² (IBGE, 2015).  

 O objetivo do estudo é verificar a real quantidades de Resíduos Sólidos Urbanos 

mediante suas classificações, bem como investigar as possíveis causas para variação desta 

quantidade em um dado espaço de tempo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localização da área de estudo 

A área do aterro estudado se localiza na área rural da cidade de Palmas – TO, mais 

especificamente na parte sul do município, distante cerca de 15 Km do ponto central do Plano 

Diretor e cerca de 6 Km do Bairro Taquaralto. Possui cerca de 95,7784 hectares é formado 

por parte de lotes do Projeto de Assentamento São João, de propriedade do Incra. Seu acesso 

de dá por estrada vicinal não pavimentada, conforme a figura 1. O aterro sanitário da cidade 

de Palmas possui 25 funcionários e é uma referência de tratamento de RSU no estado do 

Tocantins. Após ampliação e adequação segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

entrou em funcionamento em 21 de novembro de 2015, com uma estimativa de vida útil de 

aproximadamente 30 anos. 

 

O aterro sanitário, observado nas figuras 2 e 3, conta com uma guarita de controle de 

cargas onde possui uma balança automotiva com capacidade de pesagem de 10.000 ton que 

permite a quantificação dos resíduos recebidos, lagoas de estabilização para tratamento do 

chorume que é um dos principais problemas ambientais por poder ocasionar a contaminação 

do lençol freático. Além disso, possui valas com dimensões de 180X200 metros e 2,5m de 

profundidade recoberta por manta geomembrana de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) 

que possui durabilidade de 100 anos antes de começar a se decompor, onde, são dispostos e 

depositados por dia cerca de 220 toneladas de RSU dividido em classes doméstico (classe II), 

saúde (classe I) e de construção civil. 
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Figura 1.  Localização do Aterro Sanitário. João Evangelista Marques. 

Figura 2.  Lagoas de Estabilização. Hemyllyano Araújo, 2016. 

Figura 3. Vala de recebimento de RSU. Hemyllyano Araújo, 2016. 
 

Cálculo da Produção de Resíduos Sólidos Urbanos em Palmas -TO 

O cálculo analítico sobre a quantidade de RSU produzidos deu-se por pesagem. Em 

uma guarita de controle de cargas, após identificar o tipo de resíduo sólido, o veículo é pesado 

ao entrar e sair, onde se obtêm um valor bruto e o valor de tara respectivamente. Ao subtrair a 

tara do peso bruto, o resultado é igual a quantidade de resíduos que aquele veículo 

descarregou, conforme mostra a Equação 1. 
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Peso total dos RSU = Peso caminhão carregado – Peso caminhão descarregado          

Equação (1) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Produção de RSU em Palmas, Tocantins (Brasil) 

Através da análise minuciosa de dados estatísticos, percebeu-se um aumento de 

significativo da produção de RSU nos últimos 7 anos. Este aumento pode estar relacionado 

diretamente com o aumento da população, que segue em ritmo acelerado desde 2008, 

conforme Figura 4.  

Com um quantitativo de aproximadamente 83.430 toneladas em 2014, o aterro recebe 

diversos tipos de resíduos que, de acordo com as normais ambientais foram separados por 

classe, e tratados de forma específica. As Figuras 2 a 5 mostram os dados quantitativos de 

cada tipo de resíduo (Domiciliar, Saúde, Construção Civil, Poda de Árvores e Outros). 

Figura 4.  Crescimento Populacional em Palmas – Tocantins, Brasil 
 

Em 2014 a produção de resíduos domésticos na cidade de aproximadamente 77,8 

toneladas. Quando comparado com a produção no ano de 2008 que foi de 44,6 toneladas, 

observa-se um crescimento de cerca de 74,5%. Conforme observado na Figura 4, esse 

crescimento na quantidade de resíduos domésticos pode estar relacionado a um aumento 

populacional de 45,9% no mesmo período (Figura 5). Os resíduos domésticos produzem um 

líquido percolado denominado chorume, que possui potencial poluidor de até cem vezes mais 

que o esgoto. Este líquido é drenado do fundo das valas e levado para ser tratado em 3 lagoas 

de estabilização, passando por uma anaeróbia e duas facultativas e posteriormente, após ser 

purificado, é lançado ao solo. Segundo Pedroza et al., (2014) estes resíduos possuem grande 
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potencial energético e podem ser transformados pelo processo de pirólise, gerando produtos 

altamente energéticos, tais como carvão ativado e bio-óleo. 

Figura 5.  Produção de Resíduos Domésticos na cidade de Palmas – Tocantins, Brasil. 
 

Verifica-se que a partir de 2012 há uma redução na produção de resíduos sólidos de 

saúde no aterro sanitário de Palmas, sendo esta bastante significativa no ano de 2014, 

passando a 169 toneladas /ano (Figura 6). A Resolução Nº 05/93 do CONAMA recomenda a 

incineração dos Resíduos Sólidos de Saúde. Esta recomendação foi adotada no Plano 

Municipal de Saneamento Básico de 2014, explicando a significativa redução na produção 

destes resíduos. Após serem incinerados por empresa licenciada, as cinzas são enviadas ao 

aterro, onde são postas em valas específicas, juntamente com carcaças de animais (PERS, 

2015). 

 

 
Figura 6. Produção de Resíduos de Saúde na cidade de Palmas – Tocantins, Brasil 

 

Os resíduos provenientes da construção civil se dividem em 4 classes. As classes A e B 

são compostas por materiais reaproveitáveis e recicláveis, com viabilidade econômica no 

processo de reciclagem. A classe C é caracterizado por materiais cuja tecnologia de 

reaproveitamento é inviável ou inexistente. A classe D é formada por resíduos poluentes e 

perigosos a saúde humana. O setor da construção civil teve um crescimento de significativo 

nos últimos anos, levando as empresas a se tornarem mais produtivas e buscarem economizar 

o máximo possível, estimulando o uso de resíduos recicláveis para a produção de novos 

insumos. Este fator combinado com a difusão dos certificados de qualidade, como a ISO 

9001, para empresas que possuem planos de gestão de resíduos e ainda aprovação do PNRS 

em 2010, fez com que esse tipo de resíduo sólido se reduzisse significativamente a partir do 

ano de 2010, passando de 7.569,18 toneladas para apenas 648,40 toneladas em 2012 (Figura 

7). 
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Figura 7. Produção de Resíduos da Construção Civil na cidade de Palmas – Tocantins, Brasil 

 

De acordo com a Figura 8, entre os anos de 2008 e 2012, houve um aumento de 

3.624,162 toneladas na produção de resíduos referentes à poda de árvores, acompanhando o 

aumento populacional. Entretanto, entre os anos de 2012 e 2014 esta produção foi reduzida 

em 3.395 toneladas. Esta diminuição na produção de resíduos de podas ocorreu devido a 

parcerias institucionais com o objetivo de atender o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 

Tocantins, em que se determinou a aplicação do processo de picagem e compostagem desse 

resíduo, para a aplicação em canteiros municipais e hortas comunitárias. 

Figura 8. Produção de Resíduos referente à poda de árvores na cidade de Palmas – Tocantins. 

 

Os resíduos que não se enquadram nas classes acima citadas são contabilizados como 

“OUTROS” para fins de controle estatístico. De acordo com a figura 9, houve um aumento de 

3726,66 toneladas na produção entre 2008 e 2014, observando-se um aumento constante, 

exceto em 2012, que houve uma queda em relação ao ano anterior. Tal crescimento foi 

retomado no ano seguinte. Nos anos de 2008 e 2014 as produções dos resíduos considerados 

como OUTROS foram de 84 e 3810 toneladas, respectivamente. 
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Figura 9. Produção de OUTROS Resíduos na cidade de Palmas – Tocantins, Brasil. 

 

Apesar de haver uma contabilização para os resíduos “OUTROS”, tal contabilização 

tem fins meramente estatísticas, haja vista que no fechamento final dos quantitativos, são 

considerados como resíduo domiciliar. Estes resíduos consistem na junção de várias pequenas 

parcelas de resíduos diversos. Tratam-se de limpezas realizadas em quintais, “bota fora”, etc. 

Seu aumento está intrinsecamente ligado ao crescimento populacional da cidade.  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados observados, pôde-se concluir que o processo de tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, desde sua coleta até sua destinação, é um processo complexo e deve 

ser realizado com cuidado e minúcias, para que o impacto final ao meio ambiente seja o 

mínimo possível. Na cidade de Palmas -TO, viu-se várias práticas ambientalmente corretas 

em relação aos resíduos, como a diminuição dos Resíduos Sólidos de Saúde devido a 

incineração, reduzindo o potencial de agressividade a este que é um dos mais contaminantes 

resíduos urbanos. Seguindo a mesma filosofia de tratamento correto dos resíduos, notou-se 

uma considerável redução na produção de rejeitos da construção civil, devido ao significativo 

aumento de reaproveitamento de materiais, e também nos resíduos de podas de árvores, cujo 

produto da compostagem deste material, passou a ser utilizado em canteiros e hortas. Pelo 

fato de não serem submetidos a nenhum processo de reaproveitamento, os resíduos 

domésticos continuam a crescer, atrelado ao crescimento populacional. Entretanto, estes 

resíduos possuem grande potencial energético e podem passar por processos autossuficientes 

de pirólise, gerando produtos altamente energéticos. 
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RESUMO: Este trabalho irá apresentar uma proposta que pode ser utilizado em zona rural 
principalmente em áreas remotas devido a falta de rede de distribuição, por isso o 
SEBA(Sistema Eólico de Bombeamento de Água) servirá para captação de água em 
comunidades isoladas até mesmo em pequenas irrigações. Para geração de energia foi 
implantada uma fonte de energia renovável em abundância, a energia eólica, compondo de um 
Aerogerador de 160W que energizava uma bateria de 165Ah e esta, por sua vez, fará a 
alimentação da bomba hidráulica Shurflo 8000. Para o funcionamento do SEBA precisou 
anteriormente de uma avaliação do recurso eólico da cidade onde o sistema foi implantado, 
escolha do local, montagem dos equipamentos. Através da aquisição de dados no qual foi 
utilizado o microcontrolador Arduino Uno R3 para ligar e desligar em horário programado 
por 5 horas (08h00min às 13h00min) para bombear água para os reservatórios inferior e 
superior, medindo o fluxo de água através de sensor. Esta pesquisa analisou a viabilidade do 
uso da energia eólica para a irrigação na cidade de Lagarto, a partir da obtenção dos dados de 
mapas do potencial eólico brasileiro, vazão, montagem e funcionamento na prática. 
 
Palavras–chave: aerogerador, água, arduino, bombeamento  
 
ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF WIND ENERGY AS SUSTAINABILITY 
FARMERS FOR IRRIGATION IN THE MUNICIPALITY OF LAGARTO / SE 
 
ABSTRACT: This paper will present a proposal that can be used in rural areas especially in 
remote areas due to lack of distribution network, so the SEBA (Wind Turbine System Water 
Pumping) serve to capture water in isolated communities even small irrigations. For power 
generation was implemented a renewable source of abundant energy, wind energy, making a 
Wind Generator 160W that energized a battery of 165Ah and this, in turn, will power the 
hydraulic pump Shurflo 8000. For the operation of SEBA needed before a resource 
assessment and wind of the city where the system is deployed, site selection and installation 
of equipment. By acquiring data in which was used the Arduino Uno R3 microcontroller to 
turn on and off at programmed time for 5 hours (08:00 to 13:00) to pump water to the upper 
and lower reservoirs, by measuring the water flow through the sensor. This research examined 
the feasibility of using wind power for irrigation in the city of Lagarto, from obtaining the 
map data of Brazil's wind potential, flow, assembly and operation in practice. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente tem-se visto que fontes alternativas como energia eólica, energia solar, 

biomassa são citadas como solução na geração de energia. Dentre essas fontes destaca-se a 

energia eólica e solar, que diante deste cenário tornam-se uma importante fonte de energia 

para realização de bombeamento de água para consumo humano, animais e para a irrigação, 

principalmente na viabilidade desta energia em comparação com a energia elétrica nas zonas 

rurais. 

O ar em movimento chama-se vento, e a circulação das camadas de ar devido ao 

aquecimento do planeta em desigualdade gera tal movimento. Na atmosfera, a energia que o 

sol incide perpendicular a uma superfície faz com que esses raios solares permaneçam 

relativamente constantes em torno de 1,96cal/cm2/min, valor este chamado de constante solar, 

valor este adotado como padrão pela organização meteorológica mundial (PINTO, 2014). 

A energia eólica é uma importante fonte de energia para realizar bombeamento d’água, 

principalmente em regiões onde a energia convencional não permite o atendimento das 

necessidades mais primárias do ser humano, mas também em regiões com atendimento 

convencional, para desafogar e baratear o sistema de energia. Como fonte de energia permite 

ser utilizada para diversos fins, dentre eles, o bombeamento (FERREIRA, 2006). 

A água, como a eletricidade, é um fator de saúde e de progresso para as comunidades, 

principalmente aquelas situadas em locais remotos. É um dos fatores que permitem a fixação 

do homem no campo, evitando seu deslocamento para as cidades com todos os problemas 

decorrentes. Em muitas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, populações inteiras 

vivem com uma grande carência de água, impedindo seu desenvolvimento econômico e 

mantendo sua condição de miséria e de doença (ALVARENGA, 2001). 

Apesar do grande interesse das empresas pelos grandes parques eólicos, o mercado para 

sistemas eólicos de pequena potência (isolados, quanto conectados a rede) resulta também em 

atrativos se os preços da eletricidade e dos combustíveis fósseis aumentam e a distância da 

rede elétrica seja bem distante (ALONSO, 2011). 

Relacionado ao terreno, arbustos e árvores ficam deformados devido a fortes ventos, 

esta é uma forma de observar indicadores biológicos na identificação das características do 

vento de um local (PINTO, 2014). O mercado é promissor para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento em se se tratando no que vem ao caso dessa pesquisa nas aplicações em 

áreas remotas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos realizou-se pesquisa bibliográfica sobre energia eólica, 

energias alternativas. O trabalho foi desenvolvido no IFS (Instituto Federal de Sergipe) 

Campus Lagarto numa área cedida pela instituição e laboratórios da Coordenação de 

Eletromecânica localizado no povoado carro quebrado no município de Lagarto na região 

centro-sul do estado de Sergipe, a 75 km da capital Latitude 10º56’21”, Longitude 37º39’24” 

a 180 metros com relação ao nível do mar.  

A 2 km do IFS-Campus Lagarto encontra-se o perímetro irrigado Piauí gerenciado pela 

COHIDRO (Companhia de desenvolvimento de recursos hídricos e irrigação de Sergipe), 

constituído por diversas propriedades, boa parte delas apresentam condições de irrigação e 

seus beneficiários são pequenos produtores e suas famílias. 

Pensando em melhorias em relação ao uso de energia alternativa na região, seria 

possível a utilização eólica tanto para serem utilizados em sistemas de bombeamento de água 

na cidade próximo de linhas de distribuição de energia elétrica ou até mesmo em 

comunidades distantes das linhas de transmissão, no caso em locais remotos.  

Foram utilizados diversos equipamentos na qual iremos detalhar: 

O aerogerador de pequeno porte Modelo AIR 40 com potência nominal de 160W, 

velocidade do vento no arranque: 7mph/3,1 m/seg., o controle da turbina com 

microprocessador regulador interno inteligente; Hélices de Plástico, geração quilowatt 

horas/mês de 38 kwh/mês; Corpo: Alumínio reforçado de altíssima qualidade, na figura 01 o 

aerogerador foi instalado numa torre tubular de aço galvanizado fixo na parede do auditório 

da instituição a 11 metros de altura do solo, como pode ser observado. 
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Figura 1. Instalação da torre do aerogerador ao lado do auditório do IFS-Campus 
Lagarto. Santos (abril de 2016). 
 
Para proteção da bateria devido a eventuais sobrecargas produzida até mesmo um 

excessivo consumo de energia pelas cargas foi dimensionado um controlador de carga de 40A 

da marca PHOCOS, tensão nominal de 12V/24V com reconhecimento automático conforme 

algumas especificações do manual. 

Para armazenar a energia procedente do aerogerador e energizar a bomba hidráulica foi 

utilizada uma bateria automotiva da marca CRAL modelo CP165 VD com capacidade de 165 

Ah e tensão de 12 V, com reserva de capacidade 330 min, com prata e baixa manutenção de 

acordo as especificações técnicas. A bateria foi conectada ao controlador de carga e o 

aerogerador foi conectado diretamente em paralelo à bateria, uma vez que o mesmo possui 

controlador de carga interno.  

A carga instalada para simular o consumo de energia do sistema eólico para 

bombeamento de água de uma propriedade rural numa comunidade remota, foi constituída 

exclusivamente para uma bomba hidráulica da marca SHURFLO 8000 que opera em tensão 

continua de 12V, corrente mínima de 2,9 A e corrente máxima 7A, pode ser instalada na 

superfície de reservatórios ou  na parede ou sobre plataformas flutuantes, máxima de 3,6 

metros de sucção. 

O sistema hidráulico do experimento conforme a figura 02 foi montada sobre uma 

estrutura de madeira com dimensão de 2,40 m de altura, foram utilizados dois reservatórios de 

40 litros onde um será utilizado como reservatório inferior e o outro como reservatório 
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superior para onde será bombeada a água, todo o sistema de bombeamento será fechado, ou 

seja, a água ficará recirculando entre os dois reservatórios com tampas. 

 

 

Figura 2. SEBA (Sistema Eólico de bombeamento de água) Santos, 2016 

 

Para o Sistema de coleta de dados, dispositivos e Sensores para medição de dados 

elétricos foi utilizado como datalogger o microcontrolador ARDUINO UNO R3 para coletar e 

armazenar os dados enviados pelo sensor de fluxo de água do fabricante Sea, modelo YF-

S201, o acionamento programado através do RTC significa Real Time Clock, ou seja, um 

Relógio de Tempo Real é capaz de armazenar e fornecer informações completas de data como 

dia da semana, dia do mês, mês, ano e além é claro, das funções de horas, minutos e 

segundos, nos formatos de 12 ou 24 horas.  e para o acionamento e desligamento temporizado 

da bomba Shurflo8000 o módulo relé da marca MEISHUO, modelo MPA-S-105-C, tal 

dispositivo eletromecânico permite na sua entrada seja energizado 5V para funcionamento, 

Tensão 30 VDC e corrente DC 10A, tensão de 250VAC e corrente 10AC.  

O método seguido na pesquisa, Segundo Aneel (2013) a avaliação do potencial eólico 

de uma região requer análise de dados sobre a velocidade e o regime de ventos que requer 

trabalhos bem mais sistemáticos. Geralmente, uma avaliação rigorosa requer levantamentos 

específicos de dados de estações meteorológicas, dados de aeroportos e outras aplicações 

similares, que podem fornecer uma primeira estimativa do potencial bruto ou teórico de 

aproveitamento da energia eólica. 
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Conforme Gipe (2004) o índice de deformidade de Griggs-Putnam que relaciona à 

deformação da vegetação a velocidade do vento, a vegetação próxima ao local do SEBA seria 

classificada como II- deslocamento leve com velocidade média entre 4-5 m/s. 

O potencial eólico do nordeste no Estado de Sergipe onde foi instalado o SEBA 

apresenta uma media de vento entre 5.0 e 5.5 m/s conforme CRESESB 2006.  

Segundo a CRESESB 2014, a velocidade do vento aumenta com a altura em relação à 

superfície da terra de forma dependente da rugosidade do terreno. Em terrenos planos (baixa 

rugosidade) esta variação é muito menos significativa do que em terrenos irregulares (alta 

rugosidade), sendo as áreas urbanas classificadas nesta segunda categoria.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da tabela 1 mostram que a região possui uma taxa de intensidade do vento 

média no período de 2010 a 2013, de 1,17 m/s(COHIDRO 2014). Observa-se que a variação 

entre as médias da velocidade de vento dos meses do ano variam entre 0,73 e 1,47 m/s. 

 

Tabela 1. Velocidades médias do vento (m/s) entre os anos de 2010 e 2013 a 2m de altura  

 

Em visita ao local foram observados indicadores naturais dando uma confiabilidade à 

avaliação, no caso da vegetação próxima ao auditório onde o SEBA foi observado uma 

pequena deformação nos galhos das arvores e palhas de coqueiros. 

Para constatar que é possível obter geração de energia eólica através de mini 

aerogeradores na cidade de Lagarto, foi desenvolvido e montado um sistema eólico de 

bombeamento de água, conforme visto na Figura 01. A energia elétrica para alimentar a 

bomba Shurflo 8000 que fez o recalque de água da caixa inferior para a superior foi gerada do 

sistema eólico proveniente do aerogerador e armazenada numa bateria, Conforme a Figura 02, 

o funcionamento por 5 horas diárias, com horário estabelecido para ser acionada a bomba 

hidráulica das 08 horas da manhã e o término do bombeamento ás 13 horas da tarde.  

No mês de Setembro de 2016 entre os dias16 a 26 conforme a tabela 2a nos informa 

horário em que funcionou o SEBA, nota se que a geração de energia eólica em alguns dias 

 

Mês 

 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov. 

 

Dez 

Media 

Anual 

2m(Altura) 1,35 1,12 1,13 0,91 1,27 1,23 1,30 0,73 1,03 1,18 1,37 1,47 1,17 
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não foi suficiente para carregar a bateria e manter o funcionamento da bomba hidráulica 

conforme horário programado para funcionamento com duração de 5 horas, ocasionando uma 

interrupção no bombeamento da água e diminuindo consequentemente a vazão que poderia 

obter no seu tempo de funcionamento programado. 

 

Tabela 2. Vazões do Sistema eólico de bombeamento de água em funcionamento. Santos, 

2016. 

 

Dias 

(data, mês, ano) 

Horário 

programado para 

funcionamento 

Horário que 

funcionou 

Tempo de 

funcionamento 

(hora,minutos) 

Vazão 

(Litros) 

16/09/2016 08h às 13h 08h às 10h: 57min 2h e 57min 1203,83l 

17/09/2016 08h às 13h 08h às 11h: 09min 3h e 09 min 1270,78 

18/09/2016 08h às 13h 08h às 11h: 01 3h e 01 min 1218,97 

19/092016 08h às 13h 08h às 09h: 50min  1h e 50 min 666,36 

20/09/2016 08h às 13h 08h às 10h: 18min 2h e 18 min 743,41 

22/09/2016 08h às 13h 08h às 13h  5h 1865,78 

23/09/2016 08h às 13h 08h às 12h: 22min  4h e 22 min 1657,07 

24/09/2016 08h às 13h 08h às 11h: 18min 3h e 18 min 1373,12 

26/09/2016 08h às 13h 08h às 10h: 29min 2 h e 29 min 989,55 

   Total 10.988,87 

   Média 1220,98 

  

Após o desligamento do sistema inicia a fase de armazenamento da bateria até o dia 

seguinte enquanto estiver vento. Mesmo assim foi notado que não há autonomia suficiente 

para o sistema funcionar apenas com a energia eólica durante o tempo determinado. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho analisou a viabilidade do uso da energia eólica para a irrigação no 

Perímetro Irrigado Piauí na cidade de Lagarto, a partir da obtenção dos dados de mapas do 

potencial eólico brasileiro, montagem e funcionamento na prática, dados da vazão coletados 

através de sensores, obviamente este estudo se apresenta em caráter preliminar, de forma que 

se propôs a avaliar os aspectos gerais das variáveis envolvidas com mais detalhes. 

 Segue algumas sugestões para trabalhos futuros: Investigar o dimensionamento, de 

forma mais detalhada, levando em consideração a potência de aerogeradores e banco de 

baterias. Um trabalho nesse sentido poderá dimensionar sistemas mais apropriados para cada 

caso e reduzir os investimentos iniciais. Realizar um estudo para o uso de sistemas híbridos de 

irrigação a energia eólica unindo a energia solar fotovoltaica.  

 

AGRADECIMENTOS 

Ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Lagarto, pelo incentivo depositado. A 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX) por sempre fortalecer o desenvolvimento da 

pesquisa cientifica.      

 

REFERÊNCIAS 

ALONSO, M C. Observatório de energias renováveis para América Latina e Caribe: Energia 

Solar Fotovoltaica. ONUDI, 2011. 

 

ALVARENGA, C. Bombeamento de água com energia fotovoltaica. Manual Técnico: 

Solenerg Engenharia. Disponível em: www.solenerg.com.br. Acesso em: 12 ago. 2016. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de Energia Elétrica no Brasil 2013. 

Disponível em:< http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-energia_eolica(3). pdf> 

 Acesso em 09 set. 2016.  

 

COHIDRO. Perímetro irrigado Piauí. Disponível em: 

<http://www.cohidro.se.gov.br/modules/tinyd0/index. php?id=23> Acesso em 12 dez. 2015.  

 

CRESESB/CEPEL - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito/Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos 2014. Disponível em: < 



 

3476 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf >. 

Acesso em: 05 out. 2015.  

 

 CRESESB/CEPEL - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo 

Brito/Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Energia solar: Princípios e aplicações. 2007. 

Disponível em: 

<http://www.cresesb.cepel.br/download/tutorial/tutorial_solar_2006.pdf>Acesso em: 07 jul. 

2016. 

 

GIPE, P.Wind energy basics: a guide to home and community, scale wind energy 

systems. USA: Green publishing, 2009. 

 

C. R. Ferreira. Potencial de Bombeamento: uma metodologia de análise, dissertação 

submetida à Universidade Federal de Pernambuco para obtenção do grau de mestre em 

engenharia mecânica, Recife, 2006. Disponível em: 

<http://www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=251 > 

Acesso em 01 ago. 2016. 

 

PINTO, Milton de Oliveira. Fundamentos de energia eólica/Milton de Oliveira Pinto.- Rio 

de Janeiro:LTC,2014.il.;24cm 



 

3477 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ANÁLISE DAS DIFERENÇAS ENTRE A COMPACTAÇÃO DOS SOLOS 
PELOS MÉTODOS MANUAL E MECÂNICO  
 
Janemary Freire 1, Keith Rodrigues 2, Manoel dos Santos 3 Antônio Júnior Alves Ribeiro4 

 
¹ Discente do curso técnico em edificações - IFCE. Monitora de matemática do IFCE. E-
mail:janefs1998@gmail.com; ² Discente do curso técnico em edificações - IFCE. Monitor de mecânica dos solos 
do IFCE. e-mail: manoelspjr13@gmail.com; ³ Discente do curso técnico em edificações - IFCE. Monitora de 
português do IFCE. e-mail: keithrsiqueira@gmail.com; 4  Docente do IFCE, Dr. em engenharia de Transporte, e-
mail ajar.junior@gmail.com; 
 
RESUMO: A compactação é um método de estabilização e melhoria do solo através de 
processo manual ou mecânico, visando reduzir o volume de vazios do solo. Tem em vista 
estes dois aspectos: aumentar a intimidade de contato entre os grãos e tornar o aterro mais 
homogêneo melhorando as suas características de resistência, deformabilidade e 
permeabilidade. A compactação é empregada em diversas obras de engenharia, como os 
aterros para diversas utilidades, as camadas constitutivas dos pavimentos, a construção de 
barragens de terra, preenchimento com terra do espaço atrás de muros de arrimo e 
preenchimento das inúmeras valetas que se abrem diariamente nas ruas das cidades. Nesse 
sentido, este trabalho busca analisar os resultados dos ensaios de compactação obtidos através 
de dois métodos, manual e mecânico. 
Palavras Chaves: densidade, energia, proctor, resistência, umidade. 
 
ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN SOIL COMPACTION FOR 
METHODS MANUAL AND MECHANICAL 
 
ABSTRACT: Compression is a method of stabilization and soil improvement by manual or 
mechanical process to reduce the volume of soil voids.  It has these two aspects in mind: 
increasing contact intimacy between the grains and make more homogeneous landfill 
improving its strength characteristics, deformability and permeability. Compression is used in 
various engineering works, such as landfills for many uses, the constituent layers of 
pavements, construction of earth dams, fill with earth from space behind retaining walls and 
fill the many ditches that open daily in city streets. In this sense, this work aims to analyze the 
results of the compression tests obtained using two methods, manual and mechanical. 
KEYWORDS: density, energy, proctor, resistance, humidity 

 
INTRODUÇÃO 

A compactação é um sistema para tornar o material estável de solos que se dá por aplicação 
de alguma forma de energia (impacto, vibração, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito 
confere ao solo um aumento de seu peso específico e resistência ao cisalhamento, e uma 
diminuição do índice de vazios, permeabilidade e compressibilidade. Através do ensaio de 
compactação é possível obter a correlação entre o teor de umidade e o peso específico seco de 
um solo quando compactado com determinada energia. O ensaio mais comum é o de Proctor 
(Normal, Intermediário ou Modificado), que é realizado através de sucessivos impactos de um 
soquete padronizado na amostra. 
A técnica de compactação foi concebida por Ralph Proctor, que, em 1933, publicou suas 
observações sobre a compactação de aterros, mostrando ser a compactação função de quatro 
variáveis: a) Peso específico seco; b) Umidade; c) Energia de compactação e d) Tipo de solo. 
No ensaio de compactação concebido por Proctor, aplica-se uma certa energia de 
compactação (um certo número de passadas de um determinado equipamento no campo ou 
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um certo número de golpes de um soquete sobre o solo contido num molde), a massa 
específica resultante é função da umidade em que o solo estiver. Quando se compacta com 
umidade baixa, o atrito as partículas é muito alto e não se consegue uma significativa redução 
de vazios. Para umidades mais elevadas, a água provoca um certo efeito de lubrificação entre 
as partículas, que deslizam entre si, acomodando-se num arranjo mais compacto.  
Na compactação, as quantidades de partículas e de água permanecem constantes; o aumento 
da massa específica corresponde à eliminação de ar dos vazios. Há, portanto, para a energia 
aplicada, um certo teor de umidade, denominado umidade ótima(hot), que conduz a uma 
massa específica máxima, ou uma densidade máxima. A Figura 1 ilustra o equipamento 
utilizado para o ensaio manual, e a Figura 2 ilustra o compactador mecânico de CBR.  
 

                  
Figura 1.  Detalhamento do soquete (Equipamento de Compactação manual) 
 

 
 
Figura 2. Soquete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Compactador mecânico de CBR (Equipamento de Compactação) 
 
Para se determinar a energia de compactação (E) se faz necessário os seguintes fatores: o peso 
do soquete (P); a altura de queda do soquete (H); o número de golpes por camada (n); o 
número de camadas (N) e o volume do solo após a compactação (V). Como mostra a equação 
1. 
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Tem como objetivo proceder à realização do ensaio de compactação tipo Proctor Normal, de 
maneira manual e mecânica, em três amostras de um solo proveniente de uma jazida no 
município de Barbalha-CE  Jardim dos Araçás). A partir desse ensaio realizamos um 
comparativo dos resultados obtidos e a curva média de compactação do material. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS  

Os materiais utilizados estão descritos na Tabela 1 de acordo com a especificação do DNIT, a 
DNER-ME162-94 que especifica o ensaio de compactação utilizando amostras trabalhadas. 
O procedimento se dará da mesma forma para ambos os métodos de ensaio.  
 
Tabela 1. Materiais utilizados no ensaio. 
 

 
 
1. Preparação da Amostra 
 Toma-se uma certa quantidade de material seco ao ar e faz-se o destorroamento até 

que não haja torrões maiores que 4,8mm; 
 
 Peneira-se a amostra na peneira Nº #4 (4,8mm) e em seguida determina-se sua 

umidade higroscópica. 
 

2. Procedimento 
 Adiciona-se água à amostra até se verificar uma certa consistência. Deve-se atentar 

para uma perfeita homogeneização da amostra, com mostra na Figura 5.   
 

 

Figura 5. Homogeneização da amostra 
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 É nessa etapa que os dois métodos se diferenciam, como está representado na Figura 
6. Enquanto no método manual se compacta a amostra no molde cilíndrico em 5 camadas 
iguais, aplicando-se em cada uma delas 12 golpes distribuídos uniformemente sobre a 
superfície da camada, com o soquete caindo de uma altura de 45 cm, no método 
mecânico, indicado na Figura 7, utiliza-se o auxílio do compactador mecânico para CBR, 
também com cinco camadas iguais, sendo aplicada em cada uma 12 golpes com uma 
altura de queda de 18” (45cm). 
 

 
 
Figura 6. Processo de compactação manual 
 

 
 
Figura 7. Processo de compactação mecânica. 

 Remove-se o colarinho e a base, aplaina-se a superfície do material à altura do molde 
e pesa-se o conjunto cilindro + solo úmido compactado. Como mostra na Figura 8. 
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Figura 8. Pesagem da amostra.  
 
 Retira-se a amostra do molde com auxílio do extrator, e partindo-a ao meio, coleta-se 

uma pequena quantidade para a determinação da umidade; de acordo como a Figura 9. 

 
 
Figura 9. Extrator de amostras 

 
 Desmancha-se o material compactado até que possa ser passado pela peneira Nº #4 

(4,8mm), misturando-o em seguida ao restante da amostra inicial (para o caso de reuso do 
material); Como está indicado na Figura 10. 
 



 

3482 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
 
Figura 10. Material compactado desmanchado 

 
 Adiciona-se água à amostra homogeneizando-a (normalmente acrescenta-se água 

numa quantidade da ordem de 2% da massa original de solo, em peso). Repete-se o 
processo pelo menos por mais quatro vezes. 

 
3. Cálculos a realizar 
 Peso específico úmido: γ = [(Peso Cilindro + Solo Úmido) - (Peso Cilindro)] / 

(Volume Cilindro); 
 Peso específico seco: γd = (γ .100) / (100 + w); 
 Peso específico seco em função do grau de saturação: γd = (Sr.γs.γw)/ (w.γs+Sr.γw). 
 
Onde:  
w - Umidade 
γs - Peso específico das partículas sólidas 
γw - Peso específico da água. 
 
Este procedimento foi realizado com total atenção e cuidado em três amostras de solo (A, B e 
C), efetuando assim, três ensaios de compactação de forma mecânicos e três ensaios de forma 
manual, para uma melhor compreensão e certificação do trabalho. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a obtenção dos resultados dos ensaios mecânico e manual, e a construção dos cálculos, 
foi analisado em forma de gráfico da curva de compactação. Analisando os três resultados 
obtidos pelos dois métodos, apresentados nas Figuras 11, 12 e 
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13.

 
Figura 11. Gráfico de compactação do solo A 
 

 
Figura 12. Gráfico de compactação do solo B 
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Figura 13.Gráfico de compactação do solo C 
 
Ao analisar o comportamento dos gráficos e os resultados, percebe-se uma semelhança entre 
eles. Também pode-se perceber que em todos os casos a compactação realizada pelo 
compactador mecânico atingiu valores superiores tanto o peso específico máximo quanto a 
umidade ótima, com exceção do solo C, que devido a sua granulometria e a desconformidade 
da compactação manual não atingiu tais resultados. 
Outro fator que deve-se salientar é o próprio comportamento dos gráficos, pois enquanto na 
compactação manual o gráfico tem deformidades e variações, nos gráficos da compactação 
mecânica há uma uniformidade e uma semelhança maior com uma parábola.  
 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com o ensaio de compactação, tanto mecânica quanto manual, foram 
analisados, dentro do conhecido os solos e apresentaram comportamentos semelhantes, e uma 
variação pequena nos resultados de umidade ótima e peso específico seco máximo, e essa 
variação é explicada pela uniformidade que o ensaio de compactação mecânica pode trazer.  
É digno de nota que os solos não podem ser compactados abaixo da umidade ótima, visto que 
esta fornece estabilidade ao solo. Não basta o solo adquirir boas propriedades de resistência e 
deformação, elas devem permanecer durante todo o tempo de vida útil da obra.  
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RESUMO: Este trabalho aborda um estudo das faturas da energia elétrica da Universidade 
Federal do Amazonas.  Tal estudo é feito de forma a criar um histórico que possa ser aplicado 
em um dispositivo computacional que analisa os dados das faturas e gera um valor de 
demanda ótima. Com isso, pretende-se direcionar o foco dos equacionamentos do problema 
para as diversas situações possíveis que melhorariam o quadro de uma unidade consumidora, 
no caso mais específico o campus Senador Arthur Virgílio Filho. Ainda nesse aspecto, foi 
tratado o caso de multas por ultrapassagem de demanda contratada, fator que faz a 
Universidade pagar mais de meio milhão de reais, por ano, em multas. Assim, foi calculado, 
por meio de um dispositivo computacional, um novo valor de demanda a ser contratado pela 
Universidade. Ao final, são propostas diversas melhorias para uma otimização do uso da 
energia elétrica, através do uso consciente da eletricidade. 
Palavras–chave: demanda de energia elétrica, grandes consumidores 
 

ANALYSIS OF INVOICES ELECTRICITY OF FEDERAL AMAZON 
UNIVERSITY: PROPOSALS TO AVOID PAYMENT OF FINES 

ABSTRACT: This work presents a study of the invoices of electricity from the Federal 
University of Amazonas. This study is done in order to create a record that can be 
implemented in a computing device that analyzes the data of bills and generates a great 
demand value . It is intended to direct the focus of the problem for balances between the 
various possible situations that would improve the picture of a consumer unit , in the specific 
case the campus Senator Arthur Virgílio Filho. Even in this respect it was treated the case of 
fines for exceeding demand contracted , a factor that makes the University pay more than half 
a million reais per year in fines. Thus it was calculated by a computing device, a new demand 
value to be engaged by the University. At the end , they propose several improvements for 
optimizing the use of electricity , through the conscious use of electricity. 
KEYWORDS: electricity demand , large consumers 
 

INTRODUÇÃO 

Dentre os vários itens que podem ser comercializados hoje em dia, um dos itens com 

características muito interessantes é a energia elétrica. Sim, além das varias definições que são 

postuladas pelos livros de física existe a definição de que a energia é uma mercadoria que 

pode ser comercializada (VIEIRA, 2012). 

A energia elétrica também representa um item fundamental para a manutenção e 

funcionamento do modelo de vida atualmente empregado. Sendo assim, o comércio de 
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energia precisa ser devidamente estudado e regulamentado para que ele possa ocorrer de 

forma mais segura e harmoniosa possível. 

O estudo da tarifação da energia trata da avaliação do consumo de energia elétrica e de 

seu impacto econômico. Do ponto de vista de um consumidor de grande porte, um estudo 

bem feito pode diminuir os gastos com energia elétrica sem resultar em uma perda de 

produtividade. 

No decorrer deste trabalho será mostrado um problema enfrentado hoje pela 

Universidade Federal do Amazonas, que é o pagamento de multas por ultrapassagem da 

demanda contratada, fato que tem gerado para a Universidade um alto valor na fatura de 

energia mensal. 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) possui mais de 20 mil alunos, 15 

unidades acadêmicas e diversas unidades administrativas, dentro e fora do seu campus em 

Manaus. Há também unidades situadas no interior do estado que a princípio ficarão em 

segundo plano na nossa análise. 

A UFAM é considerada um grande consumidor de energia elétrica, isto é, seu valor de 

energia demandada e consumida é alto se comparado com a maioria dos consumidores. 

Também, a Universidade é um grande centro produtor de conhecimento, e para tal requer uso 

quase que contínuo de salas de aulas, laboratórios - muitos deles com equipamentos de alta 

potência - salas de estudo, iluminação e etc.  

Ultimamente a UFAM tem passado por constantes evoluções na sua estrutura física. Os 

novos cursos que foram criados não possuíam laboratórios nem salas de aulas para acomodar 

os novos alunos que iriam adentrar na Universidade. Desse modo, foi necessário expandir a 

estrutura física da instituição com a construção de novos prédios de salas de aula, novos 

laboratórios, salas para os novos professores, centros de convivências, auditórios, ampliação 

de estacionamentos e etc. Todas essas atividades estão intimamente ligadas ao consumo de 

energia elétrica. Um novo laboratório, sem dúvida alguma, irá aumentar o valor final do 

consumo de energia elétrica. Imagine-se então vários deles. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre as faturas de 

energia elétrica da UFAM. O estudo é feito de forma a criar um padrão que possa ser aplicado 

em um programa que possa analisar o histórico de faturas e gerar um valor de demanda ótima. 

Com isso, pretende-se direcionar o foco dos equacionamentos do problema para as diversas 

situações possíveis que melhorariam o quadro de uma unidade consumidora, no caso mais 

específico o campus Senador Arthur Virgílio Filho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de trabalho consistiu em estudar, comparar e analisar conceitos básicos 

de tarifação e gerenciamento de energia elétrica e propor melhorias que proporcionem o uso 

eficiente da energia elétrica e consequentemente a redução do valor pago à Concessionária. 

 Isto foi realizado através da análise dos dados obtidos das faturas de energia elétrica da 

UFAM no ano período de junho de 2015 a maio de 2016. De posse destes dados, fez-se um 

levantamento dos valores de multas pagos pela Universidade e comparou-se com o valor que 

seria pago se fosse contratado o valor ótimo obtido pelos meios computacionais. 

 Dessa forma, foi possível propor para a instituição uma maneira de economizar 

recursos de custeio através de uma mudança no contrato de fornecimento de energia elétrica. 

Dessa forma, será feito uma breve caracterização do campus que foi alvo deste estudo e em 

seguida será apresentado o quadro com o histórico das faturas que serão analisadas, bem 

como os conceitos fundamentais que auxiliam a discussão deste trabalho.  

Além disso, será feita uma exposição a respeito do método computacional utilizado 

neste estudo. 

Alguns conceitos fundamentais para o estudo 

A seguir serão apresentados alguns conceitos básicos que são essenciais para o 

entendimento deste trabalho. 

Demanda contratada: Segundo Pedrosa (2012), a demanda contratada é um valor fixo de 

demanda que um consumidor contrata de uma concessionária. Este valor tem três objetivos, o 

primeiro é garantir ao consumidor que ele sempre terá a sua disposição o valor de demanda 

que ele mesmo estabeleceu. 

 Já o segundo é garantir a distribuidora uma previsão e garantia do cumprimento da 

demanda. Os dados de demanda contratada são utilizados no processo de planejamento de 

processo e expansão da rede de distribuição.  

O terceiro objetivo da demanda contratada é incentivar o consumo consciente da 

energia elétrica. Uma vez que o valor de demanda contratada é cobrado, o consumidor tende a 

aperfeiçoar seu padrão de consumo para ter um maior aproveitamento do investimento feito. 

Uma prova da importância de se respeitar o valor da demanda contratada para o sistema 

elétrico é o valor da multa de ultrapassagem.  

Este valor, cerca de três vezes o valor da demanda, dificulta muito a existência de um 

consumidor que tenha um perfil que ultrapasse ao valor de demanda contratada e apresente 

um valor menor do que se ele respeitasse as normas. 
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Ultrapassagem da demanda contratada: Como já foi explicado anteriormente, a 

demanda contratada representa o valor máximo de demanda que o consumidor se compromete 

a usar durante o ciclo de medição.  

A multa por ultrapassagem da demanda é aplicada quando a demanda de potência ativa 

registrada excede em mais de 5% o valor de demanda contratada. Neste caso o consumidor ira 

pagar pela utilização da demanda e a multa estabelecida pela Equação 1 (ANEEL, 2010): 

 

Onde: 

PAM(p) = Potência ativa medida em cada posto horário “p”; 

PAC(p) = Potência ativa contratada em cada posto horário “p”; 

VRdult = Valor de referência equivalente às tarifas de demanda de potência. 

Caracterização da amostra 

A área do campus universitário - 6,7 milhões de metros quadrados - a torna o terceiro 

maior fragmento verde em área urbana do mundo e o primeiro do país. Nela são encontradas 

várias espécies da fauna - como preguiças, pacas, sauins-de-coleira - e da flora, em meio a 

uma grande porção de mata virgem (UFAM, 2016). A área construída corresponde a cerca de 

35% do projeto arquitetônico original, de autoria do arquiteto Severiano Mário Porto, que lhe 

rendeu menção honrosa, em 1987, do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RJ). 

A estrutura administrativa da Universidade é constituída pelo órgão superior máximo 

que é a Reitoria, seguida pelas Pró-reitorias e Órgãos Suplementares, cada um destes 

segmentos possui vários setores conforme descrito a seguir: 

Reitoria: composta pelo Gabinete, Diretoria Executiva, Secretaria Geral dos Conselhos 

Superiores, Representação em Brasília, Assessoria de Comunicação, Procuradoria Jurídica, 

Auditoria Interna e Comitê Gestor; 

Pró-Reitorias: divididas em Ensino de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão 

e Interiorização, Planejamento, Administração, Assuntos Comunitários; 

Oferece atualmente 102 cursos de graduação e 40 de pós-graduação stricto sensu 

credenciados pela Capes. São ao todo 32 cursos de mestrado e 8 de Doutorado. Em nível de 

Pós-Graduação Lato Sensu, são mais de 30 os cursos oferecidos anualmente. No que se refere 

à Extensão, são mais de 600 projetos que beneficiam diretamente a população e 17 grandes 

programas extensionistas. 

Toda esta estrutura faz da UFAM uma grande consumidora de energia elétrica, que é 

necessária para o desenvolvimento de todas as suas atividades. A seguir, apresentamos a 
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Tabela 1 que mostra a demanda consumida pelo campus no período de junho de 2015 a maio 

de 2016. 

 

Tabela 1. Demanda consumida pelo campus Senador Arthur Virgílio Filho, de junho de 2015 

a maio de 2016. UFAM, 2016. 

Mês/Ano Demanda Consumida (kW) 

Junho/2015 2380 

Julho/2015 1968 

Agosto/2015 2472 

Setembro/2015 3182 

Outubro/2015 3417 

Novembro/2015 2472 

Dezembro/2015 2952 

Janeiro/2016 2956 

Fevereiro/2016 2846 

Março/2016 3168 

Abril/2016 3129 

Maio/2016 2505 

É valido ressaltar que a demanda contratada pelo campus é de 2000kW, ficando nítida a 

necessidade de uma revisão do contrato junto à concessionária. 

 

O método computacional de cálculo de demanda ótima 

Esse software consiste em uma planilha desenvolvida no Microsoft Office Excel, onde 

foi colocado sob análise o histórico de um ano de faturamento de energia elétrica do campus 

Senador Arthur Virgílio Filho da UFAM.  

A análise a ser feita pela planilha usará como ferramenta o Solver do Excel. O Solver 

faz parte de um pacote de programas algumas vezes chamado de ferramentas de teste de 

hipóteses. Com o Solver, você pode encontrar um valor ideal (máximo ou mínimo) para uma 

fórmula em uma célula — chamada célula de objetivo — conforme restrições, ou limites, 

sobre os valores de outras células de fórmula em uma planilha. O Solver trabalha com um 

grupo de células, chamadas variáveis de decisão ou simplesmente de células variáveis, que 
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participam do cálculo das fórmulas nas células de objetivo e de restrição. O Solver ajusta os 

valores nas células variáveis de decisão para satisfazer aos limites sobre células de restrição e 

produzir o resultado que você deseja para a célula objetiva. 

 Assim, ao avaliar o histórico dos faturamentos, foram impostas as condições para as 

células, considerando que só haveria multa quando o valor ultrapassasse em 5% o valor 

contratado (isso porque se está considerando a alta tensão). 

 Vale informar que atualmente o valor de demanda contratada pela UFAM é de 2000 

kW e que a tarifa normal de demanda vale R$ 36,96/kW (ELETROBRÁS, 2015). A tarifa de 

ultrapassagem vale o dobro, isto é, R$ 73,92/kW. Ao final, o programa também calculou o 

custo anual com demanda, se fosse adotado o valor de demanda. Assim, faremos comparações 

para mostrar quanto a UFAM economizaria se adotasse as medidas propostas neste trabalho. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Percebe-se de imediato, ao visualizar esta tabela, que o valor de demanda contratada de 

2000 kW é totalmente insuficiente e defasado, fruto da total falta de planejamento do setor de 

energia elétrica da UFAM. Reformas, construção de novos prédios e laboratórios que 

aumentaram a demanda de energia foram ignorados nos últimos anos. 

A partir de agora vamos retomar a aplicação do software. A planilha que será utilizada 

possui o histórico de demanda e, com o auxílio do solver, será feita uma análise no histórico 

dessas demandas, a fim de se escolher uma demanda ótima a ser contratada. A seguir 

apresentamos a Tabela 2, com o histórico de multas do campus. 
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Tabela 2. Histórico de multas do campus Senador Arthur Virgílio Filho, de junho de 2015 a 

maio de 2016. UFAM, 2016. 

MÊS/ANO DEMANDA (KW) EXCESSO (KW) CUSTO (R$) MULTA (R$) 

Junho/2015 2380 380 87.964,80 28.089,60 

Julho/2015 1968 Zero 73.920,00 - 

Agosto/2015 2472 472 91.365,12 34.890,24 

Setembro/2015 3182 1182 117.606,72 87.373,44 

Outubro/2015 3417 1417 126.292,32 104.744,64 

Novembro/2015 2472 472 91.365,12 34.890,24 

Dezembro/2015 2952 952 109.105,92 70.371,84 

Janeiro/2016 2956 956 109.253,76 70.667,52 

Fevereiro/2016 2846 846 105.188,16 62.536,32 

Março/2016 3168 1168 117.089,28 86.338,56 

Abril/2016 3129 1129 115.647,84 83.455,68 

Maio/2016 2505 505 92.584,80 37.329,60 

TOTAL 
 

9479 1.237.383,84 700.687,68 

 

O custo anual normal, isto é, sem ultrapassagens de demanda durante todo o período 

analisado, seria de R$ 887.040,00. Porém, devido às ultrapassagens ocorridas e somando-se 

as multas, temos um valor total pago pela UFAM de R$ 1.938.071,52 que é um valor 218,5% 

maior. Certamente aqui há uma falha grave por parte da instituição, pois a diferença entre os 

valores é gritante. 

Analisando o histórico do Campus, o software determinou uma demanda ótima para a 

unidade, conforme a Figura 1 a seguir: 

 

Figura 1. Determinação da demanda ótima através do método computacional auxiliado pelo 

Solver do Excel. UFAM, 2016. 

 

Com o valor de demanda de 3.310 kW, o custo anual seria R$ 1.389.991,68 que geraria 

uma economia de R$ 548.079,84 no período analisado. Tal valor é altamente expressivo, pois 

Tarifa normal (R$/kW) 36,96 OBS: Esse valor consta da fatura de energia elétrica.
Tarifa de ultrapassagem (R$/kW) 73,92 OBS: Esse valor consta da fatura de energia elétrica.
Demanda a ser contratada (kW) 3.310               OBS: Esse valor é gerado pelo programa.
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o campus Senador Arthur Virgílio Filho carece de muitos investimentos e essa economia seria 

fundamental para a UFAM. 

 

CONCLUSÕES 

A Universidade Federal do Amazonas é sem dúvidas um grande polo de 

desenvolvimento do conhecimento dentro do estado do Amazonas. Suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão são importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade local e 

nacional. O capital da universidade é o cérebro. O papel da universidade é desenvolvê-lo. A 

UFAM deve desenvolver mentes criativas para resolver os problemas futuros da sociedade e 

da humanidade. 

 É com este propósito que esta seção final vem sugerir melhorias. Apesar de o estudo 

de caso já apontar uma saída que gera uma expressiva economia para a UFAM, existem ainda, 

dentro da Engenharia Elétrica, outras soluções que precisam ser feitas.  

Uma delas diz sobre a subestação do Campus Universitário da UFAM ainda se encontra 

sob o nível de tensão de 13,8kV. Ora, se a UFAM migrasse para o nível de tensão de 69kV, 

cuja tarifa é mais barata haveria uma economia ainda maior nas faturas de energia elétrica. 

Assim a Universidade seria enquadrada no subgrupo A3, onde sua modalidade tarifária seria a 

Azul. 

Para essa modalidade tarifária, os preços de demanda são de R$ 263,42 por MWh 

(energia) e R$ 20,66 por kW (demanda) em horário de ponta e de R$ 160,19 por MWh 

(energia) e R$ 5,66 por kW (demanda) em horário fora de ponta (ELETROBRÁS, 2016). 

Atualmente a UFAM paga R$ 38,54 por kW de demanda, ou seja, o valor em 69kV é quase 7 

vezes menor fora da ponta, e mesmo na ponta é  46% mais barato. 

Com relação ao tipo de programa criado, conclui-se que sua simplicidade, tanto de 

programação como de operação, tornam o programa bastante atraente e adaptável.  

Finalmente, tem-se que este trabalho apresenta de forma bastante simples algumas das 

características, necessidades e problemas relacionados ao modelo de tarifação da energética 

elétrica que é aplicado no Brasil e propõe soluções de melhorias para reduzir os enormes 

custos das faturas de energia elétrica da UFAM. 
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RESUMO: Com o desenvolvimento da indústria da construção civil, inúmeras técnicas e 
materiais sofreram evolução, se aperfeiçoado e se adequando a um padrão de qualidade. 
Contudo, as manifestações patológicas ainda são um grande desafio para a engenharia, pois 
indicam que algo está errado e que, com o passar do tempo, más consequências podem se 
propagar nas edificações. O surgimento dessas patologias gera grandes riscos para a vida das 
pessoas que estão próximas, seja morando ou frequentando o local onde surgem esses 
problemas. Além disso, a estética também é afetada, gerando um desconforto visual. Este 
artigo tem por objetivo analisar e classificar as manifestações das patologias no IFPB - 
Campus Picuí quanto as suas incidências e intensidades, avaliando suas origens e efeitos tudo 
isso por meio da bibliografia pesquisada e, através de uma análise visual, propor possíveis 
soluções para os problemas observados e assim estabelecer melhorias e prevenções para a 
estrutura. Das patologias detectadas, constatou-se que as com maior incidência são as trincas 
nas alvenarias e pisos, geradas por problemas de conformação do terreno da obra. 

Palavras–chave: incidência, melhorias, patologias, prevenções 
 

PATHOLOGICAL EVENTS ANALYSIS IN IFPB - CAMPUS PICUÍ: 
IMPROVEMENTSSUGGESTED 
 
ABSTRACT:With the development of the construction industry, numerous techniques and 
materials have suffered evolution, optimized and adapting itself to a standard of quality. 
However, the pathological manifestations are still a major challenge for engineering, they 
indicate that something is wrong and that, over time, bad consequences may spread in 
buildings. The emergence of these pathologies creates great risks to the lives of people who 
are close, either living or frequenting the place where originate these problems. Furthermore, 
the esthetics is also affected, causing visual discomfort. This article aims to analyze and 
classify the pathologies manifestations in the IFPB - Campus Picuí as its impact and intensity, 
assessing their origins and effects all through the researched literature and through a visual 
analysis, propose possible solutions to observed problems and thus establish improvements 
and preventions for the structure. The detected pathologies, it was found that with higher 
incidence are cracks on walls and floors generated by the ground conformation problem. 

KEYWORDS: incidence, improvements, pathologies, prevention 
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INTRODUÇÃO 

A evolução da construção civil fez com que a metodologia de trabalho se desenvolvesse 

com o propósito de melhorar as técnicas construtivas. Este crescimento trouxe, de forma 

implícita, riscos que antigamente não existiam. A partir dessa progressão atrelada às 

limitações nos novos processos de construção, verificaram-se as primeiras deteriorações nas 

estruturas. Esse conjunto de fatores ocasionou nas manifestações patológicas (SOUZA e 

RIPPER, 1998). 

Segundo HELENE (1992, p.19 apud KROLO p.3) os problemas patológicos, salvo raras 

exceções, apresentam manifestação externa característica, a partir da qual se pode deduzir 

qual a natureza, a origem e os mecanismos dos fenômenos envolvidos, assim como pode-se 

estimar suas prováveis consequências. Esses sintomas, também denominados de lesões, 

danos, defeitos ou manifestações patológicas, podem ser descritos e classificados, orientando 

um primeiro diagnóstico, a partir de minuciosas e experientes observações visuais. 

Os sintomas das patologias expressam-se através de trincas (fissuras), eflorescência, 

descascamento e descolamento de revestimento, manchas, corrosão de armadura e 

deformações. Através da análise desses sintomas é possível determinar as condições em que a 

estrutura se encontra podendo-se classificá-la em uma condição de estado crítico ou não.  

Neste sentido, são de fundamental importânciaa análise e classificação das patologias. 

Pois os problemas patológicos encontrados que oferecem risco de vida para os habitantes da 

edificação necessitam ser corrigidos de forma urgente, até mesmo com o desalojamento das 

pessoas e, em casos mais graves, com a condenação da obra para uso humano. 

É importante salientar que a análise e observação das existências de patologias nas 

edificações podem ser feitas pelo proprietário/usuário e são imprescindíveis para evitar sérios 

prejuízos. A construção civil oferta ao mercado um produto que estar suscetível ao 

surgimento de inúmeros problemas: as edificações. O fato de que não ser um produto 

industrializado, a maioria dos consumidores fica na dúvida quanto à busca por seus direitos 

em caso de insatisfação do produto adquirido. 

Tendo em vista a dificuldade do consumidor em reivindicar por seus direitos, o Código 

Civil (2002) assegura o proprietário/usuário da edificação o direito de indenização em caso do 

surgimento das manifestações patológicas, não oriundas da falta de manutenção, que se faça 

presente nos primeiros cinco anos da obra. No entanto os procedimentos pela busca das 

reivindicações devem ser efetuados cento e oitenta dias após o surgimento desses problemas 

patológicos. Levando em consideração isso, como o IFPB Campus Picuí funciona desde o dia 
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oito de junho de 2011, pode-se afirmar que o tempo de garantia da obra já se venceu somando 

mais um problema, pois o direito a indenização já não é considerado mais. 

Diante da problemática aqui exposta esse artigo tem por objetivo analisar e classificar as 

manifestações patológicas existentes no IFPB Campus Picuí quanto as suas incidências e 

intensidades, avaliando suas origens e efeitos tudo isso por meio da bibliografia pesquisada e 

através de uma análise visual. Em seguida, propor possíveis soluções para as patologias 

observadas e assim estabelecer melhorias e prevenções para a construção e sua estrutura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi o estudo de caso. Tal estratégia foi 

adotada devido ao fato de que os dados coletados pelos pesquisadores, acerca das patologias 

identificadas na edificação do IFPB Campus Picuí, foram obtidos a partir de observações 

contemporâneas, que ocorreram no momento da pesquisa. Além disso, os fatores que levaram 

a ocasionar tais problemas não foram modificados, desta forma, não houve uma interferência 

no ambiente da pesquisa, apenas a observação direta. 

Segundo Yin (2015, p. 32), o estudo de caso é uma investigação empírica que possui 

comoobjetivo investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. 

O presente artigo relata os resultados a partir de uma abordagem qualitativa do estudo 

das manifestações das patologias encontradas no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), localizado no Município de Picuí-PB, com o intuito de 

identificar as possíveis causas e soluções para esses problemas patológicos.  

Para coleta de dados primeiramente foi realizada uma visita ao local para fazer uma 

análise minuciosa e visual de todas as patologias encontradas nas salas de aula, corredores, 

fachadas e entres outros lugares do IFPB. Para isso, foi feito um levantamento fotográfico 

detalhado de todas as patologias encontradas. 

Depois disso, foi realizado um levantamento bibliográfico através de artigos e 

monografia que tratam de assuntos sobre as patologias nas construções para aprofundar os 

conhecimentos sobre cada anomalia encontrada, estabelecer as possíveis origens de cada uma, 

suas classificações e denominações. 

Com a análise de cada patologia encontrada juntamente com a pesquisa bibliográfica foi 

possível observar suas causas e gravidades e assim estipular, através dessas pesquisas, 

possíveis soluções para cada caso encontrado 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise visual de todas as patologias encontradas no IFPB Campus Picuí, 

pode-se afirmar que a patologia mais presente nessa edificação são as fissuras e trincas que 

estão expostas no piso, nas alvenarias e no forro. É importante ressaltar que as fissuras são 

aberturas superficiais, estreitas, alongadas e de menor gravidade; já as trincas são aberturas 

mais aprofundas e acentuadas, mais perigosa que as fissuras e podem afetar a segurança dos 

elementos estruturais das edificações. 

A vistoria realizada mostrou que as trincas e fissuras mais encontradas nas alvenarias 

ocorreram em trechos com a presença de aberturas dos vãos, principalmente, nos cantos das 

esquadrias. Essas fissuras oriundas dos cantos das portas e janelas podem ser ocasionadas por 

ausência de vergas ou contravergas gerando uma considerável concentração de tensões no 

contorno dos vãos, pode-se ver isso na (Figura 1) e (Figura 2) que é são trincas que tem 

origem no canto das janelas e na (Figura 3) são as trincas na porta do elevador.  

 

 

Figura 1- Fissuras no canto da Janela 

 

 

Figura 2- Fissuras no canto da Janela 

 



 

3499 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 3- Fissuras na porta do elevador 

 

Outros fatores geradores de trincas foram encontrados no piso de todos os ambientes da 

edificação. Essas trincas são ocasionadas pela presença de sobrecarga nos locais e/ou 

deficiência nas juntas das lajes e principalmente pela acomodação do terreno(Figura 4). 

 

 

Figura 4- Trincas no piso 

Puderam ser constatadas também trincas inclinadas a 45º que tinham origem no canto 

inferior de algumas paredes e evoluíram rapidamente, mesmo com o pouco tempo de vida da 

obra. Estas trincas são causadas por recalque na fundação utilizada, que é do tipo sapata, 

devido à conformação do terreno que foi nivelado através de aterramento onde, 

provavelmente, na hora da execução o terreno foi mal compactado. 

Esta causa é evidenciada pelo fato de que no lado externo da alvenaria as fissuras vêm 

de baixo para cima direcionando-se para a fundação (Figura 5 e 6). O local que está mais 

exposto a essas trincas são os laboratórios de informática onde as fissuras estão nas 

alvenarias, pilares e também no forro de gesso (Figura 7 e 8). A (Figura 9) mostra como essas 

trincas estão distribuídas pelo local da edificação provocadas pelo descolamento do solo que 

chega a aproximadamente 1(um) cm de espessura próximo ao talude que influenciou com a 

degradação do solo (Figura 10).  
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Figura 5- Trincas direcionadas para o recalque da fundação 

 

 

Figura 6 - Trincas direcionadas para o recalque da fundação 

 

 

Figura 7- Trinca no pilar 
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Figura 8- Trincas no forro de gesso 

 

 

Figura 9- Trincas provocadas pelo recalque da fundação 

 

 

Figura 10- Talude 

 

Além das trincas outra patologia que se destaca no IFPB- Campus Picuí é o 

descascamento do revestimento. Uma das possíveis causas da degradação do revestimento são 

as falhas na hora da execução, a qualidade do material utilizado e a exposição da fachada a 
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ação de intempéries (Figura 11). Além disso, observou-se que os problemas provocados pelo 

recalque da sapata têm influenciado também na degradação e no descolamento do 

revestimento (Figura 12).  

 

 

Figura 11- Descascamento da pintura 

 

 

Figura 12- Descolamento do revestimento 

  

Para o caso das manifestações no revestimento é indicado que sejam eliminadas as 

partes que estão soltas ou mal aderidas, raspando ou escovando a superfície. Depois, é 

importante que seja aplicada uma demão de Fundo Preparador de Paredes base d’água. E 

assim, realizar a camada da pintura com a cor desejada. É importante salientar que a qualidade 

da tinta também influencia em um resultado positivo. Já para o caso das trincas mais críticas é 

recomendado que uma equipe de profissionais venha estudar detalhadamente os casos para 

chegar ao ponto de origem desses problemas e assim solucionar propostas de melhorias e 

reparos para eliminar o causador dessas trincas. Segundo SANTOS (2015) para as fissuras a 

proposta de solução é que seja realizado o reparo por meio da aplicação de materiais como à 

argamassa de fibras sintéticas, à tela de fibra de vidro e à massa PVA ou um Selante elástico a 
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base de poliuretano.Além disso,sãoimportantes que sejam estabelecidos nos futuros projetos 

as vergas e contravergas de todas às esquadrias para evitar o surgimento de novas trincas ou 

fissuras. 

 

CONCLUSÕES 

Como se pode constatar, para cada trinca existe uma causa e justificativa. É importante 

que existam medidas de prevenção para que futuramente piores consequências não venham 

desencadear acidentes e comprometer a vida das pessoas que estão expostas. Para as trincas 

mais críticas é importante que uma equipe treinada faça um estudo aprofundado sobre cada 

uma e estabelecer melhorias e reparos para elas; e no caso das fissuras e trincas superficiais é 

indicado que as mesmas sejam reparadas através da aplicação de argamassa com fibras 

sintéticas e entre outros materiais eficientes. Para futuros projetos, sugere-se que sejam usadas 

vergas e contravergas nas esquadrias com transpasse de 30 a 40 cm para cada lado do vão.E 

para as manifestações patológicas do revestimento é importante que seja refeito o 

procedimento de pintura utilizando agora materiais impermeabilizantes e de boa qualidade 

para não comprometer novamente a estética da alvenaria ou mesmo custos adicionais.  

Os resultados obtidos nessa pesquisa permitiram desenvolver uma análise das 

manifestações patológicas do IFPB Campus Picuí que surgiram antes mesmo dos cinco anos 

de uso da edificação e ainda não foram realizados os reparos que poderiam ser evitados. Entre 

a principal causa dessas manifestações pode-se concluir que é o recalque da fundação 

provocado pela degradação do talude, que provavelmente foi mal executada e/ou não 

adequada para o terreno. A análise desse caso é importante para que os devidos cuidados e 

soluções venham ser realizados para resolver os problemas que estão afetando à estrutura e 

que podem gerar inúmeras consequências para a vida dos alunos, professores e servidores do 

local.  
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RESUMO: O setor da construção civil é atualmente conhecido pelo alto impacto ambiental 
ocasionado pelas diversas atividades envolvidas em toda a cadeia produtiva. Exige grandes 
quantidades de matérias primas, alto consumo energético, além de produzir bastante resíduo 
sólido. Por sua vez, a indústria do coco, característica de algumas cidades localizadas no do 
alto sertão paraibano, também gera grande quantidade de resíduos, mas que, assim como os 
resíduos da construção civil, podem ser reaproveitados. Diante desse quadro, a busca por 
técnicas tradicionais de baixo impacto ambiental, como as técnicas em terra crua com adição 
de fibras naturais, torna-se uma alternativa sustentável e de baixo custo para estes setores, em 
especial, para a construção de habitações de interesse social. Neste sentido, o presente projeto 
investigou o desempenho mecânico de tijolos de terra crua, com e sem adição de fibras de 
coco, visando, além do domínio da técnica construtiva, o aproveitamento dos resíduos sólidos 
provenientes da indústria do coco, típicos da região. Inicialmente, foram realizados ensaios de 
caracterização do solo, e, após moldagem e secagem dos blocos de adobe, ensaios de 
resistência à compressão, ambos de acordo com as diretrizes das normas técnicas aplicáveis. 
Constatou-se que a adição da fibra do coco ao adobe é um processo simples, rápido e viável. 
Ressalta-se que, com a proporção utilizada nesta pesquisa, cerca de 0,5% do peso, não foi 
possível observar alteração significativa do desempenho estrutural. 
 
Palavras–chave: Adobe, construções sustentáveis, terra crua.  
 

ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF ADOBE WITH 
ADDITION OF COCONUT FIBER 
 
ABSTRACT: The construction sector is acknowledged by the high environmental impact 
caused by the several activities involved in the entire production chain. It requires lot of raw 
materials, high energy consumption, and produce much solid waste. In turn, the coconut 
industry, characteristic of some cities located in the alto sertão da Paraiba, also generates large 
amounts of waste, but that, as well as construction waste can be reused. Given this situation, 
the search for traditional techniques with low environmental impact, as the techniques in soil 
with the addition of natural fibers, they are a sustainable and cost-effective alternative for 
these sectors, in particular for the construction of houses of interest social. In this sense, this 
project investigated the mechanical performance of adobes bricks with and without addition 
of coconut fiber, aiming beyond the field of construction techniques, the use of solid waste 
from the coconut industry, characteristic of the region. First, soil characterization tests were 
carried out, and after forming and drying of adobe blocks, the compressive strength tests, both 
according to the guidelines of the technical standards. It was found that the addition of coir in 
the adobe is a simple, fast and feasible process. It is emphasized that, with the proportion used 
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in this study, about 0.5% by weight, was not observed significant change in the structural 
performance. 
 
KEYWORDS: adobe, construções sustentáveis, soil. 
 

INTRODUÇÃO 

As técnicas construtivas em terra crua são técnicas milenares empregadas por diferentes 

povos nos diversos continentes. No Brasil, apesar de bastante comum no período colonial, 

enfrenta atualmente bastante preconceito ocasionado pela associação às construções 

insalubres concebidas sem orientação técnica pela população de baixa renda. 

As construções em terra proporcionam melhor desempenho térmico em relação às 

construções convencionais, por auxiliar tanto no balanço térmico do ambiente quanto no 

balanço da umidade do ar. Devido as suas características térmicas, possuem maior atraso 

térmico e menor transmitância térmica, além de maior capacidade de absorção da umidade do 

ar. Dessa forma, os edifícios concebidos em terra crua apresentam melhor desempenho 

térmico quando comparado com edifícios convencionais, requerendo menor consumo 

energético para o condicionamento do ar. 

Dentre as técnicas conhecidas, o adobe destaque-se por sua simplicidade construtiva, 

pois, para a sua produção faz-se necessária apenas a utilização de um molde de madeira, com 

as dimensões requeridas, e, como matéria prima, terra e água.  

O processo tem início com o amassamento da mistura de terra e água, com o objetivo de 

uniformizar e aumentar a trabalhabilidade do material. Em seguida, a mistura é arremessada 

nos moldes de madeira. Após moldado, a forma é retirada para a produção de um novo bloco, 

enquanto o adobe gerado, deve ser colocado à sombra durante um período aproximado de sete 

dias. 

Segundo Barbosa e Ghavami (2007), o solo utilizado deve ser retirado de uma camada 

com profundidade superior à quarenta centímetros, reduzindo assim a quantidade de matéria 

orgânica. Além disso, para o desempenho estrutural adequado, a composição granulométrica 

deve conter de 15% a 35% de argila, 10% a 45% de silte, 45% a 75% de areia e 0% a 10% de 

pedregulho.   
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A adição de fibras naturais, como a do coco, tem como objetivo corrigir determinadas 

características do solo que não são adequadas para o fim proposto. Um exemplo, pode ser a 

utilização de um solo muito argiloso, que pode levar a produção de adobes fissurados devido 

ao excesso de retração, característico da argila. Além disso, a inserção de fibras pode 

melhorar o desempenho térmico ao diminuir a transmitância térmica e, ao mesmo tempo, 

aumentar a resistência às intempéries, chuva. 

A utilização da fibra do coco na produção de adobes apresenta também uma vertente 

ecológica, pois, a indústria do coco produz diariamente toneladas de resíduos que são 

queimados ou descartados como lixo nas propriedades rurais produtoras de coco, nas ruas das 

cidades e em lixões. Segundo Silva e Jerônimo (2012), a queima desses resíduos polui o meio 

ambiente, quando descartados, e, transformam-se em meio adequado para procriação de 

animais peçonhentos e insetos vetores de doenças. 

Neste sentido, o presente projeto investigou a viabilidade da utilização da fibra de coco 

na concepção de blocos de adobe, considerando desde aspectos relacionados ao processo de 

produção quanto a resistência à compressão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada em quatro etapas sequenciais. A primeira, consistiu na 

pesquisa bibliográfica, a partir de estudo de propostas correlatas e normas técnicas aplicáveis. 

Nesta etapa definiu-se o projeto da forma do adobe, com as dimensões mais utilizadas no 

Brasil, os tipos de solo mais adequados e os ensaios à serem elaborados nas etapas seguintes. 

Na segunda etapa foi coletado o solo, de acordo com as recomendações de Barbosa e 

Ghavami (2007) e, posteriormente, a caracterização do solo. Inicialmente as amostras foram 

preparadas de acordo com a norma DNER-ME 041/94. Em sequência foi realizada a análise 

granulométrica DNER-ME 080/94, determinação do limite de liquidez DNER-ME122/94, 

determinação do peso específico DNER-ME 084/95, determinação do limite de plasticidade 

DNER-ME 082/94. 

A moldagem dos blocos de adobe foi realizada na terceira etapa de pesquisa. Foram 

utilizadas duas formas de madeira maciça para moldagem, com dimensões internas de 15 x 30 

x 08 cm. Foram moldados seis blocos de adobe, sendo dois sem adição de fibras, dois com 

fibras de coco cortadas (40g), com cerca de três centímetros, e dois com as fibras inteiras 

(40g). 
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Por fim, na quarta e última etapa, após o período de secagem, foi realizado o ensaio de 

resistência a compressão, seguindo os parâmetros apontados pela norma técnica peruana 

E.080 exclusiva para os blocos de adobe, já que, no Brasil, ainda não entrou em vigor uma 

norma técnica para este fim. Utilizou-se uma prensa hidráulica com capacidade de 100 

toneladas, marca: contenco. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A coleta do solo foi realizada em um loteamento próximo ao IFPB, campus Cajazeiras, 

durante a execução de serviços de terraplanagem facilitando a retirada do solo com a 

profundidade adequada, cerca de quarenta centímetros. Para a escolha do solo e verificação da 

sua adequabilidade à fabricação de adobe, foram realizados ensaios de campo seguindo as 

recomendações de Carvalho, Varum e Bertini (2012). 

Após coletado, o material foi levado ao laboratório para análise da composição 

granulométrica. A preparação da amostra foi realizada de acordo com a norma DNER-ME 

041/94, e, em seguida foram realizados os ensaios pertinentes, conforme pode ser visto na 

sequência de imagens expostas na Figura 20. 

 

Figura 20: A e B) Preparação da amostra, C) ensaio de granulometria, D) ensaio de limite de liquidez, 
E) ensaio de limite de plasticidade, F) ensaio de peso específico. 

O solo coletado foi classificado como areia argilosa e é composto por 29,7% de argila, 

5,4% de silte, 56,6% de areia e 8,3% de pedregulho. Para a produção dos blocos de adobe 

optou-se por retirar as partículas do solo com dimensões superiores a 2mm, referente à 

peneira n°10. Após a retirada dos pedregulhos, o solo apresentou composição de 32,4% de 

argila, 5,9% de silte e 61,7% de areia.  
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Simultaneamente, outros experimentos foram realizados, buscando facilitar a retirada da 

fibra do coco. As principais dificuldades encontradas foram: encontrar uma técnica manual 

para desfiar as fibras do coco adequada a larga escala e evitar a proliferação de fungos durante 

o processo de secagem, pois como a fibra do coco verde é bastante úmida, transforma-se em 

um ambiente propício para a propagação de micro-organismos. 

A técnica avaliada como a mais adequada para o fim proposto foi executada em quatro 

etapas: inicialmente as fibras do coco foram retiradas com auxílio de um facão, em seguida, 

os pedaços retirados foram amassados com golpes de pilão, com a fibra praticamente solta, o 

desfiamento é completado à mão, por fim, a fibra é colocada para secar ao sol, com espaço 

suficiente para garantir a ventilação e a exposição de todo o material à radiação solar direta, 

conforme Figura 21. 

 

Figura 21: A) Fibra de coco retirada com facão, B) esmagamento com pilão e C) desfiamento à mão. 

Os blocos foram moldados em duas formas de madeira maciça com dimensões de 30 x 

15 x 08 cm, elaboradas a partir da análise da pesquisa bibliográfica, e secados à sombra, 

Figura 22. Com estas dimensões, o processo construtivo se torna mais simples, devido ao 

baixo peso do bloco e a versatilidade proporcionada pela modulação espacial das alvenarias. 

 

Figura 22: A) Moldagem do adobe e B) secagem. 
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Após o período de secagem, os blocos foram medidos e pesados. Observou-se apenas 

uma pequena retração com a evaporação da água, devido à pouca presença de argila no 

material analisado. Verifica-se na Tabela 2, que o encolhimento foi de 0,5 cm na lateral e 1,0 

cm no comprimento do bloco, enquanto a média de peso foi superior à 6 kg. 

Tabela 2: Peso e dimensões do bloco de adobe após secagem. 

 
ADOBE 

ADOBE + FIBRA DE 
COCO (CORTADA) 

ADOBE + FIBRA DE 
COCO (INTEIRA) 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 

PESO (kg) 6,40 6,33 6,32 6,47 6,25 6,40 

DIMENSÕES  29,5 x 14,5  29,5 x 14,5  29 x 14,5 x  28,5 x 14,3  29,0 x 14,5  29,0 x 14,5  

 

O ensaio final de resistência à compressão foi realizado de acordo com a norma peruana 

E0.80/2000. Como pode ser observado na Figura 23, os blocos foram cortados ao meio, com 

auxílio de uma serra circular manual, e, em seguida, unidos verticalmente com uma 

argamassa elaborada com o mesmo solo dos adobes. Após a secagem, foi realizado o 

capeamento dos blocos com cimento.  

 

Figura 23:A) Corte do bloco utilizando uma serra circular manual, B) Junção dos blocos 

com argamassa de terra, e C) Capeameno com cimento. 

Após sete dias do capeamento, foi realizado a ensaio de verificação da resistência à 

compressão em uma prensa hidráulica conforme pode ser visto na Figura 24. 
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Figura 24: A) Prensa hidráulica e B) Bloco de adobe após rompimento. 

 A Tabela 3 demonstra os resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão 

onde podem ser vistos os valores referentes à carga máxima, lida no equipamento em Kgf, e 

os valores convertidos para Mpa, dados pela carga máxima dividida pela área da seção 

transversal do meio bloco. Pode-se observar que os blocos de adobe simples e os blocos com 

fibras cortadas possuem desempenho semelhantes, respectivamente, 1.44 e 1.45 MPa, 

enquanto os adobes com as fibras inteiras registraram desempenho inferior, 1.33MPa. Estes 

valores estão dentro dos limites apontados por Barbosa e Ghavami (2007), entre 0,6 Mpa e 

2,0Mpa. 

Tabela 3: Valores referentes ao ensaio de resistência a compressão. 

 
ADOBE 

ADOBE + FIBRA DE 
COCO (CORTADA) 

ADOBE + FIBRA DE 
COCO (INTEIRA) 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 

CARGA MÁXIMA 

(kgf) 
3560 3240 3160 3400 3040 3000 

RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO 

(Mpa) 

1,50 1,38 1,41 1,49 1,33 1,33 

MÉDIA (Mpa) 1,44 1,45 1,33 

Durante os ensaios de compressão, foi possível observar que os blocos com adição de 

fibra mantiveram-se unidos mesmo após o rompimento, enquanto os blocos produzidos 

apenas com terra se desmancharam. Este comportamento é uma característica positiva por 

garantir mais segurança aos usuários, por exemplo, em casos de abalos sísmicos. 
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CONCLUSÕES 

O adobe é uma técnica construtiva sustentável, de simples execução, baixo impacto 

ambiental, baixo custo e de bom desempenho térmico. Dessa forma, estudos relacionados à 

terra crua devem ser estimulados e seus resultados podem contribuir com a redução do déficit 

habitacional da população, em especial, a rural, transformando-se em uma alternativa para a 

conquista da moradia digna. 

A presente pesquisa avaliou a viabilidade da utilização da fibra de coco na produção de 

blocos de adobe. Constatou-se que o processo de adição da fibra do coco ao adobe é um 

processo simples, rápido e viável. Observou-se que, ao utilizar um percentual baixo, de 

aproximadamente 0,5% de fibra, obteve-se pouca interferência no desempenho estrutural do 

adobe, principalmente, quando as fibras foram cortadas. 
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ANÁLISE DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ADIÇÃO DE 
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RESUMO: A indústria da construção civil está em um momento de escassez de matéria prima, com 
isso vem a necessidade de pensar em métodos para reciclar e minimizar a procura da matéria prima em 
excesso. Este trabalho apresenta uma análise sobre as características físicas e mecânicas de resíduos da 
construção civil na produção de argamassa de assentamento de tijolo cerâmico. O objetivo foi 
demostrar que a reciclagem dos resíduos da construção civil além de preservar o meio ambiente, 
produz um material de boa qualidade que pode ser usado na substituição de parte do agregado miúdo. 
Foi coletado resíduos para realizar em laboratório as caracterizações dos materiais, os ensaios de 
inchamento e de compressão em argamassa com traço de 1:8,8 com adicional de agregado miúdo 
reciclado de 0%,15% e 30%. O ensaio de resistência a compressão demostrou que a argamassa 
produzida com adicional de agregado miúdo reciclado no teor de 30% apresenta uma resistência duas 
vezes maior que as argamassas sem adição. Sendo assim, comprova-se que além de poder substituir o 
agregado miúdo natural ajudando assim o meio ambiente, a obra ganha um produto de melhor 
qualidade, sem custo adicional. 
Palavras–chave: compressão, construção civil, materiais 
 

ANALYSIS OF LAYING MORTAR WITH ADDITION OF FINE 
AGGREGATE RECYCLED OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION 
WASTE 
 
ABSTRACT: The construction industry is in a time of scarcity of raw materials, with that comes the 
need to think of ways to recycle and minimize the pursuit of raw materials in excess. This paper 
presents an analysis of the physical and mechanical characteristics of construction waste in the 
production of ceramic brick laying mortar.  
The objective was to demonstrate that the recycling of construction waste and preserve the 
environment, produces a good quality material that may be used in replacement of part of fine 
aggregate. It was collected waste to perform in the laboratory characterization of the materials, 
swelling tests and the compression mortar recipe 1: 8.8 with additional aggregate recycled content of 
0%, 15% and 30%. The compression resistance test showed that the mortar produced with additional 
aggregate recycled content of 30% presents a resistance twice greater than the mortars without 
addition. Thus, proves that in addition to being able to override the fine aggregate natural helping 
environment, the work gets a better quality product, at no additional charge. 
KEYWORDS: compression, construction, materials 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente um dos enfoques da indústria civil no Brasil é sustentabilidade ambiental e 

conforme Gaspar et al. (2009), a construção civil contribuiu para um aumento gradativo da 

precariedade da qualidade de vida, tanto pelo consumo desenfreado de matéria-prima, resultando em 

um possível esgotamento futuro, quanto pela geração de resíduos provenientes de demolições.  
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Os Resíduos de Construção e Demolição – RCD, também denominados como entulho, tem se 

tornado um dos alvos do meio técnico-científico, utilizando o mesmo como agregado para inúmeros 

usos na construção civil e também na pavimentação rodoviária, entrando como substituto às matérias-

primas hoje utilizadas nestes setores (CARNEIRO, 2001). 

De acordo com uma estimativa realizada por Pinto et al. (2005), onde foram estudadas dez 

cidades brasileiras, os resíduos de construção civil e demolição representam algo entre 41 e 70% dos 

resíduos sólidos municipais. É possível afirmar então, que a indústria da construção civil está estre as 

maiores fontes geradoras de resíduos, merecendo assim uma grande atenção. 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo fazer uma caracterização do material e 

uma análise comparativa da resistência a compressão de argamassa de assentamento com adições de 

Agregado Miúdo Reciclado (AMR) a partir de RCD, nas porcentagens de 0%, 15% e 30%, verificando 

desse modo a viabilidade técnica da utilização de RCD como um aditivo em argamassas de 

assentamento sendo assim a reutilização uma forma de reduzir os impactos ambientais causados pelos 

mesmos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método adotado para poder atingir o objetivo deste trabalho foi baseado em moldar 

corpos de prova (CPs) cilíndricos de 4 cm x 4 cm x 16 cm de argamassa para assentamento 

com adição de 0%, 15% e 30% de AMR e submete-los aos ensaios de inchamento e 

compressão diametral na idade de 28 dias. 

Os ensaios e a caracterização dos materiais foram realizados no Laboratório de 

Materiais do Instituto Federal de Alagoas e no Laboratório de Estruturas e Materiais da 

Universidade Federal de Alagoas. 

O traço unitário utilizado foi o de 1:8,8 (cimento: agregado), com uma resistência 

característica média (fck) de 1MPa, fator água ∕cimento de 0,59 e consumo de cimento de 310 

kg∕m³. 

Utilizou-se o cimento Portland CP II-Z-32, com um teor de adição de material 

pozolânico de 6 a 14%, e fíller calcário na proporção de 0 a 10%, segundo a norma NBR 

11578 (1997). Nos ensaios realizados apresentou uma massa unitária igual a 1,10kg/dm³ e 

massa específica de 3,10kg/dm³. 

O agregado miúdo utilizado foi de origem quartzosa, tendo um módulo de finura de 

4,01 e dimensão máxima característica de 4,75mm, classificado como areia grossa. 

O agregado miúdo reciclado foi produzido com entulho de demolição e reformas. O 

material foi separado em materiais cerâmicos e materiais constituídos de restos de argamassas 

e concreto endurecido, os RCD foram triturados em um moinho modelo ANVI500, a Figura 1 
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mostra o resultado final do agregado reciclado, sendo este classificado como areia média de 

acordo com a NBR 7211 (2009). 

 
Figura 1.Resíduo solido após a trituração em moinho. 
 

 A Tabela 1 mostra a caracterização do agregado formado de RCD quanto a sua composição 
granulométrica (ABNT NBR NM 248:2003). 

Tabela 1.Resultado da composição granulométrica do agregado miúdo reciclado. 
 

Abertura das peneiras (mm) Média retida (%) Média passada acumulada (%)     

9,5 0 100     

4,8 0,63 99,37     

2 

 

6,22 93,15     

1,2 

4 

12,24 80,91     

0,6 21,76 59,15     

0,42 

 

10,39 48,76     

0,25 10,98 37,78     

0,15 7,88 29,90     

0,075 6,84 23,06     

0,05 8,1 14,96     

0,035 4,59 10,37     

< 0,025 2,29 8,08     

 

 A água utilizada foi fornecida pelo Sistema de Abastecimento de Água da CASAL, 

apresentando cor transparente, sem presença de sais ou qualquer impureza ou odor, com qualidades 

ideais para uso na construção civil. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a NBR 6467 (2006), temos como definição que o inchamento de 

agregado miúdo é o fenômeno relativo à variação do volume aparente, provocado pela 

absorção de água livre pelos grãos do agregado, que altera sua massa unitária. Sendo assim, 

foram realizados primeiramente os testes de inchamento do AMR e do agregado miúdo 

natural, a Tabela 2 e a Tabela 3 mostra respectivamente os resultados obtidos nos ensaios. 

Tabela 2.Quadrado da média de resultados do ensaio de inchamento do agregado miúdo 
recilado. 
 

Teor de 
Umidade (%) 

Volume (cm³) Peso Úmido (kg) 

0 0 2,116 

0,5 10,58 2,102 

1 10,58 2,106 

2 

 

21,17 2,114 

3 

4 

21,17 2,113 

4 21,17 2,114 

5 

 

21,17 2,077 

7 42,39 1,925 

9 42,39 1,764 

12 62,51 1,588 

 

Tabela 2.Quadrado da média dos resultados do ensaio de inchamento do agregado miúdo 
natural. 
 

Teor de 
Umidade (%) 

Volume (cm³) Peso Úmido (kg) 

0 0 2,162 

0,5 11,33 2,153 

1 11,33 2,0491 

2 22,66 1,952 

3 22,66 1,878 

4 22,66 1,899 

5 22,66 1,874 
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7 45,32 1,900 

9 45,32 1,967 

12 67,98 2,316 

 

Com base nos ensaios de inchamentos foi encontrado o coeficiente de inchamento 

médio de 1,37 e umidade crítica de 3,55% do AMS e o coeficiente de inchamento médio de 

1,4 e umidade crítica de 3,98% do agregado miúdo natural. Desse modo foi elaborado o 

gráfico com a curva de inchamento do AMR e do agregado miúdo, conforme mostra a Figura 

2 e a Figura 3 respectivamente. 

 
Figura 2.Curva de Inchamento do AMR. 
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Figura 3.Curva de Inchamento do agregado miúdo. 
 

Com base nesses gráfico é perceptível que o AMR e o agregado miúdo natural se 

comportam de forma semelhante quanto a variação de volume ao adicionar umidade ao seu 

composto. 

Com relação aos ensaios de compressão (NBR 5739:2007), a produção dos corpos de 

prova de argamassa de assentamento se deu em laboratório, com a adição de teores de 0%, 

15% e 30% de RCD triturado, o processo de cura das amostras se deu por via úmida em 

tanque com água e cal, já o rompimento dos corpos ocorreram nas idades de 28 dias.  

A Figura 4 mostra os resultados da média da resistência característica dos ensaios de 

compressão.  



 

3519 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 4.Gráfico da compressão axial das argamassas na idade de 28 dias. 
 

Nos resultados da compressão axial, comprova-se que o aumento do teor de adição do 

resíduo triturado aumenta a resistência a compressão da argamassa, tendo uma média da 

resistência com teor de 0% de 0,87 MPa e com o teor de 30% de 2,15 MPa. Desse modo, 

podemos afirmar que ao adicionar um teor de 30% de AMR a argamassa apresenta um 

aumento de aproximadamente duas vezes a compressão do teor de 0%. 

 

CONCLUSÕES 

A análise experimental demostrou a importância e a influência da adição de resíduos de 

construção civil e demolição em argamassa de assentamento no desempenho mecânico e a 

relação volumétrica do agregado miúdo reciclado e o natural. Na análise do inchamento pode-

se observar, comparativamente, que o agregado miúdo reciclado se comporta de maneira 

semelhante ao agregado natural com relação ao volume final ao absorver determinadas 

porcentagem de água, apresentando coeficientes de inchamentos próximos. 

Os resultados dos ensaios de resistência a compressão demostraram que houve um 

acréscimo na resistência ao adicionar o agregado miúdo reciclado, apresentado um maior 

valor na adição de teor de 30% na argamassa de assentamento. 

Ao pensar em sustentabilidade é interessante ressaltar que a indústria da construção 

civil é um dos setores que mais contribui no aumento da geração de resíduos, dessa forma ao 

utilizar esses resíduos como um agregado miúdo reciclado na produção de argamassas de 

assentamento, além de ajudar a preservar o meio ambiente proporciona uma argamassa mais 

resistente mecanicamente e consequentemente mais durável. 
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RESUMO: O concreto é o material construtivo mais utilizado no Brasil e no mundo. De 
acordo com a Federación Iberoamericana de Hormigón Premesclado (FIHP), o consumo 
anual de concreto é de aproximadamente 11 bilhões de toneladas, resultando em um consumo 
médio de 1,9 tonelada de concreto por habitante por ano, valor inferior apenas ao consumo de 
água; consequentemente, diversos estudos são realizados nesta área, tal como métodos de 
dosagem, processos de cura e até mesmo a viabilidade econômica do concreto quanto a 
metodologia empregada. Logo, este projeto teve como objetivo fazer uma análise comparativa 
de custo do metro cúbico de concreto referente aos métodos de dosagem IPT-USP e ACI. A 
análise do custo de produção de concreto faz com que estudantes de engenharia, engenheiros 
e empresários do setor de concreto usinado tenham uma melhor perspectiva sobre ambos 
métodos, visto que em certos casos os mesmos desconhecem de um dos métodos 
mencionados e seus respectivos custos. Para realização deste projeto foi adotado uma 
resistência característica do concreto de 33 MPa como parâmetro para ambos métodos. A 
partir de então, fez-se a dosagem utilizando os métodos IPT-USP e ACI. Nessa perspectiva, 
fez-se o quantitativo de materiais consumidos e posteriormente o orçamento para cada 
processo. 
Palavras–chave: concreto, custo, dosagem, métodos. 
 

ANALYSIS OF COST OF CONCRETE CUBIC METER USING THE 
DOSAGE METHODS IPT-USP AND ACI. 
 
ABSTRACT: Concrete is the most used building material in Brazil and worldwide. 
According to the Federación Iberoamericana de Hormigón Premesclado (FIHP), the annual 
concrete consumption is about 11 billion tons, resulting in an average of 1.9 tonnes of 
concrete per capita per year, below only the water consumption; consequently, many studies 
are being conducted on this topic, such as methods of dosing, curing of concrete and even the 
economic viability of the concrete depending on the methodology employed. As a result, this 
project aimed to make a comparative analysis of cost per cubic meter of concrete related to 
IPT-USP and ACI dosing methods. The analysis of concrete production cost makes 
engineering students, engineers and entrepreneurs of the concrete sector to have a better 
perspective on both methods, since in some cases they are unaware of one of the methods 
mentioned and their respective costs. For development of this project, was adopted a 
characteristic concrete strength of 33 MPa as a parameter for both methods. After that, it was 
developed the dosage using the IPT-USP and ACI methods. Therefore, the amount of 
materials consumed were obtained and later the budget for each process. 
KEYWORDS: concrete, cost, dosage, methods. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento histórico da tecnologia do concreto mostra que, nos últimos 

duzentos anos, um significativo número de pesquisadores e técnicos de diversos países têm 

dedicado sua inteligência e investido seu tempo e grande quantidade de recursos de materiais 

no estudo e desenvolvimento dos produtos constituintes do concreto, no aprimoramento das 

técnicas de produção e no entendimento da composição e da estrutura resultante das pastas, 

argamassas e misturas de cimentos e agregados (HELENE, 1987). A importância do concreto 

tem sido engrandecida em decorrência de sua aplicação nas mais diversas obras ao redor do 

mundo, sendo considerado como um dos materiais primordiais na construção civil. Além 

disso, reduzir custos na produção, na execução e na manuntenção das obras de concreto 

(diminuição de concreto e da demanda total de energia) é uma necessidade. Na proa dessa 

análise, busca-se otimizar o processo produtivo de maneira global para obtenção de um 

produto com características e propriedades uniformes, com desempenho e durabilidade 

acordes com as especificações do projeto e da obra e com custo adequado, atendendo as 

necessidades do cliente. 

O contexto do estudo comparativo de métodos de dosagem na realidade brasileira 

desponta como uma excelente opção quando se reflete sobre a observação de Helene (1987) 

que destaca que “a fragmentação dos métodos nacionais de dosagem impediram, até o 

presente, que os aspectos comuns pudessem ser aprofundados e uniformizados”. Sendo assim, 

esta consideração transfigura-se em um significativo fator para a realização desta pesquisa 

que, entre outros objetivos, almeja demonstrar alguns dos aspectos e características comuns 

dos principais métodos de dosagem empregados no Brasil.  

O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho da aplicação de dois métodos de 

dosagem de concreto, sendo eles ACI 211.91 e IPT-USP, mostrando o custo por metro 

cúbico, que representa o consumo de materiais para determinado traço. Para o método IPT-

USP, Boggio (2000) enfatiza o caráter experimental e a exigência de pouca estrutura 

laboratorial para o seu desenvolvimento. Esta metodologia procura a obtenção de misturas 

com teores de argamassa ideais, visando o atendimento das necessidades de transporte, 

lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Em relação ao método ACI 211.91, 

Rodrigues (1998) recomenda o uso desta metodologia para concretos semi-plásticos à fluído, 

argumentando que este método de dosagem foi desenvolvido de maneira a fornecer para 

misturas plásticas, o mais baixo teor de areia. Ambos os métodos são amplamente utilizados, 

sendo o IPT – USP de origem brasileira. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a determinação dos traços utilizados neste trabalho, foi necessário fazer alguns 

ensaios prévios para a caracterização dos materiais utilizados, que são importantes para se 

obter a composição granulométrica, a massa específica e unitária, teor de argila em torrões, 

material fino e teor de umidade. Sendo o módulo de finura do agregado miúdo no valor de 

2,36 e a dimensão máxima característica de 4,75 mm. Além disso, a massa específica foi de 

2,64 g/cm3. Para o agregado graúdo, obteve-se uma massa unitária de 1,64 g/cm3.  

A importância do teor de argila em torrões é devido a característica do mesmo afetar a 

durabilidade e a resistência mecânica dos concretos.  No ensaio realizado verificou-se que a 

amostra continha 0,85% de teor de argila em torrões, cujo se enquadra dentro da tolerância 

máxima de 1,5%. Nos traços elaborados neste projeto, apenas o Cimento Portland CP-IV 32, 

produzido pela Nassau foi empregado. O mesmo foi entregue em sacos de 50 Kg e possui 

uma massa específica de 3,00 g/cm³. 

Produção do Concreto fck 33 MPa (IPT-USP) 

Na preparação do concreto por meio do método IPT-USP, necessita-se de um diagrama 

de dosagem para então obter um traço para a produção de um concreto que possua a 

resistência característica igual a 33 MPa, conforme os requisitos da Figura 1.  

 

Figura 1. Gráfico da Lei de Abrams para o estudo realizado. Onde: R – Rico, N – 

Normal, P – Pobre. IFTO, 2016. 

 

Ao observar os resultados dos traços experimentais produzidos, nota-se que o Traço 

Normal atende às especificações, conforme a Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1. Traço utilizado em relação a quantidade de corpos de prova. IFTO, 2016. 
  
                           Tipo de Traço 

Característica 

Traço  

Normal 

Traço  

Rico 

Traço  

Pobre 

Traço unitário individual definitivo (c:a:p): 1:2,3:2,7 1:1,48:2,03 1:3,13:3,38 

a/c: 0,56 0,44 0,62 

Abatimento (mm): 80 60 7,5 

Resistência média dosagem (MPa): 33,98 36,80 26,25 

Consumo de cimento (Kg/m³): 363 484 296 

 

Produção do Concreto fck 33 MPa (ACI) 

Inicialmente, foi realizada a imprimação da betoneira, preparando-a para o recebimento 

dos materiais que compõem o concreto. O traço foi de 1:0,75:2,26:0,42, uma vez que é 

recomendado fazer a imprimação com o mesmo traço a preparar o concreto. 

Após a imprimação, deu-se início ao preparo do concreto, que foi fabricado com a 

massa de material seguindo nove quilos de cimento, de acordo com a Tabela 2: 

 

Tabela 2. Traço utilizado em relação a quantidade de corpos de prova. IFTO, 2016. 
 

 
Cimento (Kg) Areia (Kg) Pedra (Kg) Água (Kg) 

 
TRAÇO 1 0,75 2,26 0,42 

 
Traço para 9 Kg de cimento 

 
Cimento (Kg) Areia (Kg) Pedra (Kg) Água (Kg) Água/Cimento 

TRAÇO 9 6,73 20,34 3,78 0,42 

CPs 11 

 

Foi realizada esta devida quantidade para suprir a necessidade dos corpos de prova para 

o teste de compressão, que de acordo com o traço foi de 11. 

Os corpos de prova (CP’s) foram retirados da forma após vinte e quatro horas, conforme 

ABNT NBR 5738:2015. Após este procedimento, os CP’s foram levados ao tanque de cura 

contendo água potável. Os corpos de prova foram retirados em dois momentos, no primeiro 

momento aos 7 dias e em segundo momento aos 28 dias para rompimento, conforme a 

necessidade de cada dosagem. 

Adensamento 
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A primeira etapa consiste na fixação da ideal de consistência e fluidez para o concreto, 

através do ensaio de abatimento do tronco de cone (SlumpTest) retratado na NBR NM 67 

(ABNT, 1998). A principal função deste ensaio é fornecer uma metodologia simples e 

convincente para se controlar a uniformidade da produção do concreto. A norma ACI 211.1-

81 apresenta a Tabela 3, onde são indicados diferentes valores de abatimento de acordo com 

as respectivas construções. 

 

Tabela 3. Valores de abatimento indicado em função do tipo de obra (ACI 211.1-81). 
 

Tipos de Obra 
Abatimento (mm) 

máximo Mínimo 

Paredes de fundações e sapatas armadas 75 25 

Sapatas planas, caixões e paredes de infra-estrutura 75 25 

Vigas e paredes armadas 100 25 

Pilares de edifícios 100 25 

Pavimentos e lajes 75 25 

Construções de concreto massa 50 25 

 

Para o presente ensaio, estabeleceu-se o abatimento de 80mm, variando ± 20mm. Na 

realização do SlumpTest atingiu-se o resultado almejado na primeira tentativa. O 

procedimento sucedeu de forma manual aplicando 3 camadas, com o adensamento de cada 

camada sendo realizado com a ajuda de uma haste e 25 golpes. O abatimento aferido foi igual 

a 75mm. 

Rompimento dos corpos de prova 

Para a execução do ensaio de compressão, é necessário que as superfícies onde se aplica 

as cargas sejam planas, paralelas, lisas e perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo-de-

prova, de modo que o carregamento seja uniformemente distribuído. Para fins de um bom 

resultado dos ensaios, os corpos de prova receberam a retificação, realizada no laboratório de 

máquinas do IFTO Campus Palmas, seguido de capeamento, realizado na usina de concreto 

Supermix, onde posteriormente foram feitos os rompimentos do concreto fabricado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na aplicação do método ACI, constatou-se que as proporções iniciais entre os materiais 

constituintes do concreto determinavam teores de argamassa não muito baixos se comparados 
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com os obtidos inicialmente através dos outros métodos de dosagem, IPT, cujo foi 55%. 

Entretanto, as correções do traço, tentando aumentar a consistência, através do aumento da 

quantidade de água sem alterar a relação água/cimento, eleva naturalmente o consumo do 

aglomerante, o que produz um aumento do volume de pasta e do teor de argamassa e constitui 

um dos fatores de encarecimento do traço, que será “seguro”, mais levemente antieconômico. 

Lei de Abrams: “A resistência de um concreto, numa determinada idade (fcj), é 

inversamente proporcional à relação água cimento (a/c).” (TUTIKIAN & HELENE, 2011, 

apud ABRAMS, 1918). 

Lei de Priszkulnik & Kirilos (Lei de Molinari): “o consumo de cimento por m³ de 

concreto varia na proporção inversa da relação em massa seca de agregados/cimento (m).” 

(TUTIKIAN & HELENE, 2011, apud PRISZKULNIK & KIRILOS, 1974).  

O custo de produção de produção de concreto por metro cúbico segue as recomendações 

de Helene & Terzian (1992), conforme a Tabela 4 a seguir: 

 

Tabela 4. Estimativa de custo na produção do metro cúbico de concreto utilizando o método 
de dosagem IPT-USP. IFTO, 2016. 
 

Material 
Preço na Unidade Comercial 
(R$) 

Preço/Kg 
(R$) 

Custo/m3 dos materiais no 
traço (R$) 

Cimento 
R$ 26 (Nassau CP-IV 32; sacos 
de 50 Kg) 

0,520 188,83 

Areia R$ 65 (grossa; metro cúbico) 0,025 20,58 

Pedra 
R$ 150 (brita n° 1; metro 
cúbico) 

0,057 55,94 

Água 
R$ 2,59 (água potável, metro 
cúbico) 

0,003 0,53 

Custo/m3 de concreto: R$ 265,88 
 

Rodrigues (1998) recomenda o uso desta metodologia para concretos semi-plásticos à 

fluído, argumentando que “este método de dosagem foi desenvolvido de maneira a fornecer 

para misturas plásticas, o mais baixo teor de areia”. Outro princípio está vinculado à 

plasticidade da mistura. Esta propriedade segundo Prudêncio (1999), está relacionada ao teor 

de argamassa (cimento:areia) que preenche os vazios e envolvem os grãos do agregado 

graúdo, agindo neste caso, como um agente lubrificante. 

O custo de produção de produção de concreto por metro cúbico dispensa as 

recomendações de Helene & Terzian (1992), uma vez que durante o desenvolvimento do 

traço por ACI obtém-se o consumo individual dos materiais, como é resumido na Tabela 5 a 

seguir: 
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Tabela 5. Estimativa de custo na produção do metro cúbico de concreto utilizando o método 
de dosagem ACI. IFTO, 2016. 
 

Material 
Preço na unidade 
comercial (R$) 

Preço/Kg 
(R$) 

Consumo de 
material por m3 
(Kg/m3) 

Custo/m3 dos 
materiais no traço 
(R$) 

Cimento 
R$ 26 (Nassau CP-
IV 32; sacos de 50 
Kg) 

0,520 514,3 267,43 

Areia 
R$ 65 (grossa; metro 
cúbico) 

0,025 384,5 9,61 

Pedra 
R$ 150 (brita n° 1; 
metro cúbico) 

0,057 1162,3 66,25 

Água 
R$ 2,59 (água 
potável, metro 
cúbico) 

0,003 216 0,65 

Custo por m3 de concreto: R$ 343,94 
  

Um dos inconvenientes mais importantes do método do ACI é a dependência de tabelas 

elaboradas a partir de valores médios de materiais, que muitas vezes podem não se adequar 

àqueles disponíveis localmente. Além disso, o uso desacautelado das tabelas pode levar a 

perder de vista os fundamentos e os conceitos básicos envolvidos assim como as restrições de 

uso e aplicação consideradas no método. Quando as características dos materiais empregados 

para a execução da dosagem diferem daquelas médias dos materiais usados pelo método, pode 

ocorrer que o traço, apresente no momento de ser executado características muito diferentes 

das inicialmente desejadas.  

A consequente necessidade de efetuar os ajustes necessários pode levar a concretos um 

tanto inadequados e/ou antieconômicos se comparados com os traços otimizados que são 

obtidos por outros métodos que envolvem ensaios prévios de trabalhabilidade sobre misturas 

experimentais, produzidas com os materiais que serão efetivamente usados. 

Por outro lado, há certas limitações do método quanto a sua adequação para o uso de 

aditivos plastificantes e superplastificantes, pois a tabela da ABCP, que fornece as 

quantidades de água aproximadas para atingir o abatimento, em função da Dimensão máxima 

característica do agregado, está elaborada para concretos sem aditivos. Este fato comprova a 

necessidade da atualização no método de maneira a considerar a possibilidade de uso de 

aditivos e ter referências de como agir nestes casos. 
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CONCLUSÕES 

Em conclusão, neste trabalho foi possível conhecer as características básicas de dois 

métodos de dosagem de concreto utilizados no Brasil. Na pesquisa, no que se refere à etapa 

experimental, utilizou-se o método de dosagem IPT-USP. Neste aspecto é importante 

salientar que apesar da praticidade com a qual se definem as características fundamentais de 

uma determinada família de traços, o método apresentou alguns desafios, tal como à 

necessidade da experiência de quem está à frente do estudo de dosagem e o uso de traços que 

conduzem a misturas com altos teores de cimento por metro cúbico de concreto. 

Por mais que seja predominantemente experimental, este método exige que no 

transcorrer das etapas experimentais, o profissional responsável pelo estudo de dosagem 

possua certa experiência no preparo de concretos, e isso pode ser uma desvantagem para o 

método IPT-USP. Um exemplo disso é a definição do teor de argamassa seca do traço piloto.  

No entanto, a tabela obtida foi conforme o esperado, sendo que o traço rico apresentou 

uma resistência maior que o traço normal, com uma taxa de crescimento não tão alta quando 

comparado o traço normal com o pobre. 

 Para o método ACI, o resultado foi satisfatório visto que o mesmo atendeu ao que foi 

requerido de forma simples e objetiva. Com o uso de tabelas, passo-a-passo e desvio padrão 

de 2 MPa o mínimo que a norma NBR 12655 exige. Adotou-se 2 MPa por conta da 

elaboração do concreto ter sido em laboratório a fornecer melhores condições para a 

elaboração do mesmo. 

 No custo final, o método IPT apresentou uma economia aproximada de 23% em 

relação ao ACI para a produção do concreto com a mesma resistência característica. Contudo, 

cada método apresentou vantagens e desvantagens que extrapolam a abordagem econômica, 

ficando a critério do responsável técnico a decisão de empregar o método que melhor se 

adequa às suas necessidades locais. 
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RESUMO: Este trabalho tem por finalidade, realizar um estudo sobre o comportamento da 
radiação solar e da cobertura de nuvens, que será analisado por meio do índice de claridade 
(Kt), utilizando médias horárias e diárias mensais. Os dados utilizados foram coletados no site 
no INMET para as cidades de Caruaru, Monteiro e Arcoverde. Em Arcoverde, em junho/2016 
e setembro/2015 foram dias parcialmente nublados. Em relação à média horária de Monteiro, 
o comportamento do céu em todos os meses foi parcialmente nublado. Para Caruaru, em 
relação à média horária, o mês de janeiro/2016 inicia-se com o céu nublado e as horas 
posteriores com céu parcialmente nublado. 
Palavras–chave: energia solar, índice de claridade, radiação solar  
 
ABSTRACT: This work aims to realize an analysis about the solar radiation and clouds 
cover behavior, that will be analyzed by the clarity index (Kt), using hourly and monthly daily 
means. The radiation data were collected on INMET webpage for Caruaru, Monteiro and 
Arcoverde cities. In Arcoverde, in July/2016 and September/2015, were cloud partially 
covered. The sky behavior for every month, related to the hourly mean in Monteiro, was also 
partially covered. January/2016 starts with a cloudy sky, in Caruaru, during the day, the sky 
becomes partially covered. 
 
KEYWORDS: solar energy, clarity index, solar radiation 
 
INTRODUÇÃO 

A utilização de energias não renováveis está causando grandes impactos ambientais e, 

futuramente, pode se esgotar. Devido a isso, está surgindo a necessidade da utilização de 

fontes de energia renováveis e com pequenos impactos. 

O Sol é uma matéria prima inesgotável na escala terrestre do tempo e que proporciona 

vários benefícios para o meio ambiente. Uma dessas utilizações é a transformação de energia 

elétrica através das placas fotovoltaicas. O uso dessa forma de aproveitamento está crescendo 

a cada dia devido seu custo de manutenção ser mínimo, não poluir o meio ambiente e por 

poder ser colocado em lugares remotos, ou seja, com difícil acesso. Atualmente a 

desvantagem para exploração dessa matéria é o custo elevado dos materiais.     

A partir da distância entre a Terra e o Sol, podemos calcular a radiação solar que chega 

até o topo da atmosfera. Essa radiação é conhecida como radiação extraterrestre. Quando a 

radiação interage com a atmosfera, podemos analisá-la por meio de duas componentes: a 

radiação solar direta e difusa. Quando consideramos os efeitos simultâneos da incidência da 

radiação solar direta e difusa sobre um dispositivo, por exemplo, definimos então que este 
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efeito tem a mesma intensidade da soma destas componentes, o qual se denomina radiação 

solar global. 

Um fator importante, que é definido a partir destas componentes, é o índice de claridade 

(kt), que expressa a transmitância da atmosfera para a radiação solar (IQBAL, 1983). 

Conhecendo-se o comportamento do kt, podemos prever a quantidade de energia que incide 

em determinado local e com isto estimar o funcionamento dos equipamentos que aproveitam 

a energia solar, como coletores de aquecimento e painéis fotovoltaicos. 

Diversos pesquisadores têm se dedicado a analisar o comportamento do kt, como: 

Martins et. al (2012a) e Martins et. al (2012b) que analisaram a variabilidade do kt de acordo 

com as estações do ano e o impacto das queimadas sobre os valores de kt. Querino et. al 

(2010), Santos et. al (2012) e Souza et. al (2012) realizaram estudos sobre a variabilidade do 

kt em diversas cidades do Estado de Alagoas. 

A proposta deste trabalho foi analisar o comportamento do kt utilizando os dados 

disponibilizados no site Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2015). Foi avaliado o 

comportamento do índice de claridade horário nas cidades Arcoverde- PE, Caruaru-PE e 

Monteiro-PB e o índice de claridade diário em Arcoverde-PE. A partir do conhecimento de 

como se comporta o índice de claridade em determinada localidade, é possível estimar a 

quantidade de radiação global que está disponível para ser aproveitada por sistemas de 

conversão solar. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi teórica experimental. Na 

metodologia teórica, foi feita uma revisão bibliográfica, no qual foram verificados artigos que 

tratam da análise do kt. Essa revisão foi importante para construir a metodologia teórica.     

A metodologia experimental envolveu a realização de uma coleta periódica de dados 

sobre radiação solar no site do INMET, para as cidades de Arcoverde e Caruaru em 

Pernambuco e Monteiro na Paraíba. A análise dos dados consistiu em obter médias horárias e 

diárias do índice de claridade utilizando os dados horários da hora, dados horários mensais e 

dados diários mensais disponíveis. Os dados obtidos do site foram tratados utilizando 

expressões matemáticas, empregando para tal, tabelas no MS Excel que permitiram obter os 

valores do kt. 
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Estudo do índice de claridade 

Segundo Souza (2012), o índice de claridade (Kt) é a razão entre a irradiação solar 

global e a que chega na atmosfera, indica a fração de cobertura de nuvens no céu. Nicácio 

(2002) pontuou que o índice de claridade diário pode ser utilizado para analisar o percentual 

de dias limpos, nublados e parcialmente nublados. Conforme Duffie (2006), o Kt é um 

indicador das condições de nebulosidade sendo representado por frequências em função da 

escala horaria diária e mensal.  

O Índice de Claridade diário (Ktd) é calculado através da equação 1: 

                        (1) 

No qual: Hd - radiação global diária em Wh/m² e H0d – radiação extraterrestre diária 

em Wh/m² que é calculada com a seguinte expressão: 

       (2) 

Onde: λ é a latitude, δ é a declinação solar, ωs é o ângulo do pôr do sol, n é o dia juliano 

e I0 é a constante solar que tem valor de 1366,1 W/m². 

Para o cálculo do Kt horário (Kth) foi utilizada a seguinte expressão: 

                (3) 

O Hh é a radiação horária em Wh/m2 obtida através dos dados horários fornecido pelo 

site INMET, Ioh é a radiação extraterrestre horária, obtida através da equação 4: 

       (4) 

ω1 e ω2 são os ângulos horários referentes à hora em análise, por exemplo: para a 

radiação extraterreste referente às 13 horas, ω1 é relativo às 13 horas e ω2 refere-se às 14 

horas. Também foi necessária a utilização do θz (ângulo zenital) para filtrar os valores de θz 

menores que 90º, considerando assim apenas os momentos em que o sol estava no céu. O θz é 

calculado através da seguinte expressão: 

    (5) 
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Após a obtenção dos dados disponíveis no site, verificou-se que foi necessária a 

utilização de filtros de qualidade. Esses filtros foram colocados no θz, considerando valores 

menores que 80° e no Kt entre 0 e 1,2. Considerou-se também a classificação do tipo de céu 

em função do índice de claridade da seguinte forma: céu nublado ou fechado, quando seus 

valores variam de 0 a 0,4; parcialmente nublado de 0,4 a 0,75 e céu sem nuvens ou céu claro 

de 0,75 a 1. O filtro foi colocado até 1,2 devido a imprecisão dos equipamentos que coletaram 

os dados. Nos dados diários, foi analisado o kt médio de cada mês e o desvio padrão. Já para o 

horário, foram analisadas a média horárias das 6 às 15 horas dos meses de setembro/ 2015, 

janeiro e junho / 2016 e o kt médio de cada mês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os gráficos a seguir mostram o comportamento do índice de claridade horário das 

cidades de Arcoverde – PE, Caruaru – PE e Monteiro - PB. Os dados dos gráficos foram 

analisados tirando a média de cada hora dos meses de setembro de 2015, janeiro e fevereiro 

de 2016, no intuito de, verificar como se comporta o Kth destes meses.  

 

ARCOVERDE 

 

 

Figura 1: Kth médio horário da cidade de Arcoverde. 

A figura 1 mostra o comportamento do kth, em que se verificou que em setembro 

ocorreram os maiores valores médios. Esses valores variaram entre 0,4 e 0,7 que podemos 

concluir que o céu estava parcialmente nublado. Junho de 2016 apresentou uma variação entre 

0,4 e 0,63, no qual, o céu estava parcialmente nublado. Já em janeiro de 2016, o kt variou 

0,22 a 0,55; onde podemos verificar que em média, no começo do dia o céu estava nublado e 

no final do dia o céu ficou parcialmente nublado. 
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Figura 2: Ktd médio de Arcoverde. 

 

Na figura 2, analisamos a média diária do Ktd, verificamos que, os meses de janeiro de 

2016 e junho de 2015, tiveram as menores médias, entre 0,4 e 0,42. Setembro, outubro e 

novembro de 2015 apresentaram os maiores Ktd, com 0,61. Em todos os meses tivemos céu 

parcialmente nublado. O desvio padrão obteve valores semelhantes e sua variação ocorreu na 

ordem de: 0,12 a 0,2, ou seja, a variabilidade do Ktd é praticamente constante ao longo dos 

meses. 

CARUARU 

 

Figura 3: Kth médio horário de Caruaru. 

Na figura 3, para Caruaru, janeiro de 2016 apresentou o menor valor do Kth médio, 

variando entre 0,39 a 0,65. As 6 horas, em média, o céu nesta cidade apresenta-se fechado e a 

partir da hora seguinte ficou céu parcialmente nublado. Em junho de 2016, o Kth foi mais alto 

das 9:00 a 11:00, e em geral, variou de 0,45 a 0,74. Setembro de 2015 obteve as maiores 

médias do Kth, exceto entre 9:00 e 11:00, verificou-se valores entre 0,52 e 0,74. 
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Figura 4: Ktd médio de Caruaru. 

 

A figura 4 apresenta o comportamento do Ktd médio diário. Foi verificado que, nos 

meses de junho/15, julho/15 e janeiro/16, este atingiu médias em torno de 0,52. O mês que 

alcançou a maior média foi novembro de 2015 com 0,7. Os demais variaram entre 0,58 e 

0,64. Ou seja, dias com céu parcialmente nublado. O desvio padrão oscilou de 0,17 a 0,22, no 

qual, janeiro de 2016, teve valor máximo e agosto de 2015, o valor mínimo. 

 

MONTEIRO 

 

Figura 5: Kth médio horário mensal de Monteiro. 

Na figura 5, para Monteiro-PB, os menores valores verificados foram no mês de 

janeiro/16 neste, a média mínima foi 0,41 e máxima 0,64. No mês de junho/16, o Kth 

apresentou variação entre 0,41 e 0,68. Liderando com medias elevadas, o mês de setembro/15 

que apresenta mínima de 0,46 e máxima de 0,7. Nos meses analisados o céu estava 

parcialmente nublado. 
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Figura 6: Ktd médio mensal de Monteiro. 

A figura 6 apresenta a variação da média do Ktd, verificou-se que, o mês com menor 

índice de claridade foi junho/2016, com menor média de 0,5 e setembro com a maior 0,61. 

Durante todos os outros meses, a variação do Kth apresentou-se com valores entre 0,52 a 

0,59, em que podemos verificar que o céu estava parcialmente nublado. No desvio padrão, 

verificou-se que semelhança em seu comportamento e que seus valores ficaram na ordem de 

mínimo é 0,12 e máximo 0,2. 

 

ARCOVERDE 

 

Figura 7: Ktd médio mensal de Arcoverde. 

 

O gráfico da figura 7 mostra o comportamento do índice de claridade diário de todos os 

meses do ano de 2015 e de janeiro a junho de 2016. As médias obtidas mostraram que o valor 

máximo 0,63 em novembro/15 e valor mínimo de 0,38 em junho/15. Com isso podemos 

interpretar que o mês de junho de 2015 teve dias com céu nublado e os demais com céu 

parcialmente nublado.  O desvio padrão variou de 0,05 a 0,13. 
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CONCLUSÕES 

Através dos dados obtidos e analisados, pudemos observar o comportamento do índice 

de claridade com o intuito de, verificar o comportamento do céu, ou seja, identificar se o céu 

estava nublado ou fechado, parcialmente nublado e céu sem nuvens ou céu claro. 

Em Arcoverde, o resultado obtido através da média horária em junho/2016 e 

setembro/2015 foram de dias parcialmente nublados. Já em janeiro/2016, no início do dia o 

céu estava nublado e depois ficou parcialmente nublado. Os dados horários mensais também 

tiveram o mesmo comportamento, com céu parcialmente nublado. O comportamento do 

desvio padrão foram semelhantes, com valores pequenos da ordem de 0,2. 

Em Caruaru, em relação à média horária, o mês de janeiro/2016 inicia-se com o céu 

nublado e as horas posteriores com céu parcialmente nublado. Setembro/2015 e junho/2016, o 

céu teve comportamento semelhante e tem características de céu parcialmente nublado. Os 

dados horários mensais tiveram comportamento de céu parcialmente nublado e com desvio 

padrão com mais valor de 0,22 

Em relação à média horária de Monteiro, o comportamento do céu em todos os meses 

foi parcialmente nublado. A média horária da mensal, o comportamento do céu também foi 

parcialmente nublado e seu desvio padrão com valor máximo de 0,2. 

Analisando, de modo geral, todos os meses estudados, tanto em média horária, quanto 

na média diária mensal o comportamento do céu foi parcialmente nublado exceto, às seis 

horas do mês de janeiro das cidades de Arcoverde e Caruaru. 
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RESUMO: A informação transmitida em sistemas de comunicação sem fio é sujeita a 
diversas degradações, sendo uma delas devida à presença de ruído no canal de comunicação. 
Para atenuar esse problema, técnicas de codificação de canal são empregadas. Os códigos têm 
como função adicionar redundância à informação a ser transmitida para detectar e corrigir 
erros na recepção da informação. O presente artigo tem por objetivo apresentar uma 
comparação entre três técnicas de codificação de canal por meio da simulação de uma 
imagem transmitida em um modelo de canal ruidoso Binary Symmetric Channel (BSC), 
utilizando como métrica de comparação a Média de Erro em função da Relação Sinal/Ruído 
(SNR).  
Palavras–chave: Canal BSC, Código de Blocos, Codificação de Canal, Códigos Cíclicos, 
Códigos de Hamming.  
 

PERFORMANCE EVALUATION OF CHANNEL CODING ON IMAGE 
TRANSMISSION SYSTEMS 
 
ABSTRACT: The information transmitted in wireless communication systems is subject to 
various degradations, one of them due to the presence of noise in the communication channel. 
To mitigate this problem, channel coding techniques are used with the function of adding 
redundancy to the information to be transmitted, detect and correct errors in the reception of 
information. This article aims to present a comparison of three channel coding techniques, 
through simulation of an image transmitted in a noisy channel model Binary Symmetric 
Channel (BSC) using as a metric of comparison, the average error and Signal-to-Noise Ratio 
(SNR). 
KEYWORDS: Channel Coding, Block Codes, BSC Channel, Cyclic Codes, Hamming 
Codes.  
 

INTRODUÇÃO 

Em sistemas de comunicações sem fio as informações trocadas entre transmissor e 

receptor estão sujeitas a efeitos nocivos, recorrentes da característica ruidosa do canal 

utilizado. Dependendo do impacto provocado pelo ruído, o sinal recebido é prejudicado de tal 

forma que pode torná-lo incompreensível [1]. 

Para diminuir os efeitos prejudiciais citados, técnicas de codificação de canal podem ser 

utilizadas. O objetivo da codificação de canal é, por meio da adição de bits redundantes, 
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identificar e, de acordo com a técnica de codificação adotada, corrigir os erros gerados na 

informação transmitida [2]. 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma comparação entre três técnicas de 

codificação: Cíclica, Linear e Hamming, por meio de simulações da transmissão de 

informações em um Binary Symmetric Channel - BSC, que representa um modelo de canal 

ruidoso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

CODIFICAÇÃO DE CANAL 

 Segundo Togneri [1], a codificação de canal é a segmentação ou separação do fluxo de 

bits de entrada em blocos de tamanho  k bits, mapeando cada bloco de mensagem em uma 

palavra código de n bits, que  fornece a proteção contra erros necessária. O decodificador 

mapeia inversamente a palavra código recebida para a mensagem de k bits correspondente. 

Esse tipo de codificação de canal é chamado de Codificação de Bloco, e pode ser 

dividida em Cíclica, Linear e Hamming. 

Códigos de Bloco Lineares 

Considerando uma fonte de símbolos que produz um alfabeto A , com q  símbolos, em 

que A  forma um campo n
n Accc  ),...,,( 110 , sendo n  o número de elementos do vetor. Um 

código de bloco C  em um alfabeto q , é um conjunto de n vetores chamados  palavras 

códigos. Junto com o código, está um codificador que mapeia uma mensagem, um k vetor m 

 , à sua palavra código. 

Sendo um bloco linear C , um espaço vetorial k , existem k  vetores designados como 

110 ,...,, kggg , assim cada palavra código c  pode ser representada como 

 ,1...= 11100  kk gmgmgmc  (1) 

 sendo g  um vetor e tornando-a transversa, logo 
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Pode-se representar a palavra código como 

 mGc =  (4) 

Aplicando uma matriz geradora G , com dimensões k x n = 4 x 7, 

 



















1011000

0101100

0010110

0011101

=G , (5)  

para codificar a mensagem (1001)=m , obtém-se a palavra código  

 (1010001).=c  

Códigos de Bloco Cíclicos 

A codificação Cíclica é uma variação da codificação de Blocos Linear em que a cada 

deslocamento de um bit em uma palavra de código uma nova é gerada [1]. 

A mensagem original possui tamanho k e a mensagem codificada tamanho n, em que o 

tamanho da mensagem codificada deve ser maior que o tamanho da mensagem original, pois, 

a quantidade de bits n-k refere-se à redundância de bits [4]. 

Seja C  um código cíclico de dimensão k x n. O gerador polinomial, G , do código C , é 

dado por [5]: 

 kn
kn XgXgXggG 

 ...= 2
2

1
10  (6) 

Sendo a matriz geradora dada por [4]: 
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Códigos de Bloco de Hamming 

Um código de Hamming adiciona um bloco de paridade em um bloco de dados para 

que, caso ocorram erros de transmissão, seja possível detectar ou corrigir erros no bloco 

transmitido. Para cada inteiro positivo 3m , tem-se um código Hamming com as seguintes 

características: 
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    1.  O bloco de dados tem tamanho 12= mn   

    2.  Tamanho da mensagem é 12= mk m    

    3.  Os  bits de paridade é definido por knm =    

O Código de Hamming (7,4), por exemplo, produz 7  bits de saída, para cada 4  bits de 

entrada, isso quer dizer que a operação de codificação pode ser descrita pela matriz geradora 

[3] 

 



















1011000

0101100

0010110

0001011

=G . (8) 

A palavra código é obtida por meio da combinação linear das linhas da matriz G , em 

que todas as operações em cada linha da matriz é feita em módulo 2. Para um vetor 

mensagem ),,,(= 4321 mmmmm , a palavra código é representada pela Expressão 4. 

Cada bloco linear é associado a uma matriz de paridade (n – k) x n, chamada H , cuja 

propriedade é  

 .0=TcH  (9) 

SIMULAÇÃO 

A simulação foi desenvolvida por meio da ferramenta MATrix LABoratory (MATLAB 

2014a),  sendo  imagem , mostrada na Figura 1,  utilizada como a informação a ser 

transmitida, a imagem foi codificada, introduzida em um canal BSC, e então decodificada. Na 

decodificação um  teste de verificação da taxa de erro de bit foi executado. Este processo foi 

repetido para as três técnicas de codificação. 
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Figure 1. Imagem utilizada para o experimento. 

Nas codificações Cíclica e Linear, como exposto, o tamanho da mensagem é k=8, que é 

o tamanho máximo em bits que um determinado dado da mensagem pode assumir, e o 

tamanho da mensagem codificada é n, em que na presente simulação para as codificações 

Cíclica e Linear foi utilizado n = 12, e para Hamming n = 15, pois é o tamanho referente ao 

modelo dessa codificação para k  = 11, ou seja, todas as codificações estão trabalhando com 4 

bits de redundância. Estes valores foram escolhidos e utilizados tendo em vista que a 

exigência é que o tamanho da mensagem codificada deve ser maior que a mensagem original 

[4]. 

O modelo de canal BSC é um equivalente discreto de um canal AWGN (Additive White 

Gaussian Noise) [6]. Nessa simulação foi usado o modelo Eb/N0, que é a energia de bit sobre 

a densidade ruído espectral[7], que é o equivalente ao SNR para bits. Na simulação foram 

testados 100 valores variando de 0.15, no intervalo de -5dB à 10dB. 

A informação resultante da influência do canal BSC foi verificada de acordo com as 

peculiaridades de cada técnica. A recepção, um teste de verificação da taxa de erro de bit foi 

executado, de modo que ao término da simulação foi obtida BER(Bit Error Rate) de cada 

técnica de codificação. Esse resultado é utilizado para a análise e discussão dos resultados na 

seção a seguir. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos é possível afirmar que as codificações de bloco Linear e 

Cíclica, tem melhor desempenho na correção de erros comparadas à de Hamming, quando são 

expostas a um canal ruidoso. 

As codificações Linear e Cíclica, tem comportamento similares, observando o gráfico, 

percebe-se essa semelhança: 

 

Figure 2. Gráfico da Taxa de Erros 

Comparando as imagens resultantes da codificação, percebe-se a diferença que há no 

desempenho de Hamming, visto que o mesmo obteve melhor resultado ao se aproximar de 

Eb/N0 em 0, se comparada às outras codificações. 

 

Figure 2. Hamming -5dB e 10dB SNR por bit 
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Figure 3. Linear -5dB e 10dB SNR por bit 

 

Figure 4. Cíclica -5dB e 10dB SNR por bit 

 

CONCLUSÕES 

 

Mediante à característica ruidosa dos canais de comunicação, soluções que minimizem 

os efeitos dessa característica às informações transmitidas são comumente empregados. A 

codificação de canal é uma dessas soluções, em que, por meio da adição de redundância à 

informação, detecção e correção de erros podem ser feitas em busca de  melhorar a qualidade 

da comunicação. 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que as codificações de bloco 

Cíclica e Linear apresentam desempenho aceitável em condições desfavoráveis, o que torna 

mais usual a implementação destes em ambientes reais. Entre estas codificações, a vantagem 

da Cíclica em relação a Linear está na possibilidade de uma decodificação mais rápida, por 

conta de sua característica cíclica. Contudo, vale salientar que para um bom resultado na 

qualidade da comunicação a codificação de canal é empregada em conjunto com diversas 

técnicas de preservação da informação. 
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RESUMO: A partir de um levantamento obtido junto a empresa responsável pela fiscalização de mais de mil 

obras de engenharia e eletricidade no estado do Ceará, o presente trabalho apresenta estatísticas sobre o 

desempenho obtido na fiscalização destas obras. Atualmente, os responsáveis pela realização das obras não 

fazem plano de gerenciamento durante todas as fases do projeto, ocasionando problemas com clientes, aumento 

do nível de estresse da equipe e prejuízos financeiros. Nesse contexto, este estudo tem o objetivo de analisar as 

áreas de gerenciamento de escopo, prazos e custos. Para cada uma dessas áreas, foram definidos parâmetros para 

indicar se houveram problemas ou não no projeto. Os resultados deste trabalho apontam que, em média, 91% dos 

projetos sofreram problemas em alguma das áreas analisadas. A partir dos dados obtidos, foram encontradas as 

principais causas dos problemas ocorridos nos projetos, entre elas: Falta de vistorias parciais que ocasionam 

segunda visita e falta de capacitação dos envolvidos. Por fim, os dados levantados mostram que as aplicações das 

boas práticas de gerenciamento de projetos podem ter impactos significativos no desempenho geral dos projetos 

realizados pela empresa.  

 

Palavras–chave: Gestão de Projetos, Obras, Desempenho de Projetos. 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF PROJECTS OF AN ELECTRIC 

COMPANY 

 

ABSTRACT: Starting from a survey obtained from a company responsible for the oversight of more than a 

thousand works of engineering and electricity in the state of Ceara, this paper presents statistics on the 

performance achieved in the oversight of such works. Currently, those responsible for overseeing the works do 

not make a management plan for all phases of the project, causing problems with customers, increased staff 

stress levels and financial losses. In this context, the study aims to conduct an analysis considering management 

areas such as scope, deadlines and costs. For each of these areas, parameters are set to indicate whether there 

were problems or not in the project. These results indicate that on average 91% of the projects have experienced 

problems in some of the areas analyzed. From the data obtained, the main causes of the problems occurring in 

the projects were found. Finally, the data collected show that the application of good project management 

practices can have significant impact on the overall performance of projects undertaken by the company 
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KEYWORDS: Project Management, Construction, Project Performance. 

 

INTRODUÇÃO 

O conceito de gerenciamento de projetos refere-se à aplicação de conhecimentos e 

técnicas para execução de projetos de maneira mais eficiente, de modo a atender a 

necessidade dos clientes e partes interessadas. Nesse contexto, a disseminação das boas 

práticas de gestão de projetos pode contribuir para o aumento do sucesso e redução do 

fracasso dos projetos. No entanto, observa-se a utilização de boas práticas de gestão nas 

empresas como um todo, sendo que 44% das empresas afirmam utilizar em grande parte dos 

projetos, 44% em todos os projetos e 12% em poucos projetos (Custodio, 2012).  

Um projeto pode ser definido como esforço ou conjunto de atividades temporárias, 

envolvendo grupo de pessoas destinadas a atingir um objetivo em particular, através de 

técnicas e ferramentas para execução de forma efetiva (PMBOK, 2013). O responsável por 

gerenciar e organizar todas as etapas de um projeto para que o mesmo alcance resultado 

positivo é o Gerente de Projetos. A partir do conhecimento em gestão de projetos, estes 

indivíduos estão capacitados para melhor gerir um projeto (Bouer & Carvalho, 2005). 

Neste estudo é apresentado um problema de uma empresa da área de engenharia elétrica 

no setor de fiscalização de obras. A empresa realiza fiscalizações de obras executadas por 

outra empresa, porém ambas prestam serviço para a mesma concessionária de energia, 

dependendo do bom trabalho da empresa executora para bater suas metas. No entanto, ela tem 

papel fundamental em todo o processo de fiscalização e controle, proporcionando que a 

empresa execute tudo aquilo que foi planejado sem pendências, dentro do prazo estipulado e 

sem exceder custos. 

No processo atual, a empresa fiscalizadora não segue fundamentos básicos de gerência 

de projeto, uma vez que não monitora o andamento intermediário das etapas do projeto em 

fase de execução, não participa do levantamento dos requisitos, não realiza capacitação dos 

envolvidos no processo, criando muitos riscos que podem impactar de forma negativa o 

projeto. 

O principal objetivo deste estudo é realizar análise do desempenho dos projetos da 

empresa fiscalizadora e a partir dos conhecimentos e das boas práticas de gerenciamento, 

propor melhorias no desempenho dos projetos através de ferramentas e técnicas de gestão de 

projetos. 

 

 



 

3549 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado sobre o quantitativo de 1052obras de linhas elétricas 

concluídas no ano de 2015, onde foi possível analisar, de forma estatística, os principais focos 

dos problemas enfrentados pela empresa de fiscalização. Para manter a integridade e 

confidencialidade sobre os dados, foi redigido um termo de confidencialidade. 

Este trabalho utilizou abordagem quantitativa, fundamentada na medida de poucas 

variáveis objetivas, com ênfase na comparação de variáveis de desempenho (Wainer 2007).  

Para aquisição dos dados, foi criada uma tabela que condensou os dados da planilha do 

controle interno da empresa estudada. Quanto ao enquadramento do tipo de pesquisa, o estudo 

contém característica descritiva, aplicado ao contexto específico dos dados da empresa 

fiscalizadora. O estudo é considerado descritivo, pois visa identificar, registrar e analisar as 

características ou variáveis que se relacionam com o processo. Também pode ser descrita 

como um estudo de caso, em que, após coleta de dados, realiza-se análise da relação entre as 

variáveis para determinar os efeitos resultantes em uma empresa ou sistema (Perovano, 2014). 

A primeira etapa do trabalho consistiu definir o que seria considerado problema e as 

métricas de desempenho nas áreas de escopo, custo e tempo para cada uma destas áreas. A 

eficiência dessas quatro áreas em conjunto é de extrema importância neste estudo, visto que o 

escopo deve ser entregue conforme planejado, dentro do prazo estabelecido e sem ultrapassar 

o orçamento já definido. 

Relacionado ao tempo, foi utilizado como métrica o número de dias de atraso de 

fiscalização das obras. Como métrica de desempenho foi considerado que as obras 

fiscalizadas acima do prazo de 5 dias estariam “fora do prazo” e aquelas fiscalizadas dentro de 

5 dias estariam “dentro do prazo”, conforme o prazo de 5 dias para fiscalização estipulado no 

contrato da concessionária. 

Para o custo, foram consideradas duas métricas. A primeira métrica utilizada é o 

número de visitas a campo pelo fiscal. Se houver a necessidade de uma segunda visita por 

causa de alguma pendência detectada na primeira visita, consequentemente houve custos 

adicionais de estadia, combustível e alimentação. A segunda métrica diz respeito ao prazo da 

fiscalização. Se a obra é fiscalizada em 5 dias, prazo estipulado em contrato, a empresa sofre 

penalizações financeiras. Logo, foi considerado problema de custo quando ocorreu uma das 

duas métricas. 

Ao que se refere a escopo, considera-se sucesso, os projetos nos quais o produto final 

condiz com o que foi planejado (CLELAND; IRELAND, 2002). Neste contexto, a métrica 

utilizada foi o número de visitas a campo, ou seja, quando a obra é fiscalizada e concluída 
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com uma única visita, considera-se sucesso no escopo. Desta maneira, foi considerada com 

problema de escopo as obras com duas ou mais visitas do fiscal a campo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados neste trabalho são fiéis à tabela de controle interno obtido da 

empresa. O objetivo das figuras é demonstrar de forma percentual, a quantitativa de 

problemas (escopo, tempo e custo) na obras fiscalizadas. Na Figura 1, é exibido o percentual 

dos problemas dividido por área, o percentual de obras afetadas em pelo menos uma das áreas 

ou nas três áreas simultaneamente. 

 

Figura 1: Gráfico percentual referente aos problemas de escopo, tempo e custo na 

empresa fiscalizadora. 

 

Fonte: O autor. 

 

Analisando os dados coletados e apresentados na Figura 1, constatamos que, dentre as 

obras concluídas e fiscalizadas no ano de 2015, 91% (959) das obras tiveram pelo menos um 

problema em uma das três áreas (escopo, tempo e custo). Isso demonstra que apenas 9% (91) 

das obras foram finalizadas sem apresentar problema em ao menos uma das três áreas. Isso 

significa que há carência no planejamento e execução dos projetos da empresa fiscalizadora e 

a falta de boa gestão poderá impactar na eficiência dos projetos. 

Constatou-se que 75% (788) das obras apresentaram problemas de escopo, uma vez que 

ocorreu mais de uma visita do fiscal a campo. Isto acontece devido à falta de monitoramento 
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sobre o andamento intermediário das etapas do projeto em fase de execução. Pelo fato do 

fiscal fiscalizar a obra somente após sua conclusão, corre o risco de existirem pendências 

deixadas em campo, impactando diretamente no desempenho do projeto. A realização de 

visitas parciais nas obras, antes que sejam liberadas para fiscalização, é uma ação que pode 

diminuir o número de pendências em campo, pois ao constatar a inconformidade, o fiscal 

repassaria a situação imediatamente ao responsável, que pode intervir na execução, corrigindo 

o problema antes da obra ser fiscalizada. Isto aumenta as chances da obra ser fiscalizada sem 

pendências e do fiscal realizar a primeira fiscalização sem problemas, sem a necessidade de 

retornar posteriormente. 

Quanto ao tempo de execução, observou-se que somente 37% (388) das obras eram 

fiscalizadas dentro do prazo de 5 dias e que 63% (664) das obras foram fiscalizadas fora do 

prazo estipulado no contrato. Devido ao grande fluxo de obras sendo liberadas para 

fiscalização por semana, muitas vezes, os fiscais perdiam o tempo que poderiam estar 

fiscalizando novas obras, para realizar a segunda visita devido as pendências deixadas em 

campo. As obras com pendências têm um tratamento diferenciado para que sejam finalizadas, 

uma vez que estão fora do prazo e com orçamento extrapolado. Para melhorar a eficiência 

nesta área, seria necessária uma análise prévia das obras por região, a fim de traçar uma rota 

que levassem em consideração o tempo de atraso e a proximidade entre elas. 

Outro resultado de extrema importância foi que 79% (826) das obras tiveram problema 

de custo, isto é, foi realizada mais de uma visita a campo ou foram fiscalizadas acima do 

prazo de 5 dias. A necessidade de uma segunda visita para verificar se a pendência tinha sido 

retirada pela empresa executora gera custos para a empresa fiscalizadora, uma vez que deve 

custear a própria segunda visita e evidenciar sua conclusão. Para tornar este processo mais 

eficaz, o uso de evidências, como foto e vídeo, poderia tornar mais prática a confirmação da 

resolução das pendências, deixando a necessidade de uma segunda visita somente para 

problemas com maior complexidade. 

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma análise de obras na área de engenharia elétrica, com 

ênfase nos conceitos de gestão de projeto e sua aplicação sobre os problemas mais comuns de 

uma empresa que fiscaliza obras para uma concessionária de energia do Ceará. Foi enfatizada 

a importância da fase de planejamento do projeto em função da fiscalização das obras. Foram 

indicadas algumas técnicas a serem utilizadas no acompanhamento e controle dos projetos.  
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Baseando-se no conceito de gerência de projetos, sugere-se que haja uma maior 

capacitação em gerenciamento de projetos por parte dos envolvidos no processo, tão quanto 

na figura de um gerente de projetos para que o trabalho se torne mais efetivo.  

As evidências apresentadas apontam ainda, quanto aos prejuízos financeiros que a 

empresa fiscalizadora vem sofrendo devido a falta de eficiência nos projetos, que leva à 

necessidade de criar um plano de gerenciamento de projeto estruturado para executar e 

acompanhar projetos desde o início até o fim, tendo conhecimento sobre os riscos que podem 

impactar o projeto de forma positiva ou negativa.  

Mediante grandes cobranças por parte do cliente, e devido à forma na qual o trabalho 

está sendo executado, constatamos que o processo atual da empresa fiscalizadora não é 

eficiente para atender a grande demanda. O número de obras com algum tipo de problema 

pode ser diminuído ao passo que uma abordagem proativa seja adotada. Poderá ser de grande 

ajuda os conhecimentos de gerência de projeto para que o processo flua de maneira mais 

eficaz. 
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RESUMO: Os concentradores solares são sistemas que captam radiação solar em áreas 
relativamente grandes e através de sistema de lentes óticas concentram essa radiação em 
pequenas áreas. Este trabalho tem como objetivo simular o comportamento da concentração e 
do fator de interceptação de concentradores tipo calha parabólica e disco parabólico em 
função da intensidade dos erros ópticos inerentes a este sistema. Para as simulações foi 
utilizado o programa SOLTRACE. Para ambos concentradores, o aumento dos erros ópticos 
provoca diminuição de concentração do sistema, para ângulos de borda pequenos, este efeito 
não é muito intenso. O fator de interceptação é bastante afetado pelos erros, chegando a ser 
reduzido em aproximadamente 80% do valor ideal. 
Palavras–chave: Concentradores tipo calha; concentradores tipo disco; energia solar. 
 

ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES OF SOLAR CONCENTRATORS 
USING SOLTRACE SOFTWARE 
 
ABSTRACT: Solar concentrators are systems that collect solar radiation and in relatively 
large areas via the optical lens system focusing this radiation in small areas. This study aims 
to simulate the behavior of concentration and intercept factor of parabolic trough and 
parabolic dish according to the intensity of the optical errors inherent to these systems. 
SOLTRACE the software was used for simulations. For both solar concentrators, it was found 
that, the increase in optical errors causes a reduction in system concentration for small edge 
angles, this effect is not very intense. The interception factor is greatly affected by errors, 
getting to be reduced by approximately 80% of the ideal value. 
KEYWORDS: Parabolic trough concentrators, parabolic dish concentrators, solar energy. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Concentradores solares são sistemas que captam radiação solar em áreas relativamente 

grandes e, através de sistema de lentes óticas, concentram essa radiação em pequenas áreas 

(RABL, 1985). Existem diversas abordagens possíveis para o formato dos concentradores 

condicionadas de acordo com o tipo de aplicação. 

Quanto ao processo utilizado para concentração do fluxo solar, eles podem ser 

classificados como refletores e refratores. E em relação à configuração da formação do fluxo 

concentrado, estes podem ser classificados como concentradores não formadores de imagem 

ou concentradores formadores de imagem (CHAVES, 2008). 
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Este trabalho tem como objetivo analisar parâmetros operacionais dos concentradores 

solares como a concentração efetiva e o fator de interceptação, utilizando para tal, o programa 

SOLTRACE. Foi verificada a dependência destes parâmetros com características construtivas 

de um concentrador, como o ângulo de borda do concentrador e com os erros ópticos 

presentes tanto na superfície refletora parabólica quando no alinhamento do concentrador com 

o disco solar.  

O estudo proposto permite que se possa, utilizando apenas simulações, avaliar como 

será o desempenho de concentradores parabólicos o que permite auxiliar na fase de projeto e 

especificação dos mesmos. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desse trabalho foi teórica sendo realizadas 

simulações no programa SOLTRACE. Consistiu no estudo sobre os concentradores solares e 

um estudo básico sobre o funcionamento do SOLTRACE, que é um software livre. 

Para alcançar os objetivos, primeiramente foi realizada uma breve revisão bibliográfica 

sobre o tema, com o intuito de conhecer um pouco mais sobre os diferentes tipos de 

concentradores solares e também obter um aprofundamento teórico sobre o funcionamento de 

concentradores do tipo disco e calha parabólica, e seus parâmetros operacionais. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Um concentrador é composto de componentes ópticos que promovem a concentração 

dos raios solares em uma região permitindo uma concentração da energia coletada em uma 

área restrita do absorvedor. Os tipos de concentradores utilizados nas simulações foram do 

tipo calha parabólica e disco parabólico (figura 1). 

 

Figura 1: Concentrador parabólico tipo calha e concentrador tipo disco parabólico. 
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O sistema de concentradores tipo calha parabólica, mostrado na figura 1, é composto 

por espelhos côncavos conectados. O formato parabólico dos espelhos focaliza os raios 

solares refletidos para o tubo que absorve o calor, por ele passa um fluido que pode ser óleo, 

sal fundido ou alguma outra substância que retenha bem o calor. O disco parabólico (Figura 

1) funciona da mesma forma do tipo calha diferenciando-se apenas no formato circular. 

Um dos parâmetros importantes de um concentrador solar é a concentração geométrica 

(Cgeom), definida como a relação entre a área da relação às características e parâmetros dos 

concentradores, uma delas é a taxa de abertura (Aabertura) e a área da superfície do absorvedor 

(Aabsorvedor) (RABL, 1985) (Eq. 1). 

absorvedor

abertura
geom A

A
C   

A equação 2 calcula a concentração geométrica do concentrador tipo calha parabólica. 

 

Onde θr  representa o ângulo de borda do concentrador. 

 

A equação 3 calcula a concentração geométrica do concentrador tipo disco parabólico. 

Duffie e Beckman (1991) definem o fator de interceptação (γ) como sendo a fração da 

radiação refletida que incide sobre a superfície absorvedora de um coletor solar. Esse conceito 

só é aplicado a concentradores formadores de imagem. 

Com a ocorrência dos desvios ópticos que provocam a dispersão dos raios que se 

dirigem ao absorvedor (RABL, 1985), uma parcela da energia que adentra o coletor por sua 

abertura não chegará ao absorvedor. O fator de interceptação permite contabilizar essa perda, 

possibilitando uma otimização na determinação do tamanho do absorvedor. E pode ser 

calculado pela equação 4. 

 

Onde: Qabsorvedor é a energia que incide no absorvedor e o Qincidente é a energia que incide 

no concentrador. 
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O programa utilizado para a realização das simulações foi o SOLTRACE que é uma 

ferramenta de software desenvolvido no National Renewable Energy Laboratory (NREL) para 

modelar sistemas ópticos de energia solar e analisar o seu desempenho. O software exibe 

rapidamente e salva os dados como gráficos de dispersão, mapas de fluxo e dados de saída 

para posterior análise usando outros pacotes de software (por exemplo, Excel, etc.). 

O programa executa o traçamento de raios a partir da configuração de alguns 

parâmetros, inicialmente devem ser passados os dados referentes ao formato do sol e a sua 

posição em um determinado horário e dia, utilizando a tela da Figura 2. 

 

Figura 2: Tela do SOLTRACE para os dados do sol. 

 

 

 

O resultado do traçamento de raios para um concentrador tipo v é mostrado na Figura 

3. 

 

Figura 3: Tela do SOLTRACE para os dados do sol. 
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Na tela da Figura 3, pode-se observar que o programa traça raios que incidem na 

abertura do concentrador, raios podem ser refletidos e atingirem o absorvedor ou serem 

refletidos para fora do coletor.  

O SOLTRACE pode modelar concentradores parabólicos: tipo calha ou discos, torres 

ou outras geometrias especiais (torres de energia linear, fornos solares, etc.). Modela 

geometrias ópticas como uma série de estágios, compostos de elementos ópticos que possuem 

uma vasta variedade de atributos disponíveis, incluindo forma, contorno, e qualidade óptica. 

A figura 4 mostra o resultado da simulação com o um concentrador tipo calha 

parabólica. 

 

           

(a)                                                         

(b) 

Figura 4: Simulação do concentrador (a) tipo calha parabólica e (b) disco parabólico. 

A figura 4a mostra a simulação do concentrador tipo calha parabólica com o traçamento 

dos raios solares. Onde os raios amarelos são aqueles que chegam até o absorvedor e os 

vermelhos são aqueles que não o atingem. Já para o disco parabólico (Figura 4b) é 

apresentado o comportamento dos raios refletidos pelo disco em direção ao absorvedor. Nesse 

caso é possível observar que todos os raios que incidiram na abertura do concentrador, foram 

refletidos pela superfície e atingiram o absorvedor. 

Outro tema relacionado aos concentradores são os desvios ópticos que são imperfeições 

presentes nos elementos que compõem o concentrador e provocam alterações na formação da 

imagem no absorvedor. Essas imperfeições podem ser classificadas de acordo com as causas 

que a provocaram, como: imperfeições devido ao material utilizado; imperfeições devido ao 

manuseio do equipamento durante a sua montagem; erros de contorno da superfície; erros do 

perfil geométrico da superfície; erros induzidos ao longo da utilização do concentrador; entre 

outras. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das simulações realizadas no software foi calculado o valor da concentração 

pela divisão do valor do fluxo fornecido por dez mil, que foi o número de raios incidentes 

considerado nas simulações. 

Na Figura 5, estão apresentados os resultados obtidos com as simulações realizadas no 

SOLTRACE. O gráfico da figura 5 representa a relação existente entre a concentração em 

função do ângulo de borda, do concentrador tipo calha parabólica para três valores de erro. 

 

Figura 5: Concentração em função do ângulo de borda do concentrador tipo calha 

parabólica. 

No gráfico da figura 5, observamos que até o ângulo de borda de aproximadamente 30°, 

a diferença existente é pequena, a partir deste valor as diferenças começam a ficarem maiores. 

Para erros menores, a concentração obtida é maior, já para os erros maiores a concentração 

obtida é menor. 

Para três valores de erros, o gráfico da figura 6 apresenta a concentração em função do 

ângulo de borda do concentrador tipo disco parabólico. 

 

Figura 6: Concentração em função do ângulo de borda do concentrador tipo disco 

parabólico. 
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No gráfico da figura 6, observa-se que diferente da calha parabólica, os valores da 

concentração são os mesmos, independentemente do valor do erro, para o ângulo de borda de 

até 10°, a partir deste valor, as diferenças começam a ficar maiores do que as encontradas no 

concentrador tipo calha parabólica. Para o ângulo de borda 40° e um erro de 15 mrad temos 

uma concentração de aproximadamente 479, para o disco parabólico e 7,1 para a calha 

parabólica. 

Foi simulado também o comportamento do fator de intercepção em função da 

concentração e dos erros ópticos para a calha parabólica. 

 

Figura 7: Comportamento do fator de intercepção em função dos erros para a calha 

parabólica. 

Na figura 7, observa-se que uma concentração menor apresenta um fator de 

interceptação sempre maior independente dos erros. Uma concentração maior apresenta um 

fator de interceptação menor. 

 

Figura 8: Comportamento do fator de interceptação em função da concentração. 

 

Na figura 8, observa-se que para erros pequenos, o fator de interceptação é maior e para 

erros grandes, o fator de interceptação é menor. Observa-se que, o fator de interceptação está 

relacionado tanto com o tamanho do absorvedor como com a concentração. 
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Outro resultado da simulação dos concentradores foi a distribuição de fluxo nos 

concentradores (Figura 9). 

 

(a)                                                                  (b) 

Figura 9: Fluxo incidente no absorvedor do concentrador (a) tipo disco parabólico e (b) 

calha parabólica. 

Observa-se, na figura 9a, que o pico mais alto do fluxo se encontra com o valor de 

5x106 W/m2.  A figura 9b está representado o gráfico da distribuição do fluxo ao longo do 

absorvedor, no concentrador tipo calha parabólica, verifica-se que o pico mais alto do fluxo 

apresenta o valor de 3,5x104 W/m2, menor o que o fluxo do concentrador tipo disco 

parabólico, aproximadamente 0,7% do pico do disco parabólico. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das simulações realizadas e dos resultados encontrados observa-se que existe 

uma relação entre a concentração em função do ângulo de borda, do concentrador tipo calha 

parabólica e disco parabólico. Comparando-se os resultados dos dois tipos de concentradores 

é perceptível que a diferença nos valores da concentração em função do ângulo de borda do 

concentrador é considerável. Tem-se que, para erros menores, a concentração do concentrador 

tipo calha parabólica é maior, enquanto que, para o concentrador tipo disco parabólico, as 

diferenças dos valores dos erros começam a ficar maiores que na calha parabólica. 

 Em relação a fator de interceptação, conclui-se que, para a calha parabólica, a 

concentração menor independente dos erros sempre apresenta um fator de interceptação maior 

e uma concentração maior presenta um fator de interceptação menor. Temos também que 

erros pequenos tem fator de interceptação maior e erros grandes o fator de interceptação é 

menor. 
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 Já em relação à distribuição do fluxo nos concentradores, descobriu-se que o fluxo é 

menor na calha parabólica quando comparado ao disco parabólico com uma diferença de 

aproximadamente 1,5x104 W/m2 a menos que o disco. 
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RESUMO: A utilização de energia solar está cada vez mais sendo pensada devido à 
necessidade de uma fonte alternativa de energia limpa. O Brasil possui uma grande 
disponibilidade de radiação solar, cerca de 2200 horas anuais, tornando assim viável a 
implantação do sistema no referido país. O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de 
geração de energia solar fotovoltaica no IFBA localizado na cidade de Jacobina-BA, 
analisando as orientações leste e oeste. Para isso foram seguidos alguns passos: estudo da área 
da cobertura útil da edificação, levantamento de dados de radiação solar para a localidade, por 
meio do software RADIASOL2, análise dos dados de consumo energético da instalação da 
qual a edificação faz parte, escolha do módulo solar fotovoltaico e por último a verificação do 
potencial de geração de energia fotovoltaica da cobertura. Os resultados mostram que a 
instalação do sistema nas orientações leste e oeste apresentam uma porcentagem de geração 
de aproximadamente 210,77%, em relação a energia consumida no ano de 2015, o que mostra 
um grande potencial de geração.  
Palavras–chave: energia solar; geração de energia; Radiasol 
 

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS 
 
ABSTRACT: The use of solar energy is increasingly being thought of due to the need for an 
al-ternative source of clean energy. The Brazil has a large availability of solar radiation, about 
2200 hours per year, thus making feasible the deployment of the system in that country. The 
objective of this work was to analyze the potential of photovoltaic solar power generation in 
the IFBA located in the city of Jacobina, Bahia, analyzing the directions East and West. To 
this were followed a few steps: study of the coverage area of the building, solar radiation data 
collection to the locality, through the sotware RADIASOL, data analysis of energy 
consumption of the installation from which the building part, choice of solar PV module and 
finally the verification of photovoltaic power generation potential. The results show that the 
system installation in the east and west directions have a percentage of generation of 
approximately 210.77% over the energy consumed in 2015, which shows a great generation 
potential. 
KEYWORDS: solar energy; power generation; Radiasol 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil possui se destaca, em relação a outros países, devido à sua localização 

geográfica privilegiada, com grandes dimensões continentais, intenso recurso solar, bacias 

hidrográficas, uma grande faixa litorânea e abundância vegetal. As condições naturais 
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favoráveis possibilitam a utilização das fontes renováveis de energia em boa parte das regiões 

(ANEEL, 2002).  

Com aproximadamente 61% da matriz energética provinda de hidroelétricas, o Brasil 

está propenso a crises energéticas, devido ao baixo nível dos reservatórios nas usinas onde há 

produção de energia, pois este tipo de geração é dependente das chuvas. O restante da energia 

produzida vem, principalmente, de usinas termelétricas, com uma produção de 27,81%. Essa 

possível situação de crise deve-se, sobretudo à falta de investimentos no setor energético. 

Desta forma, a utilização de sistemas fotovoltaicos integrados à rede elétrica em residências, 

indústrias, etc. é uma possibilidade para a descentralização da produção de eletricidade no 

Brasil. Mas, esta tecnologia ainda é pouco utilizada no país e de acordo com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), existem menos que 26.962 kW de potência instalada, 

o que equivale a 0,02% da energia utilizada no Brasil (ANEEL, 2016). 

O objetivo deste projeto, portanto, é a obtenção de dados necessários para analisar o 

potencial de geração de energia solar fotovoltaica no Instituto Federal de Educação da Bahia 

(IFBA) – Campus Jacobina, tecnologia limpa e renovável que aparece como aliada à geração 

centralizada. O estudo, apesar de, não leva em consideração a viabilidade econômica deste 

projeto, não é menos importante na avaliação da potencialidade de futura implantação de um 

sistema fotovoltaico. 

O projeto tem como justificativa a necessidade de avaliar o potencial fotovoltaica 

existente na edificação, a fim de minimizar os gastos financeiros com energia e a 

possibilidade de contribuir para o meio ambiente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na elaboração deste estudo, a primeira etapa foi a pesquisa da revisão literária 

objetivando a fundamentação dos conceitos básicos necessários para o entendimento dos 

procedimentos que envolvem a geração fotovoltaica. Logo após, veio o estudo da área de 

cobertura da edificação para identificar a área da cobertura a ser utilizada na instalação dos 

módulos solares fotovoltaicos onde foi utilizada a planta baixa da edificação. As sombras 

incidentes no telhado não foram levadas em consideração.  

Em seguida, foi realizado o levantamento de dados de radiação solar para localidade. 

Para a obtenção de dados de radiação solar utilizou-se o software RADIASOL2, desenvolvido 

pelo Laboratório de Energia Solar da UFRGS. Por meio deste software foram obtidos também 

os valores de umidade relativa, temperatura máxima, média e mínima, irradiação e a 
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inclinação adequada para a instalação das placas fotovoltaicas de acordo com a latitude e 

longitude da cidade de Jacobina-BA. 

Análise dos dados de consumo energético da instalação da qual a edificação foi a etapa 

seguinte. As informações relativas ao consumo de energia elétrica do IFBA Campus Jacobina 

foram obtidas através da conta de energia emitida mensalmente pela Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), fornecida pelo Departamento de Orçamento e 

Finanças (DOF). 

Foi realizada então a escolha de um modelo comercial de módulo fotovoltaico, levando 

em consideração os seguintes critérios: área útil de cobertura, eficiência (até 20%), e potência 

do sistema. O valor dos módulos não foi levado em consideração, pois o estudo tem em vista 

apenas a obtenção de dados relativos à possível produção de energia. 

A partir dos dados obtidos nos tópicos anteriores foi realizada uma estimativa do 

potencial de geração de energia solar fotovoltaica considerando a equação a seguir:  

    (1) 

 

Em que: 

 G = energia solar FV (G) em kWh/mês; 

A= área útil de cobertura disponível em m²;  

EFF= eficiência do módulo solar FV em %; 

HTOT = irradiação solar para o plano inclinado em kWh/m²/dia;  

n = os dias de cada mês;  

R = rendimento do sistema em %.  

O cálculo foi realizado com o objetivo de verificar o potencial para as orientações Leste 

e Oeste. 

 

Software Radiasol2 

Para a simulação da radiação solar para a cidade de Jacobina-BA foi utilizado o 

software Radiasol2, que fornece informações como radiação inclinada, difusa, direta e global 

para diferentes azimutes, temperatura média, máxima e mínima, sugestão de inclinação para a 

instalação das placas solares, entre outros, de acordo com o local escolhido. 

Ao escolher uma cidade os gráficos serão atualizados, dessa vez os dados fornecidos 

serão referentes à cidade escolhida. Na Figura 1 foi escolhida a cidade de Jacobina-BA, 
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utilizada para o estudo. Na Figura 1 podem ser vistos a interface de dados de irradiação 

fornecidos pelo software de simulação. 

 
Figura 1 – Interfaces do Radiasol2. IFBA, 2016 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudo da Área de Cobertura da Edificação 

Inicialmente foi feito o estudo da área útil da cobertura da edificação, com o objetivo de 

obter a área do telhado em metros quadrados (m²) que será utilizada para a instalação dos 

módulos fotovoltaicos e para o cálculo da energia solar fotovoltaica mensal. 

 
Figura 25 – Imagem aérea do Campus Jacobina através do Google Maps. IFBA, 2016 

 

Os telhados utilizados nos cálculos foram os laterais, virados para Leste e Oeste como 

mostra a Figura 1 e foram divididos em: Administrativo Leste, Administrativo Oeste, Salas 
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Leste e Salas Oeste e estes apresentando uma inclinação de 30o. A localização do Campus 

Jacobina se da a uma latitude de 11º10'10" Sul e a uma longitude de 40º31'06" Oeste As áreas 

encontradas para cada um dos telhados analisados estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Área da cobertura. IFBA,2016 

Telhado Administração 
Leste 

Administração 
Oeste 

Salas 
Leste 

Salas 
Oeste 

Total 
Leste 

Total 
Oeste 

Área (m²) 494,02 323,19 366,76 372,41 860,78 860,78 
 

Levantamento de Dados de Radiação Solar para Localidade 

O levantamento dos dados referentes à radiação solar da cidade de Jacobina-BA por 

meio de simulação no Software RADIASOL2. A radiação global e inclinada para as 

orientações Leste e Oeste são apresentadas na Tabela 3 e estes dados foram obtidos através da 

informação de latitude e longitude da cidade e uma inclinação de 16o. Percebe-se que os 

dados de radiação nas Tabelas 3 não apresentam muita diferença entre a inclinação Leste e 

Oeste. Como eram esperados os níveis de radiação solar são maiores no período de verão.  

 

Análise dos Dados de Consumo Energético do Campus Jacobina 

Os dados de consumo de energia da instalação elétrica da edificação do ano de 2015, 

obtidas por meio da conta de energia mensal emitida pela COELBA, fornecidas pelo DOF, 

setor financeiro do IFBA – Campus Jacobina. Estes dados são apresentados na Tabela 2, e 

apresenta dois tipos de consumo, o consumo de ponta e o consumo fora de ponta, que 

significam respectivamente,  o período de consumo de energia de três horas consecutivas, 18h 

às 21h (exceto sábados, domingos e feriados nacionais) e período correspondente às demais 

21 horas do dia.  
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Tabela 2. Consumo de Energia do Campus Jacobina. IFBA, 2016 

Mês 
Consumo de Energia de 
Ponta (kWh) 

Consumo de Energia Fora 
de Ponta (kWh) 

Total de Consumo Mensal 
(kWh) 

Janeiro 746,55 6419,20 7165,75 
Fevereiro 1409,81 10637,04 12046,85 
Março 2439,91 14568,12 17008,00 
Abril 2556,72 14711,62 17268,30 
Maio 2203,57 13645,82 15849,40 
Junho 1130,74 8280,36 9411,10 
Julho 617,31 4986,42 5603,73 
Agosto 1100,91 7503,62 8604,53 
Setembro 2217,57 12244,24 14461,80 
Outubro 2762,11 13821,92 16584,00 
Novembro 2712,78 14182,72 16895,50 
Dezembro 2892,90 16933,00 19825,90 
Total 22790,88 137934,08 160725,00 

 

Escolha do Módulo Solar Fotovoltaico 

O módulo escolhido foi o Bosch Solar Module c-Si M48 que apresenta uma potência de 

195Wp por placa e possui um rendimento de até 19,5%, em condições de teste. Este módulo 

apresenta 1343,0 mm de comprimento, 988,00 mm de largura e 40 mm altura e um peso de 16 

kg. 

Através da área do telhado e das dimensões da placa foi calculada a quantidade de 

painéis que podem ser instalados no telhado para as orientações Leste e Oeste considerando 

80% de área útil da cobertura. A quantidade de painéis calculadas foi de 519 no sentido leste e 

419 no sentido Oeste. 

Verificação do Potencial de Geração de Energia Fotovoltaica da Cobertura 

Os cálculos dos potencias fotovoltaicos foram realizados utilizando a Equação 1 com o 

objetivo de verificar o potencial para as orientações Leste e Oeste, levando em consideração 

um rendimento de 80% do sistema elétrico de conversão de energia e a eficiência dos 

módulos foi considerado o valor de 19,5%. Os resultados encontram-se indicados na Tabela 3. 

Absolutamente, o mês que fornece o maior potencial de geração foi março com  

32568,97 kWh e o mês com menor foi o mês de junho com 21547,85 kWh. O mês que 

apresentou o maior consumo foi dezembro com 19825,90 kWh e julho menor com 5603,73 

kWh. 

Ao se considerar o uso de 80% da área do telhado chega-se a valores de geração 

fotovoltaica apresentados na Tabela 4. Nesta tabela também é feita uma análise entre a 

energia gerada e o consumo. O potencial de geração de energia da cobertura com orientação 
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Leste chega a 187.118,8 kWh/ano, e a cobertura com orientação Oeste chega a 151.648,2 

kWh/ano, equivalendo a 116,42%  e 94,35% do consumo de energia do período de um ano. 

Os dados referentes ao consumo da edificação mostram que o pico de consumo da 

energia convencional, fornecida pela concessionária, se dá no período de verão. O verão é 

uma estação que apresenta altos índices de temperatura, o que provavelmente ocasiona o 

maior uso de sistemas de condicionamento de ar e ventiladores. Por coincidência os meses de 

verão são aqueles com maior possibilidade de geração de energia através da incidência solar, 

mostrando a potencialidade de implantação do sistema.  

Numa analise mensal, a implantação de um sistema fotovoltaico nas duas orientações 

geraria energia suficiente para suprir a demanda do campus em todos os meses com 

excedente. O mês com a menor relação geração consumo (maio)  apresenta um excedente de 

energia de 47,06% e o mês com a maior relação (janeiro) apresenta um excedente de energia 

de 344,60%. Os meses que apresentaram os maiores excessos de energia gerada são aqueles 

referentes as férias escolares.  

Tabela 3. Potencial Fotovoltaico. IFBA, 2016 

Latitude = 11º10'10" S, Longitude = 40º31'06" O, Inclinação da Cobertura = 30o 

Mês 
Radiação 

Global 

1HTOT 

Leste 

1HTOT 

Oeste 
2n 3R 4EFF 

5A 

Leste 

5A 

Oeste 
6G Leste 6G Oeste 

1 5,32 5,30 5,28 31 80 19,5 860,78 695,6 22062,48 17761,51 

2 5,05 5,03 4,99 28 80 19,5 860,78 695,6 18912,23 15161,52 

3 5,46 5,40 5,42 31 80 19,5 860,78 695,6 22478,75 18232,46 

4 4,60 4,53 4,55 30 80 19,5 860,78 695,6 18248,88 14812,11 

5 3,91 3,88 3,86 31 80 19,5 860,78 695,6 16151,40 12984,74 

6 3,80 3,68 3,72 30 80 19,5 860,78 695,6 14824,70 12110,12 

7 4,21 4,12 4,15 31 80 19,5 860,78 695,6 17150,46 13960,27 

8 4,88 4,77 4,84 31 80 19,5 860,78 695,6 19856,23 16281,38 

9 4,93 4,90 4,92 30 80 19,5 860,78 695,6 19739,41 16016,61 

10 5,07 4,99 5,03 31 80 19,5 860,78 695,6 20772,03 16920,53 

11 5,34 5,32 5,29 30 80 19,5 860,78 695,6 21431,36 17221,11 
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12 5,43 5,35 5,38 31 80 19,5 860,78 695,6 22270,62 18097,9 

        TOTAL 233898,5 189560,2 

1Radiação kWh/m2/dia; 2 Dias por mês; Rendimento do sistema em %; Eficiência do módulo FV em %; Área da 
Cobertura em m2; Energia Fotovoltaica em kWh/m2/dia 

 

Tabela 4. Comparação Consumo e Geração Fotovoltaica . IFBA, 2016 

Mês 

Consumo 

Mensal 

(kWh) 

*Geração 

FV Leste 

(kWh) 

*Geração 

FV Oeste 

(kWh) 

Geração 

FV Leste 

e Oeste 

(kWh) 

Relação 

Geração 

Leste e 

Consumo  

(%) 

Relação 

Geração 

Oeste e 

Consumo  

(%) 

Relação 

Geração 

Leste e 

Oeste 

Consumo  

(%) 

1 7165,75 17649,98 14209,2 31859,19 246,31 198,29 444,60 

2 12046,85 15129,79 12129,22 27259,00 125,59 100,68 226,27 

3 17008,00 17983 14585,96 32568,97 105,73 85,76 191,49 

4 17268,30 14599,1 11849,69 26448,79 84,54 68,62 153,16 

5 15849,40 12921,12 10387,79 23308,91 81,52 65,54 147,06 

6 9411,10 11859,76 9688,094 21547,85 126,02 102,94 228,96 

7 5603,73 13720,36 11168,22 24888,58 244,84 199,30 444,14 

8 8604,53 15884,99 13025,1 28910,09 184,61 151,37 335,99 

9 14461,80 15791,53 12813,29 28604,81 109,19 88,60 197,79 

10 16584,00 16617,63 13536,42 30154,05 100,20 81,62 181,82 

11 16895,50 17145,08 13776,89 30921,97 101,48 81,54 183,02 

12 19825,90 17816,49 14478,32 32294,81 89,86 73,02 162,89 

Anual 160725,00 187118,8 151648,20 338767,00 116,42 94,35 210,77 

* Considerando 80% da área do telhado 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho permitiu a análise do potencial de geração de energia solar fotovoltaica 

levando em consideração a possível instalação de 938 painéis em duas orientações solares 

diferentes. Assim foi possível fazer comparações relativas à melhor e pior situação em termos 

de rendimento do sistema por orientação solar, analisando apenas as orientações Leste e 

Oeste, permitindo a verificação de que as orientações em conjunto apresentam um potencial 
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de geração de 210,77% maior do que o consumo em um ano, valor que pode ser considerado 

que bem significativo. É importante ressaltar que a contribuição do sistema pode bem ser 

maior caso seja analisado todo o telhado do instituto, além da utilização de placas 

fotovoltaicas com rendimento maior, o que aumentaria a eficiência de todo o sistema. Este 

trabalho demonstra uma grande possibilidade de implantação de um sistema de co-geração no 

Campus Jacobina do Ifba.  

 

REFERÊNCIAS 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de Energia Elétrica do Brasil. 1ª 

edição. 2002. 193 p.  

 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. BIG - Banco de Informações de Geração. 

2016. Disponível em: <www2.aneel.gov.br >. Acesso em: 21 set. 2016. 

 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de Energia Elétrica do Brasil. 3ª 

edição. 2008. 236 p.  

 

Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolvimento de 

Softwares - SOLARCAD. Última Alteração em 2015. Disponível em: 

<http://www.solar.ufrgs.br/>. Acesso em: 10 jul. 2015. 

 

Ribeiro, Beatriz Ferreira. Utilização da Energia Solar Como Fonte Alternativa: Avaliação do 
Potencial de Geração de Energia Fotovoltaica do Telhado do Ifba Campus Jacobina. 54p. Trabalho de 
Conclusão do Curso Técnico em Eletromecânica - Instituto Federal da Bahia. 

 

SIGNORINI, V. B.; VIANNA, S.D.; SALAMONI, I.. Análise do Potencial de Geração de Energia 
Solar Fotovoltaica em Um Sistema Integrado à Edificação e Interligado à Rede - Es-tudo de 
Caso no Prédio Administrativo do Campus Porto da UFPEL. Revista de Arquitetura Imed, [s.l.], 
v. 3, n. 2, p.108-117, 30 dez. 2014. Complexo de Ensino Superior Meridional S.A. 



 

3572 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ANÁLISE DE RISCO EM UM PROJETO DE UNIDADE DE 
BENEFICIAMENTO DE LEITE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 
Cláudia Veloso¹ Antonelli Santos Silva² Luciane de Paula Machado³  
 

¹Técnica de Laboratório – IFTO. e-mail: claudiav@ifto.edu.br, ²Professor do Curso de Segurança do Trabalho- 
IFTO.  E-mail: antonelli@ifto.edu.br; Professora do Curso de Segurança do Trabalho- IFTO.  E-mail: 
luciane@ifto.edu.br  

 

RESUMO: Na realização de uma Análise de Riscos em plantas industriais os objetivos 
buscados são a prevenção, a previsão de falhas e acidentes, a minimização das consequências 
e o suporte na elaboração de planos de emergência. Nesse estudo será utilizado o método 
Analise Preliminar de Riscos (APR) para o estudo dos riscos envolvidos no processo de 
funcionamento do laticínio do campus Paraíso do IFTO baseado na planta de projeto das 
instalações e em observações in loco. A identificação dos riscos do processo antes do início 
do funcionamento do laticínio é importante como fonte de informação para tomada de 
diretrizes e critérios na execução do projeto. À medida que o projeto se desenvolve, os 
perigos principais podem ser eliminados, minimizados ou controlados.  

Palavras–chave: APR, planta industrial, laticínio  
 

RISK ANALYSIS IN A PROJECT OF MILK PROCESSING UNIT OF 
AN EDUCATIONAL INSTITUTION 
 
ABSTRACT: In conducting a risk analysis in industrial plants the objectives pursued are 
prevention, fault forecast and accidents, the minimization of the consequences and support in 
the preparation of emergency plans. In this study will be used Preliminary Risk Analysis 
Method (APR) for the study of the risks involved in the operation process of the dairy plant  
of Paraíso campus of IFTO based on the design of plant facilities and on-site observations. 
Risk identification process before the start of operation of the dairy industry is important as a 
source of information for making guidelines and criteria for project execution. As the project 
develops, the main hazards can be eliminated, minimized or controlled. 
 
KEYWORDS: APR, industrial plant, dairy plant 

INTRODUÇÃO 

O Tocantins é o terceiro maior produtor de leite da região norte do País, responsável por 

fornecer 280 milhões de litros de leite bovino, por ano (SEAGRO, 2014). Economicamente o 

leite tem importância significativa para o estado, com potencial para geração de emprego e 

renda. O crescimento da demanda por leite e seus derivados têm impulsionado a implantação 

de empresas ligadas ao processamento do produto. Dessa forma, laticínios têm buscado se 

instalar em novos locais, especialmente onde há grande produção leiteira como é a região de 

Paraíso do Tocantins. A cadeia produtiva do leite enfrenta mudanças ocorridas por conta da 
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demanda por maior competitividade, produtividade, padronização dos produtos e exigências 

de qualidade. Essas transformações indicam uma necessidade de incorporação de um 

contingente de trabalhadores qualificados (ALVES, 2008). 

As indústrias de laticínios englobam grande número de operações e atividades que 

variam em função dos produtos a serem obtidos, entretanto existem algumas operações 

genéricas fundamentais que são comuns a todos os processos produtivos. Essas são as 

operações de recepção, processamento, tratamento térmico, elaboração de produtos, envase e 

embalagem, armazenamento e expedição. (ANDRADE, 2011). 

Atendendo a demanda regional com relação à Produção agroindustrial o Instituto 

Federal de educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) implantou o curso superior 

em tecnologia de alimentos. As tecnologias de processamento do leite são parte importante na 

formação do tecnólogo em alimentos e para proporcionar aos alunos um melhor aprendizado 

está sendo construída uma unidade de processamento de leite. Mesmo que a finalidade deste 

laticínio seja o ensino a pesquisa e a extensão, sua estrutura é semelhante às indústrias e por 

isso também são consideradas fontes de acidentes e nocivo à saúde e ao meio ambiente. Desta 

forma, alunos, técnicos, professores e funcionários estarão sujeitos a atividades que 

representam riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e riscos de acidentes (IFTO, 

2015). 

O gerenciamento dos riscos possibilita o conhecimento das falhas que podem conduzir a 

um acidente, por isso possibilita a implantação de medidas para a redução de riscos e a 

elaboração de planos de emergência. 

A Análise Preliminar de Riscos (APR) é uma ferramenta dentro do Gerenciamento de 

Riscos usada para realizar uma análise qualitativa na fase de concepção ou desenvolvimento 

de um projeto ou atividade cuja experiência em riscos na sua operação é deficiente 

(AMARILLA; CATAI; HOLLEBEN, 2012). 

Nesse estudo será utilizada a ferramenta APR para o estudo dos riscos envolvidos no 

processo de funcionamento do laticínio do campus paraíso do IFTO baseado na planta de 

projeto das instalações e em observações in loco. A identificação dos riscos do processo antes 

do início do funcionamento do laticínio é importante como fonte de informação para tomada 

de diretrizes e critérios na execução do projeto. À medida que o projeto se desenvolve, os 

perigos principais podem ser eliminados, minimizados ou controlados. Além disso, esta 

análise preliminar de riscos fornece informações para outras análises mais detalhadas que 

venham a ser realizadas em outras oportunidades no decorrer na vida útil do laticínio. 
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A pesquisa tem como objetivo a realização de uma Análise de Riscos do laticínio em 

fase de execução de projeto. Além disso, pretende-se propor medidas a serem tomadas na fase 

de construção das instalações que venham a minimizar a possibilidade de ocorrência de um 

evento indesejável ou amenizar suas consequências. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na aplicação da técnica qualitativa de 

Análise de Risco – APR do projeto de produção do laticínio do campus Paraíso do IFTO. 

O desenvolvimento da técnica inicia-se pelo estudo do processo produtivo da unidade 

com base na planta de projeto, observação das instalações, equipamentos e nas informações 

fornecidas pela equipe de projeto. Esse estudo será realizado com base num levantamento 

exploratório que possibilitará analisar e descrever os riscos. Registros fotográficos serão 

realizados a fim de mostrar uma visão geral do laticínio assim como evidências de 

conformidades e não conformidades    

A aplicação da APR será feita para cada etapa da produção no laticínio. Os parâmetros 

avaliados serão as condições de uso dos materiais e equipamentos utilizados nas aulas, 

estrutura física do laticínio, ergonomia e condições de trabalho dos processos de 

pasteurização do leite e fabricação do queijo, manteiga e doce de leite. 

Finalmente, com base nos dados obtidos, serão elaboradas sugestões para se programar 

um procedimento de trabalho que minimize os riscos de acidente. 

A técnica de APR foi escolhida para a realização da análise de riscos neste trabalho 

porque é indicada pela literatura para o estudo de sistemas em construção como é o caso do 

laticínio em estudo. A partir da descrição dos riscos serão identificadas as causas (agentes) e 

efeitos (consequências) dos mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de ações e medidas 

de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas.  

A análise preliminar de riscos é o estudo realizado durante a fase de execução do 

projeto de um sistema, com a finalidade de identificar os riscos que podem estar presentes 

durante a fase operacional do mesmo. O risco é determinado pela probabilidade de que o dano 

ocorra e a gravidade potencial do dano (BELASCO, 2011). 

O Quadro 01 indica as categorias de frequência da possibilidade de ocorrência de 

acidentes. 
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Quadro 01- Categoria de frequência de ocorrência dos cenários. AGUIAR, 2016. 

Categoria  Denominação Descrição 

A Extremamente 
Remota 

Extremamente improvável de acontecer 

B Remota Não deve acontecer durante a vida útil da instalação 

C Improvável Pouco provável que ocorra durante a vida útil da 
instalação 

D Provável Esperado ocorrer pelo menos uma vez durante a 
vida útil da instalação 

E Frequente Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da 
instalação 

 

O Quadro 02 apresenta as categorias de severidade das consequências do evento. 

Quadro 02 - Categorias de severidade. AGUIAR, 2016. 

Categorias Denominação Características 

I Desprezível Não ocorrem lesões ou mortes o máximo que pode 
ocorrer são os casos de primeiros socorros ou tratamento 
médico menor 

II Marginal Lesões leves 

III Crítica Lesões de gravidade moderada (probabilidade 
remota de morte) exige ações coletivas imediatas para se 
evitar seu desdobramento em catástrofe 

IV Catastrófica Provoca morte ou lesões graves 

 
Combinando-se as categorias de frequência com as de severidade obtêm-se a Matriz de 

Riscos, conforme a tabela 3, a qual fornece uma indicação qualitativa do nível de risco de 

cada cenário identificado na análise. O resultado dessa matriz permite visualizar os cenários 

de acidente de maior impacto para a segurança do processo. 
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Figura 01. Matriz de classificação de risco - Frequência x Severidade, AGUIAR, 2016. 
 

Os resultados da APR serão registrados convenientemente numa planilha, conforme 

ilustrado no Quadro 01. Que, para cada etapa do processo, mostra os perigos identificados, 

as causas, o modo de detecção, efeitos potenciais, categorias de frequência, severidade e 

risco, as medidas corretivas e/ ou preventivas e o número do cenário. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A infraestrutura do laticínio ocupa uma área de 150 m², com um pavimento e passa por 

adaptações para sua implantação, já que a edificação foi inicialmente projetada para funcionar 

como unidade de processamento de pescado. 

As máquinas estão muito próximas entre si, o que poderá comprometer a movimentação 

dos segmentos corporais durante sua operação, manutenção, ajustes, limpeza e inspeção. Um 

maior distanciamento diminui os riscos de acidente nestas situações 

O pasteurizador e o tanque encamisado representam risco pelo calor e alta umidade que 

geram no ambiente quando estão em funcionamento, para amenizar o desconforto térmico 

recomenda-se a instalação de exaustores nas paredes da área de produção. Ainda nesses 

equipamentos observa-se o risco de vazamento da água que circula em seu interior, o que 

pode provocar queimadura nos manipuladores. 

Um sistema de gás GLP será responsável pela alimentação das chamas dos 

equipamentos, esse tipo de instalação requer condições mínimas de projeto e execução para a 

proteção contra incêndio. 

O armazenamento dos recipientes de GLP deverá ser construído em local: com 

ventilação natural; protegido do sol, da chuva e da umidade; afastado de outros produtos 

inflamáveis, de fontes de calor e faíscas; afastado no mínimo 1,5 m de ralos, caixas de 

gordura e esgotos, bem como de galerias subterrâneas e similares. 
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A unidade em estudo é provida de extintores de incêndio para prevenção de fogo das 

classes A, B e C, o que atende os requisitos para o local. Entretanto atenta-se para a 

necessidade de marcação pelo piso e para a instalação de extintores na central de gás que 

deverá ser construída. 

Um ambiente quente e úmido é propício ao desenvolvimento de fungos e bactérias, uma 

medida para prevenção desses riscos biológicos é a eliminação dos cantos vivos entre as 

paredes e pisos uma vez que facilita as tarefas de limpeza quanto acúmulo de sujidades.  

A atividade de laticínios exige grande quantidade de água para a higienização dos 

equipamentos e demais tarefas, o que deixa o piso molhado, propício ao risco de queda. Para 

um melhor escoamento da água é indicado a construção de calhas no piso. 

As máquinas e equipamentos, bem como as instalações não possuem sinalização de 

segurança para advertir os alunos e professores sobre o risco a que estão expostos. É 

importante sinalizar os equipamentos com fonte de aquecimento quanto ao risco de 

queimadura e as zonas com passagem de corrente elétrica, especialmente do quadro de força 

quanto ao risco de choque.  

O sistema de refrigeração apresenta riscos à segurança e saúde por trabalhar com fluidos 

refrigerantes com características físico-químicas especiais e em condições extremas de 

temperatura e pressão. A falta de monitoramento dos sistemas de refrigeração podem causar 

explosão ou vazamento com formação de nuvem tóxica. Diante disto, a orientação é a 

realização de auditorias periódicas; manutenção preventiva; procedimentos operacionais e de 

emergência. 

Quadro 03 - Analise Preliminar de Risco do Projeto Industrial de Unidade de Beneficiamento de 

Leite. IFTO, 2016. 

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO 

PERIGO CAUSAS CONSEQUÊNCI
AS 

FREQUÊNC
IA 

SEVERIDA
DE 

GRA
U DE 
RISC
O 

RECOMENDAÇ
ÕES 

Acidentes 
envolvendo 
batida dos 
segmentos 
corporais 

Proximidade 
dos 
equipamento
s entre si 

Lesões corporais 
Frequente 

(E) 
Marginal 

(III) 

5 Disposição das 
máquinas a uma 
maior distância 
entre si. 

Exposição a 
altas 
temperaturas 

Calor 
liberado do 
pasteurizador
, tanques e 

Mal estar, danos 
a saúde dos 
envolvidos 

Frequente 

(E) 
Desprezível 

(IV) 

5 Limitar a 
exposição ao 
calor. Instalar 
ventilação 
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tachos 
encamisados 

exaustora 

Exposição a 
alta umidade 
do ambiente 

Vapor 
liberado do 
pasteurizador
, tanques e 
tachos 
encamisados 

Maior sensação 
de calor, mal 
estar corporal 

Frequente 

(E) 
Desprezível 

(IV) 

5 Limitar a 
exposição ao 
ao ambiente 
úmido. Instalar 
ventilação 
exaustora 

Acidentes 
físicos 
envolvendo 
queimaduras 

Vazamento 
da água que 
circula no 
interior do 
pasteurizador 
e dos tanques 

Lesões corporais Frequente 
(E) 

Marginal 

(III) 

5 Inspeção periódica 
das dos 
equipamentos e 
manutenção 
preventiva. 

Acidentes 
físicos 
envolvendo 
queimaduras 

Falta de 
atenção do 
usuário e 
sinalização 
adequada 

Lesões Corporais 

 

Provável (D) Desprezível 

(IV) 

5 Emprego de 
sistema de 
sinalização e 
placas de aviso, 
utilização de luvas 
anti-queimaduras 

Acidentes 
físicos 
envolvendo 
choque 
elétrico 

Contato com 
superfícies 
energizadas 

Lesões Corporais Improvável 
(C) 

Crítica (II) 2 Emprego de 
sistema de 
sinalização e 
placas de aviso 
sobre o risco de 
choque 

Explosão Falhas na 
canalização e 
armazename
nto de GLP 

Danos materiais 

 

Danos à saúde 

Remota 

(B) 

Catastrófica 

(IV) 

3 Inspeção periódica 
dos equipamentos 
e manutenção 
preventiva das 
instalações 

Incêndio Falha na 
canalização e 
armazename
nto de GLP e 
combustão 
incontrolada 
do gás 

Irradiação de 
energia térmica 

Intoxicação 

Danos materiais e 
à saúde 

Remota 

(B) 

Catastrófica 

(IV) 

3 Inspeção periódica 
das dos 
equipamentos e 
manutenção 
preventiva das 
instalações 

Contato da 
derme, 
mucosas e 
olhos com 
microrganism
os. 

Superfícies 
contaminada
s. 

Infecção por 
fungos, bactérias 
e vírus e 
protozoários 

Improvável 
(C) 

Crítica (II) 2 Higienização 
adequada do piso, 
equipamentos e 
superfícies em 
geral 

Queda Piso 
molhado 

 

Lesões e fraturas 

Provável (D) Crítica (II) 3 Construção de 
calhas para o 
escoamento da 
água e remoção da 
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água durante o 
processamento 

Inalação de 
fluido de 
refrigeração 

Vazamento 
de fluido do 
sistema de 
refrigeração 

Irritação nos 
olhos e na pele 

Intoxicação 

 

Remota 

(B) 

Catastrófica 

(IV) 

3 Inspeção periódica 
das dos 
equipamentos e 
manutenção 
preventiva das 
instalações 

Exposição a 
baixas 
temperaturas 

Períodos 
longos em 
contato com 
o baixa 
temperatura 

Hipotermia Freqüente 
(B) 

Desprezível(
I) 

1 Utilização de 
proteção contra o 
frio 

Ficar preso na 
câmara fria 

Sistema de 
abertura com 
defeito 

Tempo 
prolongado de 
exposição 

Remota (B) Catastrófica 
(IV) 

3 Verificação do 
sistema de 
abertura interna 

Acidentes 
físicos 
envolvendo 
rotação da 
Batedeira 

Falta de 
atenção do 
trabalhador 

e sinalização 
adequada 

Ocorrência de 
lesões corporais 

Improvável 

(C) 

Desprezível 

(I) 

1 Sinalização 
indicando cuidado 
durante a 
utilização 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação da Técnica APR na fase de implantação do laticínio forneceu resultados 

técnicos detalhados que mostram as causas e as consequências dos possíveis eventos 

indesejados. A metodologia utilizada apresentou como resultados recomendações que poderão 

ser executadas desde o início da operacionalização do sistema, o que permitirá revisões de 

projeto em tempo hábil de disponibilizar maior segurança aos operadores. 

A análise dos resultados deste trabalho atende ao objetivo que é a minimização dos 

riscos associados ao comportamento e condições operacionais de processo da unidade de 

beneficiamento de leite. Ao ser colocado em prática o estudo, serve como subsídio para a 

equipe de projeto na tomada de decisões, proporcionando uma maior percepção dos riscos e 

de seus impactos nos processos, além disso foi possível verificar que a utilização da 

metodologia pode ser útil na instalação de plantas industriais de menor porte. 
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RESUMO Este artigo tem por objetivo apresentar o estudo realizado sobre o fenômeno 

flicker em luminárias de LEDs, presente no reator eletrônico que aciona esse dispositivo de 

iluminação. Para a análise prática do flicker foi utilizado um Conversor Trifásico com 

Capacitor Chaveado para LEDs de Potência e dois Conversores Monofásicos com Capacitor 

Chaveado para LEDs, porém com topologias diferentes. Um protótipo foi montado com o uso 

de um sensor (fotodiodo) que avalia a variação de iluminância convertendo para valores de 

tensão. Os resultados obtidos dos reatores avaliados foram de 4,7% para o reator trifásico 

utilizando capacitor chaveado, 23,43% para o reator monofásico com capacitor chaveado e 

7,83% para o reator monofásico com capacitor chaveado utilizando capacitor elevada longa 

vida útil na saída, estando apenas dois destes reatores dentro dos padrões recomendados pela 

norma Std. 1789 da IEEE.  

Palavras-chave: capacitor chaveado, ondulação de tensão, reator 

 

PERCENTUAL FLICKER ANALYSIS ON LED DRIVERS 
 
ABSTRACT: This article presents a study about the flicker phenomenon on LED lamps 

which is present in the electronic ballast that powers this lighting device. Practical flicker 

analysis were performed using a Three Phase Converter with Switched Capacitor for Power 

LEDs and two Single-phase converters with Switched Capacitor for LEDs, but with different 

topologies. A prototype with a sensor (photodiode) which evaluates the variation in 

illuminance converting to voltage values was mounted. The results of this ballast were 4.7% 

for the three phase ballast using switched capacitor, 23.43% for single phase reactor with 

switched capacitor and 7.83% for single phase reactor using switched capacitor with high 

long life capacitor in the output, only two of these ballast were within the standards 

recommended by the standard IEEE 1789. 

KEYWORDS: switched capacitor, voltage ripple, ballast 
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INTRODUÇÃO 

O mercado da iluminação em LED vem ganhando bastante espaço devido as 

características dos LEDs em relação às demais tecnologias já existentes. As vantagens são 

bastante significativas, segundo Sá Jr. (2010) apresenta um elevado tempo de vida, > 50.000 

horas, o que reduz os custos com a manutenção, com o consumo de energia, entre outros. Para 

o acionamento dos LEDs é necessário utilizar um reator eletrônico, onde várias topologias 

têm sido elaboradas no intuito de se obter um reator com alto rendimento, com elevado fator 

de potência, com um baixo custo, com um volume reduzido e com um baixo valor percentual 

de flicker. 

O flicker é um fenômeno que causa a variação de iluminância nas lâmpadas (IEEE, 

2015). Esse fator, que anteriormente era estudado somente devido a depreciação fotométrica 

dos LEDs, recentemente vem sendo estudado devido a comprovação do risco à saúde 

humana, como por exemplo, dores de cabeça, mal-estar e até ataques epilépticos (WILKINS, 

VEITCH e LEHMAN, 2010) e (BRAD LEHMAN, 2014). Para certo valor percentual da 

população, o flicker em baixa frequência, entre 3 e 70 Hz pode acarretar crises epiléticas 

(FISHER, 2005). Portanto, torna-se crucial ter um baixo percentual de flicker de modo que o 

reator não cause danos à saúde humana e possa estar dentro das normas vigentes, para então 

ser comercializado. 

O flicker pode acontecer tanto no modo visível quanto no modo invisível, geralmente 

ele não pode ser visto quando sua frequência está acima da frequência crítica de fusão do 

flicker (CFF- Critical Flicker Fusion Frequency), que geralmente ocorre entre 60 e 90 Hz 

(WILKINS, 2014). Contudo, o fato de ser imperceptível ao olho humano em uma frequência 

acima de 90 Hz, ainda assim pode haver problemas danosos à saúde. 

Este artigo tem por objetivo analisar o percentual de flicker em um Conversor Trifásico 

com Capacitor Chaveado para LEDs de Potência utilizando uma luminária de 216 W e em 

dois Conversores Monofásicos com Capacitor Chaveado para LEDs, porém com topologias 

diferentes, utilizando uma luminária de 22 W para a comparação das normas vigentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para capturar a variação de iluminância dos LEDs foi utilizado um fotodiodo BPW21r, 

pois esse componente apresenta uma sensibilidade espectral que se aproxima à curva de 

sensibilidade do olho humano. No entanto, a amplitude de corrente resultante do fotodiodo é 

baixa, o que tornou necessário a utilização de um circuito condicionador de sinal. A Figura 
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1(a) mostra o circuito utilizado para a medição do flicker, onde foi utilizado um amplificador 

operacional de instrumentação LMC6084 para amplificar o sinal do fotodiodo.  Para realizar 

as medidas de flicker, o protótipo desenvolvido, mostrado na Figura 1(b), foi conectado a um 

osciloscópio modelo MSO 5034 fabricado pela TEKTRONIX, para realizar as medidas foi 

utilizado um filtro passa baixo, inerente ao equipamento.  

 

(a) (b) 

Figura 26(a) – Circuito utilizado para medir o flicker. (b) - Protótipo implementado. IFCE, 2016. 
 

O conversor trifásico proposto por Coutinho (2016), mostrado na Figura 2(a), foi 

utilizado aonde neste artigo foi nomeado de Conversor 1. Este conversor utiliza quatro LEDs 

do tipo COB associados em série, modelo 10E30JY50WW, cada LED COB possui uma 

potência de aproximadamente 54_W obtendo uma potência total de 216 W. Os LEDs COB 

por possuírem LEDs encapsulados uns próximos aos outros em um único módulo, possuem 

uma alta densidade de potência, reduzindo o seu peso e volume. 

Outro conversor utilizado foi proposto por Santos et al., (2015), Figura 2(b), que neste 

artigo foi nomeado de Conversor 2. Nesse conversor foi utilizado um módulo de LED do 

modelo T8N3528-166-322. Este módulo apresenta uma potênica nominal de 

aproximadamente 22 W e é formado por quartoze vetores de LED em paralelo, cada vetor é 

composto por 23 LEDs SMD 3528 de 20_mA conectados em série, totalizando 322 LEDs. 

Outro conversor utilizado neste artigo também proposto por Santos (2015), Figura 2(c), 

o qual foi nomeado de Conversor 3. Nesse conversor foi proposto a utilização de um capacitor 

de elevada longa vida útil para reduzir a ondulação de corrente em baixa frequência no LED, 

visto que essa ondulação é o fator principal que causa o aparecimento de flicker. 
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a) 

b) 

c) 
Figura 2 (a) Protótipo do Conversor 1; (b) Protótipo Conversor 2; (c) Protótipo do Conversor 

3. IFCE, 2016. 

 

Após o condicionamento do sensor, realizou-se as medições do flicker nos reatores 

eletrônicos para LEDs de potência e os resultados obtidos foram analisados e comparados 

segundo a recomendação Recommended Practices for Modulating Current in High-

Brightness LEDs for MItiganting Health Risks to Viewers da IEEE.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Devido os reatores utilizados por este artigo serem alimentados diretamente da rede 

elétrica, faz-se necessário uma retificação da corrente elétrica de modo que os LEDs sejam 

acionados com corrente contínua. Após retificação de um conversor monofásico é obtido o 

dobro da frequência da rede elétrica, na Europa onde a frequência da rede é 50 Hz, o flicker 

percentual geralmente ocorre em 100 Hz, já nas Américas onde a frequência é 60 Hz, o flicker 

percentual geralmente ocorre em 120 Hz (WILKINS, VEITCH e LEHMAN, 2010). Enquanto 

em uma retificação trifásica é obtido uma frequência seis vezes superior à da rede elétrica 

(300/360 Hz). 

A ondulação de corrente em baixa frequência nos LEDs é o fator principal que causa o 

aparecimento de flicker, portanto é atrativo reduzir a ondulação de corrente de baixa 

frequência. Na literatura existem várias maneiras para reduzir a ondulação de corrente, o 

método mais simples é utilizar um filtro capacitivo do tipo eletrolítico. No entanto esse tipo 

de capacitor limita a vida útil do reator para LED. Existem outras maneiras de se obter uma 
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baixa ondulação de corrente, entretanto não é o foco deste artigo que vai se limitar nas 

análises teóricas e práticas do flicker. 

Conforme a IEEE (2015), o flicker percentual ou Modulação é calculado a partir de (1)

onde Fmax e Fmin representam o máximo e o mínimo fluxo luminoso, respectivamente. 

 max min
%

max min

100
F F

Mod
F F


 


  (1) 

A ondulação de corrente está diretamente relacionada ao flicker de tal modo que quanto 

maior a ondulação de corrente maior será o flicker percentual, sendo necessário limitar a 

ondulação de corrente no LED.  

Para baixas frequências, a resposta do fluxo luminoso no LED é proporcional a corrente 

direta aplicada, desta forma pode-se considerar as seguintes equações: 

 max max

min min

F k I

F k I

 
 

  (2) 

Obtendo-se portanto das equações (1) e (2) o flicker percentual dado pela equação: 

 max min
%

max min

100
I I

Mod
I I


 


  (3) 

De acordo com a norma Std. 1789 da IEEE existe a região de baixo risco (entre a linha 

tracejada e a contínua) e a região de efeito não observável (abaixo da linha contínua) como 

mostra Figura 3 para a modulação em função da frequência do flicker. 

Observe que o gráfico é dividido em duas partes: frequências inferiores e superiores a 

90 Hz. Segundo as práticas recomendas da IEEE (2015), recomenda-se operar dentro da 

região de baixo risco. Para frequências menores que 90 Hz, o flicker percentual dever ser 

menor que 0,025 vezes a frequência do flicker. Para frequências entre 90 e 1250 Hz, a 

modulação deve ser menor que o produto 0,08 com a frequência do flicker. Nota-se também 

que para as frequências de 120 e 360 Hz os valores máximos de modulação aceitáveis são de 

10% e 30%, respectivamente  
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Figura 3– Gráfico da modulação em função da 

frequência do flicker. IFCE,2016. 

 

A Figura 4(a) mostra o resultado experimental da variação de iluminância nos LEDs do 

Conversor 1 convertido para valores de tensão. um valor máximo de tensão de 1,201 V e um 

valor mínimo de 1,093 V foram obtidos, o que resultou em um valor percentual de 4,7% de 

modulação, de acordo com (3). Como a frequência do flicker, fflicker, foi 360 Hz devido a 

retificação trifásica, o valor de modulação obtido deve ser menor do que o produto de 

0,08 flickerf  para garantir um baixo percentual de risco a saúde humana (região de baixo 

risco).  

A Figura 4(b) mostra a medição de flicker realizada no Conversor 2, foi obtido um valor 

máximo de 1,095 V e um valor mínimo de 723,4_mV, que resulta em um valor percentual de 

flicker de aproximadamente 23,43% de acordo com (3).  

 No Conversor 3 foi proposto um filtro capacitivo na saída do reator, o que 

proporcionou uma redução na ondulação da tensão, como mostra a Figura 5. No Conversor 3 

foi utilizado a mesma luminária do Conversor 2 e atingido um valor máximo de tensão de 982 

mV e um valor mínimo de 839 mV, obtendo um percentual de flicker de 7,83% em uma 

frequência de 120_Hz. 
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Figura 4(a)- Ondulação de tensão (Ch1:300mV/div; 

Base de tempo: 2ms). IFCE,2016. 

 

 

 

 

 

Figura 4(b)- Ondulação de tensão (Ch1) e variação de 

corrente (Ch2) (Ch1:200mV/div; Ch2: 90mA/div; Base de 

tempo: 5ms). IFCE,2016. 

 

 

Figura 5- Ondulação de tensão (Ch1) e variação de corrente (Ch2) (Ch1:150mV/div; 

Ch2: 60mA/div; Base de tempo: 5ms). IFCE,2016. 

 

O gráfico apresentado na Figura 6 mostra os resultados experimentais em comparação 

com a área de operação recomendada (IEEE, 2015) e onde está localizado cada conversor 

estudado neste artigo. 
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Figura 6- Área de operação recomendada; (■: Conversor 1); 
(▲: Conversor 3); (●: Conversor 2). IFCE, 2016. 

  

CONCLUSÕES 

O mercado de iluminação em LED vem ganhando bastante espaço, por isso o estudo 

realizado sobre o fenômeno flicker é de fundamental importância, sobretudo aos riscos que 

pode trazer à saúde humana, o que torna ainda mais objetivo a análise desse evento para 

garantir uma maior confiabilidade do produto no mercado. 

Neste artigo apresentou um protótipo no qual tornou viável a avaliação do fenômeno 

flicker e trouxe uma resposta qualitativa sobre os reatores utilizados. Concluiu-se que a 

modulação percentual de flicker do Conversor 2 não está dentro da área de operação 

recomendada, o que pode acarretar danos à saúde humana. Já as modulações de flicker dos 

Conversores 1 e 3 estão dentro da área de operação recomendada, garantindo um baixo 

percentual de risco à saúde humana.  O uso do protótipo desenvolvido possibilitará uma 

melhor observação desse efeito, trazendo uma maior segurança nos demais projetos de 

reatores eletrônicos para LEDs. 
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RESUMO: Apesar da desaceleração da indústria da construção civil, refletida pelo ritmo de 
desenvolvimento atual do Brasil, o setor ainda é tido como um potencial impactante do meio 
ambiente. Grandes volumes de resíduos de construção civil (RCC), onde o gesso tem 
significativa representatividade, é reflexo das inúmeras construções que estão sendo 
reformadas, ampliadas ou construídas. De maneira geral, estes materiais se descartados 
inadequadamente podem originar sérios problemas ambientais, sanitários, econômicos e 
sociais. Tal situação poderia ser minimizada com a adoção de políticas voltadas para o correto 
gerenciamento dos RCC. Nessa perspectiva, incentivando a adoção das políticas sustentáveis 
e disponibilizando referenciais científicos para seu fortalecimento, este artigo objetiva analisar 
o gerenciamento dos resíduos de gesso em fábricas e obras do Município de Lagarto, em 
Sergipe. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e levantamento de dados através de 
pesquisa de campo. Na pesquisa bibliográfica foram determinados os parâmetros necessários 
ao estudo do correto gerenciamento dos resíduos oriundos da fabricação e aplicação de 
artefatos de gesso, por meio de levantamento de dados de trabalhos científicos, dentre outros. 
Já na pesquisa de campo, através de questionários aplicados em locais estratégicos, revelou-se 
a atual situação do manejo dos resíduos de gesso no município. Como resultados, verificou-se 
que: cerca de 220 toneladas de gesso são consumidas semanalmente no município, onde, 
deste total, aproximadamente 20% viram resíduos que são descartados irregularmente. 
Conclui-se que a ausência de um plano municipal de gestão de RCC, aliada a falta de 
fiscalização, são os principais fatores que contribuem para a desordem do gerenciamento.  
Palavras–chave: construção civil, gestão de resíduos, reaproveitamento 
 

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF GYPSUM WASTE IN 
FACTORIES AND BUILDINGS OF THE MUNICIPALITY OF 
LAGARTO -SE 
 
ABSTRACT: Despite the decelaration of the Construnction Industry, reflected by the current 
rhythm of development of Brazil, the sector is still deemed as na impacting potential of the 
local environment. Big volumes of waste from the construnction Industry (WCC), where the 
gypsum has meaningful representativeness, is a reflexion of numerous construnctions that are 
being refurbished, expanded or built. On the whole, those materials, if inadequately disposed, 
may origine-te serious environmental, sanitary, economic and social problems. Such situation 
could be minimized with the adoption of policies devoted to the correct management of the 
WCC. In this perspective, encouraging the adoption of sustainable policies and making 
scientific references for its strengthening, this paper aims at analysing the management of 
gypsum waste in factories and buildings of the municipality of Lagarto, in Sergipe. For this 
purpose, It was carried out a bibliographic research and raising of data through a field 
research. In the bibliographic research were determined the necessary parameters for the study 
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of the correct management of waste from the production and application of gypsum artifact, 
through the raising of scientific work data, among others.As in the field research, through 
questionnaires applied in strategic places, it was revealed the current situation of the 
management of the gypsum waste in the municipality. As results, it was verified that around 
220 tons of gypsum are consumed weekly in the municipality, where, from that total, 
approximately 20% becomes waste which are disposed irregular. It was concluded that the 
absence of a municipal plan of management of WCC, alongside the lack of supervision, are 
the main factors that contribute for the disorder of management.  
KEYWORDS: construnction Industry, waste management, reutilization. 
 

INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil, influenciada principalmente pelo desenvolvimento dos 

centros urbanos, vem desempenhando papel fundamental na economia mundial. No Brasil, 

apesar da desaceleração do setor, impulsionado pelo ritmo de desenvolvimento atual do país, 

estima-se que os investimentos na indústria de construção civil representem aproximadamente 

9,1% do Produto Interno Bruto (PIB), além de ser considerado um dos maiores empregadoras 

de mão de obra. Só em 2014 o número de empregados formais chegou a 6,4 milhões, o que 

representa cerca de 13% da força de trabalho no país (CONSTRUBUSINESS, 2015). 

Entretanto, conforme afirma Pinto; Gonzáles; Rodrigo (2005), se por um lado a construção 

civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, por 

outro, comporta-se, como grande gerador de impactos ambientais, quer seja pelo consumo de 

recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de resíduos. 

Estima-se que a construção civil utiliza algo entre 15% a 50% do total de recursos 

naturais consumido pela sociedade (JOHN 2004, apud MARCONDES, 2007).  

Várias alterações ambientais ocorrem na fase de implantação da obra e execução dos 

serviços, quando é gerada uma grande quantidade de resíduos, proveniente do processo 

construtivo adotado, do desperdício de materiais de construção nos canteiros de obras, durante 

a confecção de artefatos, bem como da limpeza da obra, dentre outros. As demolições e as 

reformas também promovem a eliminação de diversos componentes durante a realização ou 

após o término do serviço (CASSA et al., 2001, apud DALTRO FILHO et al., 2005).  

Segundo Barreto (2005), do total da massa dos resíduos sólidos urbanos, estima-se que 

40% a 70% são gerados pela indústria da construção civil, dos quais 50% são dispostos 

irregularmente, sem qualquer forma de segregação.  

De acordo com Daltro Filho et al. (2005), os resíduos gerados pela cadeia produtiva da 

construção civil constituem um dos maiores problemas para a administração pública, uma vez 

que seu gerenciamento adequado implica em custos elevados. A quantidade de resíduos 
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gerados e a falta de áreas de deposição adequadas, próximas e disponíveis são alguns dos 

aspectos operacionais envolvidos nessa questão. 

No caso do gerenciamento de gesso, segundo Hendges (2013), a preocupação é ainda 

maior, isso porque o gesso possui composição química diferenciada dos demais resíduos de 

construção civil. A solubilização do material provoca a sulfurização dos solos e a 

contaminação dos lençóis freáticos. Sua disposição inadequada pode provocar dissolução dos 

componentes e torná-lo inflamável. Por outro lado, ainda de acordo com o autor, os resíduos 

de gesso podem ser reaproveitados inúmeras vezes, mantendo as mesmas propriedades físicas 

e mecânicas do produto, antes do processo de reaproveitamento. A simples moagem já pode 

ser considerada como um processo de reciclagem eficiente, tornando possível a reutilização 

do material na fabricação de novos produtos.  

Ao estudar o gerenciamento de gesso é também necessário analisar as perdas e 

desperdícios que resultam na geração de RCC. Para Agopyan et al., (1998), apud Cartaxo; 

Freitas; Zanta (2013), os fabricantes de gesso em pó do Pólo Gesseiro do Araripe, no estado 

do Pernambuco, estimaram perdas de 30% da massa de gesso, em 2008, especialmente devido 

à grande velocidade de endurecimento do gesso de construção civil, associada à aplicação 

manual realizada por mão-de-obra com baixa qualificação.  

No Brasil, a resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

(BRASIL, 2002), em vigor desde janeiro de 2003, é uma das primeiras medidas em âmbito 

federal, com a missão de disciplinar a destinação dos RCC. Nesta resolução os resíduos de 

gesso pertenciam a Classe “C” para os quais não existiam tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis para sua reciclagem ou recuperação. Só com a criação da resolução 

nº 431 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2011), o gesso 

passou a integrar a classe “B” destinada aos resíduos recicláveis. Tal reclassificação 

fortaleceu consideravelmente a maneira de gerenciar corretamente os resíduos de gesso. 

Por outro lado, apesar das diversas diretrizes, critérios e procedimentos estabelecidos 

pelas resoluções supracitadas, observa-se que grande parte dos municípios brasileiros ainda 

não conseguiu elaborar e implantar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção 

Civil (PMGRCC), a exemplo de Lagarto, município sergipano com aproximadamente 

102.000 habitantes, sendo que a maior parte desta população, equivalente a 51,54%, 

concentra-se na zona urbana (IBGE, 2015).  

Segundo Prata (2013), a falta de adoção de políticas voltadas ao adequado 

gerenciamento dos RCC vem acarretando inúmeros problemas ao Município de Lagarto, 

principalmente na zona urbana, onde são identificados diversos pontos de deposição irregular 
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de resíduos de construção. Tal fato além de impactar o meio ambiente pode causar danos à 

saúde pública, passar imagem de cidade desordenada e antiestética, principalmente para os 

transeuntes de outras cidades, uma vez que estes resíduos também são acumulados em 

margens de rodovias que atravessam a área urbana. 

É evidente que tais problemas ligados ao gerenciamento dos RCC, venham agravar-se 

ainda mais, visto que o município passa por significativo desenvolvimento, impulsionado pela 

implantação de novas indústrias e, principalmente pela implantação de um campus da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) voltado especificamente para a área de saúde, o que 

vem atraindo vários investidores. O número de obras de reformas, ampliações e novas 

construções vem aumentando consideravelmente, influenciando diretamente na geração dos 

RCC (PRATA, 2013). 

Ainda de acordo com Prata (2013) no Município de Lagarto, são gerados diariamente 

51,34 toneladas de RCC com grande potencial de reaproveitamento e reciclagem.  

Diante desse cenário, a importância de levantar dados necessários a análise do 

gerenciamento dos resíduos de gesso nas fábricas e obras do munícipio, tem relevância 

significativa, uma vez que o gesso representa boa parcela dos resíduos gerados, além de ser 

um material com presença quase que indispensável nas obras. 

Nessa perspectiva, o presente artigo visa apresentar uma análise do gerenciamento dos 

resíduos de gesso gerados nas fábricas e obras do município de Lagarto. Para tanto, será 

caracterizado de forma qualitativa os principais aspectos envolvidos na geração e destinação 

final destes resíduos no município em estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos traçados, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o município 

de Lagarto e sobre a gestão dos RCC, com ênfase ao gerenciamento de resíduos de gesso, 

seguida por pesquisa de campo e entrevistas estruturadas desenvolvidas nos meses de março e 

abril de 2016. Na prefeitura, informações foram coletadas, a fim de conhecer a situação atual 

da gestão dos RCC no município, a exemplo da existência de plano de gerenciamento, sistema 

de coleta, destinação final, quantitativo de geração, dentre outros. Ainda foram levantados, 

junto a prefeitura, a existência de fábricas de artefatos, placas para forro, blocos de alvenarias, 

dentre outros, oriundos do gesso, além de obras administradas por construtoras atuantes no 

município. Assim foi possível analisar o gerenciamento dos resíduos de gesso, objeto do 

estudo, desde a fabricação até a aplicação final dos artefatos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A situação dos RCC no Município de Lagarto descreve um cenário comum à maioria 

dos municípios brasileiros. Em Lagarto é considerável o número de pontos de deposição 

irregular e de bota-foras, localizados, na maioria dos casos, em grande parte dos bairros que 

compõe a zona urbana. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), 

essas áreas são bastante utilizadas por estarem localizadas em pontos estratégicos, ou seja, 

próximas às fontes de geração, o que influencia diretamente o custo do transporte. 

Segundo Prata (2013), os transportadores atuantes no município, caçambeiros e 

carroceiros, também contribuem para a perenidade desses pontos de deposição irregular. Os 

mesmos revelam que não existem áreas específicas para a deposição desses resíduos, o que 

contribui com as deposições clandestinas. 

Por outro lado, a agressão ao meio ambiente é evidente, uma vez que os RCC são 

dispostos na natureza sem qualquer forma de segregação, o que dificulta o reaproveitamento 

destes.  

Na Figura 1, por exemplo, é possível verificar RCC de classes distintas misturados e 

dispostos em margem de logradouro situado em bairro de grande circulação de veículos e 

pedestres. Tal situação é semelhante basicamente em todos os locais de deposições irregulares 

no município.  

 

 

Figura 1. Deposição de RCC em ponto de deposição irregular em bairro da zona 
urbana municipal. Prata (abril de 2016). 
 

O cenário verificado em alguns pontos de deposição de RCC, conforme mostra a Figura 

1, evidencia a forte presença do gesso no município. Levantamento realizado através da PML 

e dos próprios profissionais e empresários ligados à fabricação e aplicação de artefatos de 
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gesso do setor da construção civil, atuantes principalmente em Lagarto, revelam que o 

consumo de gesso é de aproximadamente 139 toneladas por semana. Todo esse gesso é 

oriundo de algumas cidades do estado de Pernambuco, a exemplo de Araripina e Trindade.  

No município, durante os meses de março e abril do ano de 2016, por meio de 

entrevistas, constatou-se a existência de uma fábrica de pequeno porte e de 10 empresas, sem 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) atuantes na fabricação e aplicação de artefatos 

de gesso, a exemplo de placas para forro, blocos para alvenarias de vedação, dentre outros. 

As empresas, sem CNPJ, atuam basicamente na aplicação dos artefatos diretamente nas 

edificações. Até mesmo em obras geridas por construtoras, atuantes no município, os serviços 

relacionados a gesso são subcontratados diretamente com as empresas do ramo de gesso. 

Estas, por sua vez, são responsáveis pela geração e destinação final dos resíduos relacionados. 

Porém, por não haver fiscalização por parte dos órgãos competentes bem como locais 

regulamentados para deposição dos RCC no município, estas empresas acabam descartando 

os resíduos inadequadamente.  

Já na fábrica constatou-se um cenário totalmente diferente. A existência de um moinho 

triturador utilizado para o reaproveitamento dos resíduos de gesso oriundos do processo de 

fabricação dos artefatos. Segundo o proprietário, todo resíduo gerado no processo de 

fabricação, antes depositado em uma imensa área particular, conforme mostrado na Figura 2, 

hoje é reaproveitado no próprio processo de fabricação dos artefatos. 

 

 

Figura 2. Depósito de resíduos de gesso em pátio de fábrica de artefatos. Prata 
(abril de 2016). 
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 Os resíduos triturados, Figura 3, são misturados com pó de gesso virgem, na seguinte 

proporção: para cada 1000kg de pó de gesso industrializado adiciona-se 100kg de pó de gesso 

reciclado.  

 

 

Figura 3. Moagem de resíduos de gesso em fábrica de artefatos. Prata (abril de 
2016). 
Levando-se em consideração o consumo estimado de gesso absorvido pelo Município 

de Lagarto semanalmente, se devidamente reciclado, deixaria de virar resíduos cerca de 14 

toneladas de gesso por semana, reduzindo assim consideravelmente o volume das deposições 

irregulares bem como os danos ao meio ambiente. 

É evidente que a ausência de Plano de Gerenciamento de RCC (PGRCC), nos locais 

visitados, torna o processo gerencial destes resíduos deficiente, uma vez que critérios 

estabelecidos por lei deixam de ser adotados corretamente. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa revelam que um dos grandes problemas relacionados a gestão 

dos RCC, no Município de Lagarto é a inexistência do PMGRCC, de responsabilidade da 

prefeitura. Os grandes geradores a exemplo da fábrica de artefatos e empresas, construtoras, 

dentre outros, mesmo elaborando o PGRCC, ficam impossibilitados de colocar estes planos 

em prática. A falta de áreas regulamentadas no município, destinadas a deposição regular dos 

RCC, implica no surgimento dos pontos de deposições irregulares, a exemplo das áreas de 

bota-foras.  

Por outro lado, é visto que é possível minimizar os problemas relacionados a geração de 

resíduos com a adoção de medidas sustentáveis, a exemplo do reaproveitamento, mesmo 

diante da ausência do poder público. Porém, é indispensável a organização do processo de 
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gerenciamento nos moldes da resolução nº 307 do CONAMA (BRASIL, 2002) e suas 

alterações, a fim de alcançar uma gestão eficiente com a redução da exploração de recursos 

naturais; diminuição das deposições irregulares, reduzindo com isso o risco da proliferação de 

vetores prejudiciais à saúde pública; redução do custo de produção, dentre outros. 

Contudo, espera-se que os resultados da pesquisa venham a servir de referência a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão dos RCC do Município de Lagarto, bem como, para 

o desenvolvimento de outras pesquisas. 
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RESUMO: O gerenciamento estratégico é entendido como um processo contínuo e 
sistemático de avaliação de uma empresa ou organização, que possui o intuito de averiguar e 
melhor empregar e aproveitar os seus pontos fortes de maneira que elimine ou adeque seus 
pontos fracos. Para a realização de um diagnóstico criterioso e sistemático dos fatores que 
influenciam ou impactam no planejamento de atividades da organização, foi utilizado a 
metodologia SWOT, que proporciona uma melhor visualização do ambiente interno e 
externo, e seus pontos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Assim, foram realizadas 
visitas ao RESUN e levantadas e descritas as principais características internas e externas, que 
envolvem a força, franqueza, oportunidades e ameaças. Dentre os pontos fortes estão o preço 
acessível e a variedade, já os pontos negativos consiste as longas filas e falta de mesa e 
cadeiras. Logo, com tais dados foi possível perceber a importância de um gerenciamento 
estratégico assim como a relevância do método aplicado, pois o mesmo ao apontar os pontos 
fortes e fracos permite um constante aperfeiçoamento das atividades realizadas, 
proporcionando que o empreendimento esteja sempre em harmonia com o meio ambiente e a 
sociedade. 
Palavras–chave: estratégia, gerenciamento de logística, planejamento socioambiental. 
 
ANALYSIS OF THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL STRATEGIC 
MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY RESTAURANT OF THE 
FEDERAL UNIVERSITY OF SERGIPE 
 
ABSTRACT: Strategic management is understood as a continuous and systematic process of 
evaluation of a company or organization that has the aim of investigating and better use and 
leverage their strengths in a way that eliminates or fits your weaknesses. For conducting a 
careful and systematic assessment of the factors that influence or impact the planning of the 
organization's activities, we used the SWOT method, which provides a better view of the 
internal and external environment, and their points of strengths, weaknesses, opportunities 
and threats . Thus, visits were made to Resun and raised and described the major internal and 
external characteristics, involving force, openness, opportunities and threats. Among the 
strengths are the affordability and variety, since the negatives is the long lines and lack of 
table and chairs. Thus, with such data it was possible to realize the importance of a strategic 
management as well as the relevance of the method used, for the same to point out the 
strengths and weaknesses allows a constant improvement of activities, providing the 
enterprise is always in harmony with the environment and society. 
KEYWORDS: strategy, management of logistics, social and environmental projection. 
 
 



 

3601 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

De modo geral, o planejamento estratégico pode ser definido como um processo de 

finalidade gerencial que possui um olhar universal acerca de uma organização. Portanto, nesta 

visão é considerado a formulação de objetivos para a seleção dos cursos de ação a serem 

tomados e seguidos para a consecução de atividades, de maneira que alcance um nível de 

concordância entre esta organização e o ambiente onde a mesma está situada (OLIVEIRA, 

1993). 

Nesta conjuntura, o gerenciamento estratégico é entendido como um processo contínuo 

e sistemático de avaliação de uma empresa ou organização, que possui o intuito de averiguar e 

melhor empregar e aproveitar os seus pontos fortes de maneira que elimine ou adeque seus 

pontos fracos.  

Assim, se busca conhecer ao máximo todos os fatores envolvidos para melhor usufruir 

as oportunidades externas, e ao mesmo tempo, evitar as ameaças também externas, para com 

isso, estabelecer os objetivos, as estratégias e as ações que compõem a organização. 

Com isso, um dos principais instrumentos empregados pelas organizações para redução 

e controle de impactos ambientais e sociais, e para obtenção de uma melhor imagem social, é 

o planejamento estratégico.  

No contexto global, possivelmente o planejamento estratégico é a ferramenta mais 

utilizada e acolhida pelas organizações em todo o mundo, com o objetivo de avaliar a situação 

da mesma e realizar um planejamento futuro adequado envolvendo as questões ambientais e 

sociais (SILVERSTEIN, 1993). 

De forma tradicional, em organizações públicas, o planejamento e gerenciamento 

estratégico visa estabelecer e gerir as etapas de um determinado processo produtivo, 

despontando como um conjunto de regras e rotinas que devem ser seguidas (OGERA et al., 

1999). 

Nesta perspectiva, o restaurante universitário da Universidade Federal de Sergipe, que é 

denominado de RESUN, possui uma grande importância para a comunidade acadêmica local. 

O mesmo possui diariamente mais de 1.500 usuários, sendo assim, se deve haver um plano de 

gestão que leve em consideração os fatores ambientais e sociais da localidade. 

Diante disto, este trabalho tem como objetivo analisar o gerenciamento estratégico 

socioambiental do RESUN, para assim, constatar os pontos fortes e fracos e as influências do 

meio interno e externo sobre o mesmo.    
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MATERIAL E MÉTODOS 

O restaurante universitário, da Universidade Federal de Sergipe, que é conhecido como 

RESUN, está situado perto da parte central da cidade universitária Prof. José Aloisio de 

Campos.  

Cerca de 1000 usuários frequentam o RESUN diariamente, oferecendo refeições para o 

almoço e para janta para os alunos de graduação, pós-graduação e funcionários, e além destas 

refeições, oferece também refeições para lanche durante o período matutino e vespertino para 

os alunos do colégio de aplicação da UFS. 

Neste sentido, há uma problemática socioambiental envolvendo a gestão estratégica do 

restaurante no que diz respeito ao gerenciamento da logística, do desperdício de alimentos e 

conforto ambiental. 

Para a realização de um diagnóstico criterioso e sistemático dos fatores que influenciam 

ou impactam no planejamento de atividades da organização, pode-se utilizar a metodologia 

SWOT, que possui o intuito de proporcionar uma melhor visualização do ambiente interno e 

externo, e seus pontos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (CHIAVENATO, 2003). 

Assim, pode-se elaborar um quando que mapeia este esquema como mostra a Figura 1 

(COSTA, 2006). 

 

 

Figura 01. Análise SWOT. 
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Os pontos fortes, consistem em fatores do ambiente que envolvem positivamente de 

imediato as atividades da organização ou da empresa em questão (TIFFANY; PETERSON, 

1998). 

Os pontos fracos são fatores que estão ligados que maneira negativa e de imediato com 

as atividades da organização, podendo ser desde de mudanças de hábito de consumidores, que 

são ameaças, até problemas envolvendo as filas, que são as fraquezas da organização. 

Deste modo, as oportunidades são definidas como fatores que são previsíveis, para que, 

no futuro, caso aconteçam, estas oportunidades sejam responsáveis por beneficiar a 

organização ou a empresa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a aplicação da metodologia SWOT, foram realizadas visitas ao RESUN e 

levantadas e descritas as principais características internas e externas, que envolvem a força, 

franqueza, oportunidades e ameaças. Assim, foi elaborada a Tabela 1, a qual contem estas 

informações. 

 

Tabela 1. Planilha SWOT do RESUN. 
 Características Internas  

P
on

to
s 

P
os

it
iv

os
 

FORÇAS: 
Preço acessível aos estudantes; 
Localização; 
Vasto horário de funcionamento; 
Atendimento aos alunos 
vegetarianos. 

FRAQUESAS: 
Longas filas; 
Falta de cadeiras e mesas; 
Conforto térmico; 
Falta de logística na localização 
das bandejas. 
 

P
on

tos N
egativos 

OPORTUNIDADES: 
Acessibilidade para a alimentação 
dos estudantes da UFS e colégio 
de aplicação. 

AMEAÇAS: 
Não suportar o crescimento da 
comunidade estudantil. 

 Características Externas  
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Com base nos dados coletados, pôde-se verificar que o RESUN possui como pontos 

fortes: as características de preço acessível aos estudantes, boa localização da dentro da 

cidade universitária, vasto horário de funcionamento e atendimento aos alunos vegetarianos. 

Neste sentido, é válido ressaltar que o mesmo está situado em local central dentro da 

UFS, próximo a Biblioteca Central, ao Colégio de Aplicação e relativamente próximo aos 

seus prédios das didáticas, onde ocorrem a maioria das aulas da graduação. 

Outro fator de força, é o preço acessível aos estudantes, sendo que cada refeição do 

RESUN possui o valor de R$ 1,00, com isso, grande parte da comunidade acadêmica torna-se 

usuária do restaurante, em razão do mesmo atender as necessidades socioeconômicas dos 

usuários. 

O horário de atendimento também é algo relevante, o RESUN para o almoço atende 

entre 11:00 horas e 13:30 horas, sendo que pelo período matutino as aulas ocorrem até às 

13:00 horas, assim facilita o horário de almoço dos alunos tanto do período da tarde, quanto 

da manhã. 

Além destes pontos, é válido ressaltar que o restaurante atende a público em específico, 

os vegetarianos, dispondo diariamente de alimentos que substituem a carne na alimentação 

vegetariana.  

Entre os pontos fracos, apesar do cuidado que os gestores possuem com a estrutura 

física, a organização física deixa a desejar em determinados pontos, como: em horários de 

pico faltam mesas e cadeiras, as filas desde o início do horário de atendimento já se 

encontram em situação grande, e aglomeração de pessoas na parte final da fila em razão das 

bandejas de cereais e de carnes estarem posicionadas em situação desfavorável. 

A logística das filas para acesso ao RESUN funciona com sua formação, iniciando na 

parte externa, depois passando pela identificação das carteirinhas de estudante ou associado 

da UFS, onde é verificado se o indivíduo possui créditos de refeições, sendo então descontado 

do seu saldo de créditos o valor de R$ 1,00, a cada refeição, seja de janta ou de almoço. Após 

isso, é adentrado a parte onde inicialmente possui as pias para higienizar as mãos e depois de 

uma catraca que dá acesso a parte interna do restaurante (Figura 02), onde a fila é dividida em 

quatro filas, assim, o usuário é permitido a pegar sua bandeja, prato e talheres e se servir com 

os alimentos. Inicialmente existe as bandejas de saladas e cereais, do lado direito e lado 

esquerdo, sendo formadas 2 filas em volta das bandejas, formando então as 4 filas, ao final 

estas são reduzidas a apenas 2 filas para a parte das bandejas de carnes que estão posicionadas 

quase em um ângulo de 90° graus com relação as bandejas de cereais (Figura 03). 



 

3605 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02. Pias para higienização das mãos e a catraca de acesso para a parte interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03. Posicionamento das bandejas de cereais e carnes. 

 

Neste sentido, é necessário que se realize uma mudança no gerenciamento das filas e 

uma expansão física na área para ser possível a colocação de mais mesas e cadeiras e conter a 

aglomeração de pessoas nos finais das filas.  

Para suprir problemas envolvendo as filas, uma sugestão seria elaborar uma nova fila no 

momento a partir das bandejas de saladas, assim com 3 bandejas, formando 6 filas, seria mais 

fácil conter os problemas de logística. Além disto, colocando as bandejas de carnes alinhadas 

as bandejas de saladas e cereais, a aglomeração também diminuiria. 
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Além disto, é necessário também a colocação de aparelhos de ar condicionado no 

interior da edificação, para suprir os problemas de desconforto térmico, sendo que no horário 

do almoço a temperatura ambiente chega a altas patamares. 

Como pontos de oportunidades, pode-se citar a acessibilidade para alimentação que o 

restaurante universitário da UFS proporciona para toda a comunidade estudantil da 

universidade. Sendo que o mesmo possui ainda uma logística adequada de rodízio dos tipos 

de carnes e saladas durante a semana, diferenciando sempre. 

Como ponto de ameaças, pode-se constatar a possibilidade do RESUN não suportar o 

crescimento da comunidade estudantil da UFS, que possui tendência de aumentar anualmente 

com a entrada de novos alunos. Com isso, caso o restaurante não consiga se adaptar as 

mudanças no aumento de usuários, com o passar dos anos, apresentará cada vez mais 

dificuldade em suprir os problemas de lotação e logística das filas. 

Nesta perspectiva, é de extrema importância que a organização do restaurante 

universitário da UFS esteja atenta às ameaças existentes, como não suportar o crescimento de 

estudantes, para assim, utilizar as oportunidades para ameniza-las.  

Ações de educação em relação a alimentação dos usuários também seria de grande 

relevância, alertando para a importância de não desperdício de alimentos, como já é realizado 

no local. Parte da alimentação que sobra é destinada a uma ONG que tem o objetivo de 

alimentar os animais da cidade universitária.  

Nesta conjuntura, percebe-se que há uma preocupação ambiental em relação aos 

desperdícios de alimentos, o que é bastante relevante na organização do RESUN. Por fim, 

pode-se constatar que os fatores que influencia a gestão e a adequação do restaurante 

universitário englobam o crescimento da comunidade estudantil e o bem socioambiental que o 

mesmo proporciona para todos os usuários, em especial, para os estudantes. 

 

CONCLUSÕES 

Diante do exposto, pode-se notar que o método SWOT utilizado para avaliar o RESUN 

em relação ao seu gerenciamento estratégico revela falhas na logística dos serviços oferecidos 

pelo restaurante, colocando em questão o funcionamento eficiente do mesmo.  

Perante os resultados, fica claro então a importância de um gerenciamento estratégico, 

assim como a relevância do método aplicado, pois o mesmo ao apontar os pontos fortes e 

fracos permite um constante aperfeiçoamento das atividades realizadas, proporcionando que o 

empreendimento esteja sempre em harmonia com o meio ambiente e a sociedade. 
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RESUMO: Em sistemas biológicos de tratamento de águas residuárias que promovem a remoção 
de material orgânico e de nutrientes, determinados grupos bacterianos são capazes de armazenar 
biopolímeros, (a exemplo de polihidroxialcanoatos, PHA) de forma intracelular em condições de 
estresse ambiental ocasionado por limitação de algum componente de grande importância para sua 
vida. Como exemplos de microrganismos que sintetizam PHAs em condições transientes de 
oxigênio, as bactérias acumuladoras de fósforo (“Polyphosphate Accumulating Organisms”, PAOs) 
são responsáveis pela remoção de concentrações elevadas de fósforo de águas residuárias e as 
acumuladoras de glicogênio (“Glycogen Accumulating Organisms”, GAOs) competem pelo 
substrato, mas não removem fósforo. Nesse contexto o presente trabalho teve como objetivo 
analisar o metabolismo de organismos acumuladores de polihidroxialcanoaltos de lodo oriundo de 
um sistema de lodo ativado do tipo Reator em Bateladas Sequenciais e avaliar a produção de PHA 
por esse mesmo lodo, utilizando como ferramentas de quantificação a respirometria e análises 
físico-químicas. O sistema apresentou uma remoção de 80% de matéria orgânica e 
aproximadamente 39% de ortofosfato. Quanto à quantificação de PHA em ambas as metodologias, 
o valor médio encontrado foi de aproximadamente 2,5 g.DQO/g.SSV. Pode-se verificar a acurácia e 
representatividade desses métodos, e a validade do uso da técnica respirométrica devido aos 
resultados similares gerados.    
Palavras–chave: lodo ativado, PAO, respirometria. 
 

ANALYSIS METABOLISM ORGANISM ACUMULADORES 
POLYHYDROXYALKANOATES  
 
ABSTRACT: In biological systems of wastewater treatment that promote the removal of organic 
material and nutrients, certain bacterial groups are capable of storing biopolymers (such 
polyhydroxyalkanoates, PHA) intracellularly in environmental stress conditions caused by 
limitation of some component of great importance for its lifetime. Examples of microorganisms that 
synthesize PHAs in transient conditions of oxygen, phosphorus accumulating bacteria ( 
"Polyphosphate Accumulating Organisms" PAOs) are responsible for removing phosphorus 
concentrations of wastewater and glycogen accumulating ( "Glycogen Accumulating Organisms" , 
Gaos) compete for the substrate, but do not remove phosphorus. In this context the present study 
aimed to analyze the metabolism of accumulating organisms sludge polihidroxialcanoaltos coming 
from an activated sludge system Reactor type in Batch Sequential and evaluate the production of 
PHA by the same mud, using as respirometry quantification tools and physicochemical analysis. 
The system showed a removal of 80% organic matter and approximately 39% orthophosphate. The 
quantification of PHA in both methods, the average value was approximately 2.5 g.DQO / g.SSV. 
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You can verify the accuracy and representativeness of these methods and the validity of the use of 
respirometric technique due to similar results generated. 
KEYWORDS: activated sludge, PAO, respirometer. 
 
INTRODUÇÃO 

Os polímeros sintéticos, popularmente conhecidos como plásticos, são originados de 

combustíveis fósseis. Devido à sua grande aplicabilidade na vida cotidiana, a cada ano são 

requeridos novos produtos à base de plásticos. No entanto, juntamente com a crescente utilização 

vêm os problemas ambientais.  

Atualmente existem vários tipos de biopolímeros em estudo (capazes de substituir plásticos 

oriundos de fontes não renováveis), dentre estes se podem destacar os polihidroxialcanoaltos (PHA) 

que são sintetizados e acumulados no interior de muitas bactérias como reserva de carbono e 

energia, sob a limitação de um nutriente essencial ao seu crescimento, como nitrogênio, fósforo ou 

oxigênio (ROCHA, 2007).  

O grande obstáculo frente à substituição dos polímeros tradicionais por polímeros 

biodegradáveis tem sido a inviabilidade econômica. A produção de bioplásticos tem sido 

relacionada a custos elevados com substratos e equipamentos, principalmente para esterilização, 

devidos este processo basear-se na extração de PHAs de culturas puras que requerem critérios 

sofisticados de cultivo e produção. 

Em contraposição têm-se à disposição o uso de culturas mistas que são um conjunto de 

populações com diversas espécies microbianas muitas vezes desconhecidas. Este tipo de cultura tem 

demostrado um bom potencial para a produção de PHAs atingindo conteúdos intracelulares 

semelhantes aos de culturas puras podendo este método de produção ser menos oneroso, não 

necessitando de esterilidade, e possibilidade de aplicação desses substratos simples (a exemplo de 

esgoto sanitário) reduzindo assim custos com a produção e aumentando sua inserção no mercado 

(ABREU, 2013 apud QU & LIU, 2009).  

Soma-se a isso, que as técnicas de determinação e quantificação de biopolímeros são 

comumente obtidas por meio de cromatografia gasosa ou líquida de alto desempenho, enquanto que 

outros métodos menos onerosos, como a respirometria, apresentam-se como alternativas 

competitivas por serem simples de operacionalização e mais baratas enquanto técnica laboratorial. 

Os sistemas de tratamento de esgotos podem gerar culturas mistas para produção de PHA, 

pois determinados grupos bacterianos são capazes de armazenar esses biopolímeros de forma 

intracelular em condições de estresse ambiental ocasionado por limitação de algum componente 

importante para seu metabolismo. O sistema de lodo ativado em bateladas sequenciais (RBS) 

apresenta condições favoráveis para a produção de PHAs tendo em vista sua alternância de 
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ambiente (Anaeróbio/ Aeróbio).  Na etapa anaeróbia os organismos vão estocar carbono na forma 

de reserva constituída de polihidroxialcanoaltos (PHA) com concomitante degradação de 

polifosfatos liberando fosfato para o meio externo líquido. Na etapa aeróbia ocorre o crescimento 

microbiano e absorção de fosfato, de maneira a repor a reserva de poli-p e a utilizar o PHA estocado 

na fase anaeróbia como fonte de energia e carbono (SANT´ANNA JUNIOR, 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o metabolismo de organismos acumuladores 

de polihidroxialcanoaltos e avaliar a produção de PHA utilizando a respirometria como ferramenta 

de quantificação aliando-a ao método clássico de análises laboratoriais físico-químicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Partida e operação do sistema 

Para realizar este trabalho foi utilizado um sistema de lodo ativado do tipo Reator em 

Bateladas Sequenciais (RBS), que foi alimentado com esgoto sintético tendo como matriz o esgoto 

proveniente das instalações sanitárias de um campus do Instituto Federal da rede Norte - Nordeste 

de Educação Profissional (IF), o qual em termos genéricos pode ser caracterizado como esgoto 

doméstico, com exceção da fração de material orgânico que é mais baixo do que comumente 

encontrado nesse tipo de esgoto (em torno de 100 mg/L). Por esse motivo, ao esgoto foram 

adicionados 500 mg/L de DQO na forma de acetato de sódio. O sistema experimental foi instalado e 

monitorado nas dependências físicas do Laboratório de Controle Ambiental - LCA, no próprio IF. 

Para um bom funcionamento do sistema foram adotados ciclos de 6 horas compondo um total 

de quatro ciclos por dia o sistema era automatizado e controlado por temporizadores. Cada ciclo 

continha 4 etapas: (1) enchimento: nesta fase de operação o reator era alimentado com esgoto bruto 

adicionado de material orgânico, essa alimentação ocorria no momento anaeróbio; (2) aeração: 

nesta fase era fornecido oxigênio por difusão para utilização metabólica pelos microrganismos; (3) 

sedimentação: fase onde ocorria a separação dos sólidos em suspensão do efluente tratado e (4) 

descarte do efluente tratado: última fase do ciclo na qual determinado volume do sobrenadante 

clarificado era descartado, iniciando assim um novo ciclo. 

Na Figura 1 mostra-se o sistema experimental e na Tabela 1 apresentam-se as condições 

operacionais do sistema.  
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Figura 1. Sistema experimental RBS. IFCE, 2016 
 

Tabela 1. Condições Operacionais do sistema RBS. IFCE, 2016. 

Condições Operacionais RBS 

Volume útil (L) 4 

Idade de lodo (dias) 8 

Descarte do lodo (mL/d) 500 

Vazão (L/d) 4 

Temperatura  ºC 20 

 

Procedimentos analíticos 

O sistema foi monitorado e avaliado através de testes respirométricos e das seguintes análises 

físico- químicas: Demanda química de oxigênio (DQO), Ortofosfato, Fósforo total, pH, Oxigênio 

dissolvido(OD), Sólidos Suspensos Totais, Fixos e voláteis (respectivamente SST, SSF,  SSV), 

todas as análises foram realizadas com base no APHA et al. (2012) 

 

Quantificação de PHA  

 Para realizar a quantificação do conteúdo intracelular bacteriano (na forma de PHA) foram 

recolhidas amostras de biomassa no início e fim das fases anaeróbias dos ciclos e realizadas as 

análises de demanda química de oxigênio (DQO) e sólidos suspensos voláteis (SSV). Dessa 

maneira, a quantificação de PHA se dava na forma de DQO. Essas análises eram realizadas 

semanalmente.  
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A quantificação ocorria de acordo com a Equação 1:  

(DQOf – DQOi) / SSV  =   g.DQO/g.SSV                                                      (Equação 1) 

DQOf - DQO fim da fase anaeróbia (mg. L-1) 

DQOi - DQO início da fase anaeróbia (mg. L-1) 

SSV - sólidos suspensos voláteis (mg. L-1) 

Outra forma de quantificação de PHA foi realizada através da respirometria. Para a realização 

dos testes respirométricos foi utilizado o respirômetro de medição semi-contínua da aeração, Beluga 

S32, cujo software controlava a aeração do lodo, registrando os valores de oxigênio, temperatura e 

calculava a taxa de consumo de oxigênio (TCO). Como o propósito do sistema era o acúmulo de 

PHA por organismos acumuladores de fósforo utilizou-se a respirometria como ferramenta para 

verificar a predominância desses organismos através das relações de substrato (Propionato de 

cálcio/Acetato de sódio). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2. Respirômetros e acessórios necessários para realizar o teste 
respirômetrico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como descrito na metodologia, durante o período experimental foram avaliadas as condições 

operacionais, bem como o desempenho quanto à eficiência na remoção de material orgânico e 

fósforo. Esses dados encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Eficiência do sistema RBS. IFCE, 2016 

Parâmetros    Afluente Efluente 

DQO (mg/L) 

Média  422,6 81,0 

Mínima  220,7 50,6 

Máxima  620,9 135,2 

ORTOFOSFATO Média  10,6 6,5 
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Mínima  7,1 5,9 

Máxima  11,3 25,6 

Figura 3. Monitoramento de DQO e ortofosfato durante um ciclo do sistema RBS. IFCE, 

2016. 

 

O sistema apresentou remoção de 80% de matéria orgânica e 38,7% de ortofosfato. A baixa 

remoção de fósforo se deu a partir da presença de outro grupo de microrganismos, acumuladores de 

glicogênio que competem pelo mesmo substrato que as acumuladoras de fósforo, no entanto, sem a 

capacidade de remover fósforo, as bactérias acumuladoras de glicogênio (GAOs). 

Em condições de excesso de nutrientes (fontes de carbono), e a limitação de pelo menos um 

nutriente necessário à multiplicação das células (N, P), muitos microrganismos normalmente 

assimilam estes nutrientes e os armazenam para o consumo futuro. Na Figura 3 é possível visualizar 

a utilização do substrato através da sua redução no meio líquido e a liberação do fósforo para o 

mesmo e, posteriormente, é visível o acúmulo do fósforo na medida em que sua concentração no 

líquido diminui, sendo possível assim a eliminação do poluente do sistema. 

 
 

Tendo em vista que a simples análise de eficiência na remoção das frações de fósforo não 

garante a predominância de organismos acumuladores de fósforo, foram utilizados testes 

respirométricos para verificar a predominância desses organismos.  Na Figura 4 encontra-se um 

respirograma no qual foi adicionado acetato de sódio e propionato de cálcio (ambos com 120 

mg/L). A primeira curva refere-se ao propionato de cálcio onde a TCO máxima foi em torno de (32 

mg.L-1.h-1) e a TCO máxima referente ao acetato de sódio foi em media (88 mg.L-1.h-1). A relação 

Propionato/Acetato para esse respirograma foi de 0,4 
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Figura 4. Respirograma gerado para verificar a predominância de 
organismos PAO através da relação Propionato/Acetato. IFCE, 2016. 
 

Outros testes foram realizados, no entanto o maior valor obtido da relação Propionato/Acetato 

foi 0,4 ou 40% e a literatura (OHEMEN et al., 2005 e SANTOS 2014) indica que quanto mais o 

valor obtido nesta taxa estiver próximo de 1, maior deverá ser a predominância de PAOs, porém o 

que se observa é uma baixa tendência para um ou outro grupo microbiano, que indica presença e 

atuação do grupo competidor de substrato das bactérias PAOs, sendo estas as acumuladoras de 

glicogênio, GAOS. 

O grupo de PAO não foi predominante no sistema operado, no entanto, há um indicativo de 

que os organismos presentes no sistema sejam GAOs já que foi identificado um acúmulo de PHA 

intracelular e ambos os grupos são capazes de sintetizar polihidroxialcanoaltos, além do que 

também explica porque mesmo sem remover eficientemente o fósforo o sistema ainda era capaz de 

acumular PHA (confirmado em testes respirométricos e análises físico-químicas). Utilizando a 

fórmula (DQOf – DQOi) / SSV, em um dado momento obteve-se uma DQO da biomassa de 1.300  

mg.L-1 e uma 1.039 mg.L-1  no fim e início da fase anaeróbia, respectivamente. O resultado dessa 

diferença foi dividido pelos sólidos suspensos voláteis também analisados nos referidos momentos 

citados acima, com concentração de 100 mg.L-1. Substituindo na equação obteve-se o seguinte 

resultado: (1.300 – 1.039) / 100 = 2,7 g.DQO/g.SSV. O valor médio encontrado nas demais análises 

foi de aproximadamente 2,5 g.DQO/g.SSV. 

A quantificação do PHA utilizando o respirômetro foi calculada através de respirogramas 

gerados pelo equipamento (a exemplo do apresentado na Figura 5) em que é possível com o auxílio 

do excel e de análises laboratoriais, identificar e quantificar as frações da matéria orgânica, além de 

verificar o acúmulo de PHA.  

Utilizando a respirometria o valor médio encontrado foi de aproximadamente 2,5 

g.DQO/g.SSV. Podendo-se assim concluir que apesar de métodos diferentes os resultados foram 

similares inferindo em acurácia e representatividade desses métodos. No momento do teste 
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respirômétrico foram realizadas análises de DQO da biomassa (lodo) e do líquido no início e no fim 

do teste onde foi possível acompanhar o processo de acúmulo de PHA. A maior parte do substrato 

adicionado ao efluente foi convertida em reservas poliméricas internas e o restante em crescimento 

celular, por isso que é visível o decaimento da DQO ao longo do ciclo. 

Figura 5. Respirograma gerado em um teste de fracionamento da matéria orgânica a 
fim de se quantificar PHA. 
 
O que se observa neste estudo é que embora o sistema não tenha atingido sua eficiência plena 

o grupo de microrganismos presente foi capaz de sintetizar polihidroxialcanoaltos obtendo uma 

produtividade média do biopolímero de 1,0 g.L-1.h-1 totalizando 24 g.L-1.d-1, no intuito de otimizar a 

produção e estabelecer a predominância de organismos acumuladores de fósforo. Estudos mais 

aprofundados devem ser realizados 

 

CONCLUSÕES 

Atualmente há uma tendência em estudos na produção de PHA por microrganismos, essa 

produção visa assegurar uma competitividade econômica. Neste sentido as pesquisas buscam 

alternativas para aumentar a produtividade, melhorar os processos de extração e purificação de PHA 

para atingir eficiências de recuperação mais altas, também tem buscado a utilização de fontes de 

carbono econômica, renovável e altamente disponíveis, a fim de reduzir os custos de produção.  

Neste trabalho experimental, o objetivo de se utilizar um RBS era mostrar ser possível tratar 

efluentes líquidos e concomitantemente produzir PHA, e ao final deste processo, gerar um produto 

economicamente viável e ambientalmente correto. Em relação à metodologia utilizada para 

quantificação de PHA, sugerem-se um elevado número de testes e o uso de outras metodologias 

comparativas para a sua validação e, posterior padronização.  
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RESUMO: Neste trabalho é analisado o método dos elementos de contorno para o problema 
de flexão de placas finas empregando a teoria de Kircchoff. São utilizadas duas formulações: 
a formulação regular e a formulação singular. A primeira utiliza a equação integral tomando o 
ponto fonte fora do contorno e as integrais são calculadas numericamente. A segunda aplica a 
equação integral para o ponto fonte no contorno e as integrais singulares são calculadas 
analiticamente. As equações integrais são discretizadas utilizando-se o elemento constante, 
desse modo, transformam-se em equações algébricas. Após a montagem do sistema algébrico 
de equações foi analisada a variação da resposta para diferentes posições do ponto fonte, para 
a formulação regular, em seguida comparamos os resultados com a respectiva formulação 
singular e com os resultados analíticos ou numéricos encontrados na literatura a fim de 
verificar a eficiência do método utilizado.  
Palavras–chave: método dos elementos de contorno, placas finas, singularidades 

 

ANALYSIS METHOD OF BOUNDARY ELEMENT FOR THIN PLATES 
 
ABSTRACT: In this work is analised the boundary element method for bending thin plates 
problems applying the Kircchoff ’s theory. Are used two formulations: the regular and the 
singular formulation. In the former, the source point is collocated out the boundary and the 
integrals are calculated by numerical method. The latter, the source point is collocated on the 
boundary and the singular integrals are calculated analytically. The integral equations are 
discretized using the constant element, therefore, becomes algebraic equations. After 
assembled these equations were analysed the response the system for several positions of the 
source point, for the regular formulation, and these results are compared with counterpart 
singular formulation and also with analytic results. 
KEYWORDS: boundary element method, thin plates, singularities.   
 

INTRODUÇÃO 

 O método dos elementos de contorno teve seu desenvolvimento depois que os 

chamados métodos de domínio, diferenças finitas e elementos finitos, já tinham suas 

formulações consolidadas e com vasto campo de aplicações. Ao contrário dos métodos de 

domínio, que tem incógnitas em pontos do domínio e do contorno, o método dos elementos de 

contorno (MEC) tem incógnitas apenas em pontos do contorno. Suas principais características 

mostradas desde as primeiras formulações são: a diminuição da ordem do sistema de 

equações lineares a serem resolvidas e a redução e simplificação dos dados de entrada. Todas 
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essas características são basicamente decorrentes da diminuição da dimensão do problema. 

Por exemplo, em um problema tridimensional, a análise recairá no estudo de sua superfície. 

O método consiste na solução de equações integrais, as quais são obtidas utilizando-se 

as soluções fundamentais. Essas equações possuem integrais apenas no contorno, o qual é 

discretizado em elementos, definindo-se nós onde os valores são aproximados por funções de 

interpolação, dessa forma a equação integral é transformada em uma equação algébrica. 

Agrupando-se todas as equações dos nós e impondo-se as condições de contorno do 

problema, tem-se um vetor incógnito, com os valores desconhecidos do contorno. Nos pontos 

internos, os valores não fazem parte das incógnitas do problema e podem ser obtidos 

utilizando-se os valores do contorno já obtidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1. Teoria da Flexão para Placas Isotrópicas Finas 

 

Segundo Paiva (1987) as placas são elementos estruturais limitadas por duas 

superfícies planas e paralelas, sendo a distância entre elas designada espessura. No caso da 

dimensão da espessura ser muito menor que as dimensões das superfícies planas limitantes, as 

placas são denominadas finas. O fato de a espessura ser pequena permite que se introduzam 

simplificações na formulação dos problemas de placas. O plano equidistante das superfícies 

planas externas é designado por plano médio da placa. Considerando as propriedades do 

material, uma placa pode ser anisotrópica, com diferentes propriedades em diferentes 

direções, ou isotrópica, com propriedades iguais em todas as direções. Neste trabalho, é 

desenvolvida a formulação para placas finas e isotrópicas submetidas a um carregamento 

transversal e normal ao seu plano médio, conforme ilustra a Figura 1.1.      
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Figura 1.1- Placa fina submetida a um carregamento uniformemente distribuído g 

(SANTANA, 2008). 

 

Para fazer a análise numérica da formulação proposta, foi utilizado um programa em 

linguagem Matlab, elaborado para a formulação singular, pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. 

Éder Lima de Albuquerque da Universidade Estadual de Brasília (UbB), fizemos apenas as 

alterações necessárias para implementar no programa a formulação regular do MEC. A seguir 

apresentamos as etapas principais de processamento realizadas pelo programa: 

1) entrada de dados, 

- nesta etapa são computadas a geometria da placa, as propriedades do material 

(módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson). Assim como, as condições de 

contorno do problema e ainda seleciona-se o tipo de abordagem, se singular ou 

regular; 

2) discretização do contorno e imposição das condições de contorno para cada nó; 

3) geração dos pontos internos ao domínio da placa; 

4) montagem das matrizes H G e q; 

5) aplicação das condições de contorno, 

    - nesta etapa, são determinadas as colunas das matrizes H e G permutadas entre 

si para a obtenção do sistema; 

6) solução do sistema linear; 

7) organização das incógnitas calculadas para os nós correspondentes; 

8) cálculo dos deslocamentos nos pontos internos; 

9) pós processamento, visualização gráfica da forma deformada da placa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para analisar a formulação do método dos elementos de contorno para o problema de 

flexão de placas, comparamos seus resultados com os valores analíticos ou numéricos 
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encontrados na literatura. As análises foram conduzidas da seguinte forma: primeiro 

analisamos a influência da posição do ponto fonte na resposta do problema. Em seguida, já 

conhecendo um intervalo de estabilidade para a resposta, comparamos as duas formulações, a 

singular e a regular.  

A fim de termos maior generalidade nos resultados, os dados numéricos são 

apresentadas na forma adimensional, exceto para as figuras que ilustram a forma deformada 

da placa, pois, a intenção foi apenas ilustrar a forma do campo de deslocamentos obtido, desse 

modo, as propriedades geométricas, o carregamento distribuído e o módulo de elasticidade da 

placa foram tomados iguais à unidade, já o coeficiente de Poisson será indicado conforme o 

caso. 

Analisou-se uma placa quadrada simplesmente apoiada no contorno com 

carregamento uniformemente distribuído, conforme indica a Figura 2.1. Na Figura 2.1a é 

mostrada a forma deformada da placa obtida para uma malha com 60 elementos de contorno e 

225 pontos internos na Figura 2.1b é mostrada a solução analítica, obtida da solução em série 

da equação diferencial de placas considerando 201 termos desta série.  

x

y

g

g

L

L

 
Figura 2.1 - Placa apoiada no contorno 

 

 
(a) 
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(b) 
Figura 2.1 - Forma deformada para a placa apoiada ( . a) Método dos elementos de contorno, 60 
elementos, 225 pontos internos. b) Solução analítica, 201 termos da solução em série.  

 

CONCLUSÕES 

Apresentamos a formulação do método dos elementos de contorno para o problema de 

flexão de placas finas. Mostramos as hipóteses simplificativas, através das quais, obtemos a 

equação diferencial para placas. A partir desta e aplicando uma carga concentrada a um 

domínio infinito obtemos a solução fundamental. Em seguida, através do teorema de Betti 

chegamos às equações integrais, as quais, quando discretizadas utilizando o elemento 

constante e escritas para todos os nós e cantos do contorno geraram um sistema linear, que 

quando resolvido forneceu os valores dos deslocamentos e esforços desconhecidos ao longo 

do contorno da placa. Desse modo, pudemos calcular o deslocamento em qualquer ponto 

interno a partir da discretização da equação integral para pontos do domínio. 

Por último, com a finalidade de analisar a formulação regular e singular do método 

dos elementos de contorno, e principalmente verificar qual a influência da posição do ponto 

fonte na resposta do problema apresentamos vários exemplos numéricos. 

Constatou-se que a posição do ponto fonte é importante para garantir a convergência 

da solução para o MEC regular. Entretanto, não se observou que haja uma posição que 

otimize os resultados, contudo, há posições que tornam o sistema de equações estável, ou seja, 

para essas posições a precisão da resposta passa a depender da densidade da malha utilizada, 

utilizando malhas com muitos elementos a posição do ponto fonte deixa de ter influência nos 

resultados. Em todos os casos analisados o sistema se manteve estável para fatores do ponto 

fonte no intervalo de 0,01 a 0,1. Verificou-se que os esforços, momento fletor e esforço 

cortante, são mais sensíveis a variações na posição do ponto fonte, pois estes apresentaram 
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valores divergentes para elementos próximos aos cantos da placa, por isso, foram necessárias 

malhas refinadas para garantir precisão em vários pontos. 
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RESUMO: Este trabalho constitui-se em um estudo de caso realizado numa construção do 
tipo comercial, de porte médio, na cidade de Simão Dias-SE. Foi desenvolvido por alunos do 
último período do curso técnico de edificações sob a orientação do professor da disciplina 
prática profissional. Os alunos tinham por principal objetivo observar os principais 
desperdícios e impactos ambientais ocasionados durante as etapas da obra e apontar possíveis 
soluções a estes problemas encontrados. Na obra foi observado o armazenamento inadequado 
de matérias; a não observação ou leitura inadequada dos projetos e falhas de execução. Tais 
problemas apontados poderiam ter sido minimizados se houvesse um bom planejamento e o 
acompanhamento técnico da obra. O trabalho proporcionou aos alunos uma maior vivência 
prática em obras ao final do curso uma vez que possibilitou contextualizar os conhecimentos 
teóricos adquiridos durante o curso com a prática de campo.  
Palavras–chave: prática, profissional, construção, desperdícios, impactos 
 

ANALYSIS OF WASTE AND ENVIRONMENTAL IMPACTS CAUSED 
THE STEPS OF THE CONSTRUCTION OF A COMMERCIAL 
BUILDING IN THE SIMÃO DIAS-SE CITY. 
 
ABSTRACT: This paper presents in a case study in building commercial grade, midrange, in 
the city of Simão Dias- SE. It was developed by students from the last sentence of buildings 
technician course under the guidance of teacher professional practice discipline. Students 
were aimed at evaluating the main waste and environmental impacts caused during the stages 
of the work and point out possible solutions to these problems found. In the work the 
improper storage of materials was observed; no observation or inadequate reading of projects 
and implementation failures. Such problems mentioned could have been reduced if there was 
proper planning and technical supervision of the work. The work provided students with 
greater practical experience in works at the end of the course since it allowed contextualize 
the theoretical knowledge acquired during the course to the practice field. 
KEYWORDS: practice, professional, construction, waste , impacts 
 
INTRODUÇÃO 

A cidade de Simão Dias localiza-se a cerca de 100 Km da capital sergipana, fazendo 
fronteira com o estado da Bahia, possuí população estimada em 40.684 habitantes, segundo 
com o censo demográfico do IBGE 2016 em uma área territorial de 564,359Km². 

O interesse pelo estudo surgiu através de observações às construções do município de 
Simão Dias, notando-se que muitas obras eram executadas sem o acompanhamento de um 
técnico, isto é, sem a presença de um engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações, 
entretanto atualmente as construções estão sendo um pouco mais fiscalizadas devido ao 
desenvolvimento da cidade. 
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Porém ainda existe um déficit na fiscalização que resultam no descumprimento de leis e 
também ainda persistem problemas como desperdícios de materiais, mudança no 
planejamento do projeto, falta de cuidados na guarda dos materiais, a falta de segurança, 
especialmente ocasionados pelo não uso ou uso irregular dos equipamentos de proteção 
individual e de proteção coletiva nas obras podendo ocasionar graves acidentes. 

Outra dificuldade a ser vencida nas edificações são as tecnologias e processos 
construtivos utilizados durante a execução que muitas vezes não seguem as recomendações 
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as boas 
práticas construtivas difundida na bibliográfica técnica relacionada à construção de edifícios e 
como consequência podem levar a falta de segurança e desperdícios nas obras. 

Além disso, as obras podem causar impactos ambientais que muitas vezes são ignorados 
apesar da legislação pertinente a essa temática, como o descarte incorreto dos esgotos ou 
grande destruição da vegetação local. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 O projeto consistiu em uma pesquisa de campo dividida em duas etapas, a primeira, 
identificada como estudo de caso, realizada durante o acompanhamento de uma construção de 
uma edificação comercial na cidade de Simão Dias-SE, no período de 07 de outubro de 2014 
à 24 de janeiro de 2015, pelas alunas do quarto ano do curso técnico em Edificações: Daniela 
Alves Neri e Érica Andrade Modesto, sob orientação do Professor Msc. Paulo André Barbosa 
Ávila Silva, desenvolvido durante a disciplina prática profissional. A segunda etapa foi 
realizada no período de Janeiro de 2016 à Março do mesmo ano, observando-se se houve 
alguma mudança durante o período transcorrido após a primeira etapa.  

Durante o primeiro período foram realizadas pesquisas bibliográficas e visitas semanais, 
com o intuito de observar os impactos ambientais em cada etapa construtiva. Foram aplicados 
questionários, realizadas entrevistas, feitos registros fotográficos e anotações sobre o 
andamento da obra a partir da observação da execução dos processos construtivos. A segunda 
etapa constituiu-se de entrevista a população. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o acompanhamento da obra percebeu-se a ausência do responsável técnico pela 
execução (engenheiro civil ou arquiteto) ou até mesmo de um técnico de edificações ou de 
segurança no trabalho, sendo a obra executada sob a orientação apenas do mestre da obra.  

Os serviços preliminares são importantes, pois neles são focalizados aspectos sociais, 
técnicos e econômicos, como a localização e características do lote, as possíveis opções de 
uso e as relações de custo e prazo (AZEREDO, 1977). 

Durante a execução dos serviços preliminares observou-se que os materiais só 
chegavam de acordo com a necessidade, evitando muito tempo de armazenamento e 
desperdícios; não haviam centrais de armazenamento temporário quando chegavam os 
materiais como mostra a figura 01, podendo prejudicá-los, principalmente  a areia e brita, que 
por não ser separados por baias poderia misturar e serem carreados pela chuva, causando 
perda de material e podendo comprometer o traço do concreto. 
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Figura 01: Armazenamento inadequado de materiais utilizados na construção do 

edifício. IFS, 2014. 
 
Segundo Brito (1987) “Fundação é o elemento estrutural que tem por finalidade 

transmitir as cargas de uma edificação para uma camada resistente do solo. Fundações bem 
projetadas correspondem de 3% a 10% do custo total do edifício; porém, se forem mal 
concebidas e mal projetadas, podem atingir 5 a 10 vezes o custo da fundação mais apropriada 
para o caso”. As fundações utilizadas nessa obra eram do tipo pré-moldadas que agilizaram a 
execução da obra, evitando desperdício de material, entretanto pré-moldados não permite 
alterações em suas dimensões, nem quebras.  

Quanto ao que foi observado no campo, houve desperdício de material uma vez que 
houve quebra do radier devido à falha em sua execução, trazendo prejuízos financeiros.  

Segundo Sabbatini (1984), “A alvenaria é um componente complexo utilizado na 
construção e conformado em obra, constituído por tijolos ou blocos unidos entre si por juntas 
de argamassa, formando um conjunto rígido e coeso”. Na alvenaria também foram observados 
muitos desperdícios como quebra de blocos, pois não havia o “meio bloco” e não havia um 
controle da espessura da argamassa de assentamento. Tais problemas poderiam ser evitado se 
houvesse um projeto de alvenaria e um controle mais rígido da espessura da argamassa de 
assentamento. 

Foi necessário derrubar a fachada do edifício, pois a face se encontrava do lado errado, 
também foi preciso quebrar parte da alvenaria lateral para a colocação de combogós, 
essenciais para a ventilação interna e que estavam previstas no projeto, porém por uma 
distração do mestre da obra essa passou despercebida. E ao final de toda execução da 
alvenaria quebraram parte desta com a finalidade de facilitar a passagem de materiais para o 
calçamento interno. Problemas deste tipo (erro na leitura de projetos) poderiam ser evitados 
com a presença de um técnico na obra. 

Na superestrutura1 foram utilizados pilares pré-moldados, podendo-se destacar a 
economia de materiais, pois eles evitam desperdício, e a agilidade durante a execução da obra, 
porém a construtora, sob a orientação do mestre, optou utilizar dois ferros a mais que previsto 
em projeto, aumentando o custo da obra. Foi possível também observar rachaduras entre a 
alvenaria e os pilares, pois os pré-moldados não possuem boa aderência. A não observação do 
projeto elaborado por especialista poderá causar danos e prejuízos à obra conforme aponta 
Picchi (1993) “O projeto tem importância primordial na qualidade das edificações, sendo 
apontado como a principal origem de patologias das construções, em diversos estudos 
estrangeiros”. 

Na execução do revestimento 2 foram observados alguns desperdícios, pois a lona não 
sustentava todos os excessos retirados, os quais caiam no chão e se misturavam com a poeira, 

                                                           
1 Superestrutura é a parte superior da estrutura de um edifício que suporta as cargas dos diversos 
pavimentos e as transmite à infraestrutura. (BASTOS, 2011. p51) 
2 O revestimento de argamassa pode ser entendido como a proteção de uma superfície porosa com uma ou 
mais camadas superpostas, com espessura normalmente uniforme, resultando em uma superfície apta a 
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tornando-se impróprios para uma reutilização futura, tal problema poderia ser evitado 
utilizando algum anteparo confeccionado com um material mais rígido como zinco ou 
compensado de madeira para coletar o excesso de argamassa. 

Durante a execução da pavimentação 3, foram observados alguns desperdícios de 
material. Houve sobra de paralelepípedo durante a implementação da pavimentação externa, 
durante a pavimentação interna foi necessário a quebra de parte da alvenaria lateral para a 
locomoção de materiais e equipamentos para a parte interna, mesmo havendo as portas de 
passagem frontal o que demostra a falta de um planejamento antes dos serviços de execução. 

Portanto é necessário um planejamento antes de começar a executar qualquer edifício. 
Isto pode reduzir os desperdícios, trazer benefícios econômicos e acelerar a construção, e 
também construir locais de armazenamento de materiais (baias) diminuindo assim os 
desperdícios.  

Além dos desperdícios de matérias ocorreram outros impactos ambientais. Para a 
compreensão de impactos ambientais, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 
(Brasil, 1986, p. 636) utiliza a seguinte definição: 

“Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

A construção do empreendimento comercial traz vários impactos ambientais, porém o 
mais observado foi a falta de uma destinação adequada dos resíduos sólidos previsto na 
Resolução nº 307, de 05/07/2002, pelo CONAMA, e também alguns prejuízos quanto ao rio 
Caiçá, localizado ao lado da construção (figura 02), pois segundo o responsável da obra o 
esgoto gerado no local antes de ser lançado no rio irá passar por uma fossa com três fazes de 
tratamento, porém até o período acompanhado, com a obra já em fase final, não foi constatado 
a construção de nenhuma estação de tratamento, sendo assim a equipe deduz até o momento 
que a rede sanitária será lançada diretamente no rio, uma prática comum no município. Outro 
impacto ambiental ocorreu durante a preparação do terreno, no qual para suprir o desnível do 
terreno foi necessária grande retirada da cobertura vegetal do local e de uma montanha situada 
no mesmo município para a retirada do aterro. Além da grande proximidade da obra com o 
leito do rio. 

 

 
Figura 02: Construção de galpão comercial ao lado do rio caiçá. IFS, 2014. 

 
                                                                                                                                                                                     
receber de maneira adequada uma decoração final. (FONTE: Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). 
Manual de revestimentos de argamassa; p.11; [s.d.]) 
3 A pavimentação é uma superestrutura constituída por um sistema de camadas de espessuras finitas, 
construída após terraplenagem com o objetivo de resistir e distribuir ao solo os esforços verticais; melhorar as 
condições de deslocamento quanto à comodidade e segurança; resistir aos esforços horizontais que nela 
atuam, tornando mais durável a superfície de deslocamento. (CLARO, 2001, p. 2) 
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Ao retorna-se ao local onde o empreendimento foi construído, a equipe constatou-se 
através de entrevistas, que a obra havia sido embargada por ferir a Lei nº 12.727/12 de 17 de 
outubro de 2012, que estabelece as distancias mínimas de construção a lagos e rios. 

 
CONCLUSÕES 
 Através dos resultados obtidos acima pode-se concluir que a maioria dos impactos 
ambientais e desperdícios foram por falta ou má planejamento. O que mostra a importância de 
se analisar, prevê e programar as fases da obra, ocasionando assim uma economia financeira, 
por permitir a racionalização a partir da compatibilização dos diversos projetos (elétrico, 
hidráulico, estrutural e arquitetônico), a coordenação entre o que foi planejado e o que está 
sendo executado na obra e consequentemente um maior controle de qualidade.  
 É necessário também reduzir os impactos ambientais causados pela má disposição dos 
entulhos gerados no empreendimento, sendo interessante a implantação de um sistema de 
gestão ambiental, contribuindo desta forma para a construção sustentável. 
Considerando o porte médio da obra e o seu valor (aproximadamente dois milhões) seriam de 
extrema importância a presença de profissionais como engenheiro civil, arquiteto, técnico de 
edificações e técnico de segurança que poderiam minimizar os problemas encontrados, 
evitando assim que o mestre da obra assuma todas as responsabilidades. 

O desenvolvimento do projeto possibilitou aos alunos envolvidos um maior 
amadurecimento profissional uma vez que foi possível acompanhar o desenvolvimento de 
uma obra e, com base no conhecimento obtido durante o curso, apontar soluções possíveis 
para suas principais falhas relacionadas aos desperdícios e impactos ambientais. 
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RESUMO: Os diversos empreendimentos e a complexidade dos projetos desenvolvidos no 
setor da construção civil requerem das empresas uma adaptação eficaz de planejamento e 
controle de obras, que permita gerenciamento do projeto. Há necessidade de entender melhor 
esses processos, compreender a possibilidade de execução desses procedimentos e que 
existem ferramentas específicas no auxílio desse gerenciamento. Para Santos (2008), o 
controle dos processos favorece a tomada de decisões, racionalização dos custos, aumento da 
produtividade e melhoria da qualidade, com base no conhecimento amplo das tarefas, 
recursos e prazos. Gerenciar um projeto, como um todo, envolve uma série de processos que 
ao final resume-se em dados para tomada de decisões e comunicação. Dentre as competências 
necessárias para gestão do processo de projeto verifica-se a relevância da gestão da 
informação e analisam-se consequências da deficiência no exercício dessa tarefa. Com a 
continuidade de uma má gestão do processo de projetos, a obra sofre consequências como por 
exemplo: erros construtivos causados pela não compatibilização ou detalhamento de projetos, 
improvisação por falta de algum projeto, erros de mal posicionamento de eletrodutos em 
projetos elétricos, erro de cotas e no próprio desenho, início da obra com projetos incompletos 
e complexidade do projeto dificultando o entendimento.   
Palavras–chave: Construção civil, gestão, processo de projeto, planejamento, qualidade. 
 

ANALYSIS OF THE MAIN PROBLEMS CONSTRUCTIVE PROJECT 
FAILURES ARISING OUT - CASE STUDY IN MACEIÓ, AL. 
 
ABSTRACT: The various projects and the complexity of the projects developed in the 
construction industry requires companies effective adaptation planning and control works, 
enabling project management. There is a need to better understand these processes, 
understand the possibility of implementing these procedures and that there are specific tools 
to aid this management. For Santos (2008), control of processes favors decision-making, 
rationalizing costs, increasing productivity and improving the quality, based on extensive 
knowledge of the tasks, resources and deadlines. Managing a project as a whole involves a 
series of processes that ultimately boils down to data for decision making and communication. 
Among the skills required for project management of the process there is the importance of 
information management and analyzed consequences of disabilities in the performance of this 
task. With the continued mismanagement of the project process, the work suffers 
consequences such as: construction errors caused by non-compliance or project detailing, 
improvisation for lack of any project, bad errors positioning conduit in electrical projects, 
error shares and own design, early work with incomplete projects and complexity of the 
project difficult to understand. 
KEYWORDS: Building, construction problems, design process, planning, quality. 
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INTRODUÇÃO 

Os títulos O momento atual tem mostrado que as organizações empresariais de todo o 

mundo vêm enfrentando cenários cada vez mais competitivos. Este quadro tem pressionado as 

empresas a se reestruturarem e a se munirem de novos instrumentos e técnicas para 

sobreviverem sob a égide dessa nova ordem. (CAMPOS, 2011) 

Segundo o mesmo autor, para se adaptar ao momento atual, essas empresas procuram se 

enquadrar em programas de gestão e garantia de qualidade, com atenção voltada para a gestão 

do processo de projeto. Dessa forma, acreditam que contribuirão para a qualidade tanto do 

produto final – a edificação, quanto na eficiência do seu processo de produção.  

Visto que decisões na fase de projeto podem influenciar todo o ciclo de vida do 

empreendimento, a colaboração e compartilhamento de conhecimento entre as equipes, aliada 

ao atendimento às expectativas do cliente, representa um potencial para melhorar o 

desempenho dos projetos e minimizar estruturas e processos ineficientes no setor da 

construção, aumentando o valor agregado ao projeto, obra e operação. (MELHADO et al, 

2013). 

Desta forma, a gestão do processo de projeto passa a ser um importante instrumento que 

possibilita a troca de informações entre os diversos agentes, e consequentemente a diminuição 

dos erros construtivos, já que estes são advindos de um planejamento deficiente. 

Buscando entender esse cenário o presente trabalho visa conhecer a Gestão do Processo 

de Projeto como influencia na minimização dos erros ocorridos na obra, apresentando uma 

linha de pesquisa que aborde os problemas construtivos mais comuns, as ferramentas de 

controle utilizadas e os pontos positivos da qualidade do processo de projeto para a 

construção de uma edificação da cidade de Maceió, Alagoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando livros, monografias, artigos e 

pesquisa na internet. Pretendeu-se, além de conhecer os estudos realizados sobre o tema, 

aprofundar o embasamento teórico, suporte crítico para a pesquisa de campo. 
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O presente estudo aconteceu em uma construção de um edifício residencial, localizada 

na Cidade de Maceió – AL. Devido a construtora não ter permitido uma investigação mais a 

fundo sobre o problema estudado, houve limitações na pesquisa. Com isto, a empresa 

disponibilizou uma obra que estava na fase de acabamento.  

A pesquisa baseou-se em registros fornecidos pela empresa, alguns dos problemas 

estudados não foram solucionados, o que nos garantiu uma melhor observação e avaliação da 

ocorrência do problema estudado.  

Para o desenvolvimento do tema proposto, se optou por uma pesquisa de natureza 

exploratória, com abordagem qualitativa. Na abordagem qualitativa dos dados, foram 

analisados os principais problemas construtivos ocasionados por falhas ou indefinições de 

projeto e os motivos da ocorrência destes problemas, durante a execução da obra, num certo 

período de tempo. Os dados foram descritos, e posteriormente classificados e analisadas as 

informações. 

O método de pesquisa utilizado foi o de estudo de caso, pois como aponta Lakatos 

(2003, p.186) “é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles.” 

Durante a coleta dos dados, foi entrevistado o gestor da obra, por conhecer as falhas de 

projetos que acarretaram danos à obra. Este instrumento foi feito de maneira estruturada e 

individual, seguido de questionários, proporcionando ao entrevistador, verbalmente, as 

informações necessárias e esclarecer eventuais questões que não haviam sido suficientemente 

abordadas durante os questionários. 

O questionário 1 voltado para o engenheiro civil foi retirado do trabalho de Nascimento 

(2013).  Enquanto o questionário 2 foi elaborado em função das observações feitas pelo 

arquiteto responsável pelo setor de projetos, considerando as questões que poderiam trazer 

melhorias e eficiência para o projeto.  

Após a coleta de dados, dar-se-á início a leitura das entrevistas e questionários, na 

tentativa de apreensão dos sentidos que os sujeitos deixaram transparecer em suas falas, com 
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o objetivo de delinear as principais ideias e selecionar as categorias que supostamente 

responderiam às questões da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o Engenheiro Civil da obra estudada, para que os engenheiros possam executar 

uma obra de qualidade, se faz necessário que os projetos para execução também sejam de 

qualidade, ou seja, com maior numero de informações possíveis. Quando é encontrada 

alguma dificuldade neste processo, acaba gerando incompatibilidade de projeto, que ocasiona 

o retrabalho, pois se segue o projeto que tem em mãos e depois recebe revisões diferentes.  

 Este tipo de situação excede o custo programado pelo serviço, em alguns casos mais 

relevantes tem que se fazer reforços estruturais, aumentando o custo do serviço e atraso na 

entrega. 

 A empresa não desenvolve projetos internamente e atualmente passa por um processo 

de transição do procedimento de análise e compatibilização de projetos. Normalmente as 

compatibilizações de projetos são realizadas durante o processo de execução da obra.  

 Como os projetos são compatibilizados durante a execução da obra, os mesmos voltam 

para reanálise frequentemente por falta de compatibilização ou indefinições, principalmente 

nos pavimentos de área comum, como pilotis, subsolo e pavimento garagem. 

 Além disso, por causa das incompatibilizações e atraso na entrega de projetos afetou-

se diretamente o setor de compras e o orçamento da obra, pois com erros nos projetos foram 

comprados materiais indevidos, aumentando o custo do empreendimento. 

 Para um melhor entendimento dos comentários e respostas dos entrevistados, a seguir 

serão descritos os principais erros de acordo com os tipos de projeto. 

• Instalações Elétrico-Telefônicas 

 Devido a várias revisões no projeto arquitetônico solicitadas pelo Diretor Geral, 

ocorreu atraso na entrega do projeto elétrico e perdas de materiais, pois, as paredes precisaram 

ser cortadas para posicionar os pontos já que haviam sido chapiscadas e rebocadas. Erros de 

mau posicionamento de eletrodutos por conta de o projeto ter chegado depois da locação dos 
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pontos, os mesmos não coincidem com a realidade de execução. Ex: erros nos furos das 

passagens na laje, ausência de pontos de luz e telefone, entre outros problemas que foram 

corrigidos após a entrega do projeto. 

 

 

Figura 1. Perda de materiais nos pontos 
de energia. CORREIA, 2015. 

 

• Instalações Hidro-Sanitárias 

Assim como aconteceu na maioria dos projetos, no projeto de instalações hidro-

sanitárias verificou-se a falta de detalhamentos e atraso na entrega do projeto, ocasionados 

devido às várias modificações no arquitetônico solicitadas pelo diretor geral. Além disto, o 

projetista estava com muitos projetos de outras empresas e acabou não cumprindo com o 

prazo de entrega dos projetos da em empresa estudada.  

Foi observado também que apesar de os projetos de instalações hidro-sanitárias e 

elétrico-telefônicas, geralmente serem desenvolvidos pelo mesmo fornecedor, estes 

apresentaram incompatibilidades entre si. 

Como consequência destas incompatibilidades, ocorreram alguns problemas como na 

locação dos pontos de passagem na laje e de tubulação incorreto. Alguns pontos do projeto 

não coincidiam com a realidade de execução. 
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Figura 2. Perda de materiais nos pontos de 
energia e água fria. CORREIA, 2015. 

 

• Arquitetônico 

Segundo o engenheiro entrevistado, a principal incompatibilidade de projetos em uma 

obra é o arquitetônico com o de instalações. Muitas vezes executa-se o projeto de instalações 

e ao decorrer da execução é encontrado incompatibilidade por falta de informação no projeto 

arquitetônico. 

Foram encontrados erros de cotas, nível e falta de detalhamento. Além disso, os projetos 

arquitetônicos são alterados constantemente pelo Diretor Geral e em muitos casos sem motivo 

nenhum, com isto os outros projetos necessários para execução da obra voltam para reanálise 

e compatibilização com os novos projetos. Quando estas alterações são feitas depois da 

execução do serviço, ocorre retrabalho, perda de material e elevação no custo da obra. 

• Estrutural 

No projeto arquitetônico, entre os andares 7º, 8º e cobertura haviam complementos nas 

varandas chamados de jardineiras. Devido à falta de compatibilização, no projeto de laje 

constavam estes completos em todos os andares, com isto, foi executado em todos os 

pavimentos e posteriormente consultou-se projetista de cálculo para analisar se a estrutura 

suportava. 

Este erro só pôde ser percebido quando as lajes estavam sendo executadas, por este 

motivo não foi possível parar a execução. Este erro ocasionou aumento do orçamento 

programado para o serviço.  
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     Figura 3. Jardineiras                                         Figura 4. Jardineiras                                                                                
construídas. CORREIA, 2015.                          construídas. CORREIA, 2015. 

 

 

Figura 5. Detalhe da jardineira. CORREIA, 2015. 

O erro no projeto de laje ocorreu nas jardineiras, assim como mostra a figura 5. No 

projeto arquitetônico foram descritas que as menores seriam construídas entre o 1º e 6º andar, 

já as maiores, do 7º até a cobertura. Sem esta informação no projeto de laje, as jardineiras 

foram construídas em todos os pavimentos.  
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Figura 6. Imagem do empreendimento. CORREIA, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados expostos, pode-se concluir que, no procedimento padrão do 

processo de projeto desenvolvido na empresa foi detectado que o engenheiro civil não 

participa ativamente do desenvolvimento dos projetos, e o mesmo sente muita dificuldade 

relacionada aos projetistas, pois a maioria dos projetos chegam na obra durante a execução 

dos serviços e com falhas como indefinições, falta de detalhamentos e especificações, erros 

de cota e desenho.  

Algumas causas das falhas no processo de processo detectadas durante a pesquisa 

foram: ausência de compatibilização dos projetos, não conformidade na execução do 

procedimento de Controle e Análise Crítica de Projeto, atraso na entrega dos projetos e 

diversas alterações no projeto arquitetônico que acabam influenciando em todos os outros 

projetos. Todas estas falhas ocasionam erros construtivos, retrabalho e elevação nos custos 

da obra.  

A empresa observada, atualmente, tenta criar um processo de transição do 

procedimento de análise e compatibilização de projetos. Normalmente as 

compatibilizações de projetos ainda são realizadas durante o processo de execução da obra. 

Hoje se pretende realizar a contratação de um profissional terceirizado capaz de realizar 

esta atividade antes da execução dos serviços. 

Logo, para resolver os problemas relacionados aos projetos, a empresa segue o 

procedimento padrão do processo de projeto e resolve as incompatibilidades diretamente 
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com o setor de arquitetura, o mesmo repassa para o projetista e posteriormente fazem uma 

reunião na obra para discussão. Todo este processo requer tempo, por isto, se faz 

necessário que estes problemas sejam solucionados antes da execução dos serviços. 

A partir da entrevista e questionários, pôde-se constatar que os erros de projeto existem 

e não são poucos, e que estes interferem diretamente na execução da obra, causando prejuízos 

e danos irreparáveis. Foi possível também conhecer as principais falhas de projetos, na visão 

dos engenheiros, e servir como feedback para  empreendimentos futuros. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta parte dos resultados de um projeto de iniciação científica 
e tecnológica desenvolvido no Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus Aracaju, com 
objetivo de desenvolver um documento norteador para servir de consulta preliminar aos 
usuários e construtores de edificações populares quanto elementos estruturais típicos nestas 
edificações. Dessa forma esses elementos típicos, foram modelados, analisados e 
dimensionados utilizando o Eberick, software de cálculo estrutural. Para este artigo foram 
utilizados os resultados obtidos para os elementos estruturais lajes e pilares. Os resultados 
apresentam valores típicos para classes de resistência do concreto, áreas de aço e dimensões 
de elementos a serem empregados na superestrutura de edificações populares. As lajes 
analisadas são de forma quadrada (possuem suas duas dimensões iguais), em planta, foram 
consideradas simplesmente apoiadas no modelo estrutural adotado. Para os pilares foram 
consideradas duas dimensões típicas de seção transversal e altura.  
Palavras–chave: concreto armado, cálculo estrutural, edificações populares, superestrutura. 
 

STRUCTURAL ANALYSIS AND SIZING OF TYPICAL SLABS AND 
PILLARS IN POPULAR BUILDING 
 
ABSTRACT: This paper presents part of the results of a scientific and technological 
initiation project developed at the Federal Education Institute of Sergipe (IFS), campus 
Aracaju, aiming to develop a guiding document to serve as a preliminary consultation by 
users and constructors of popular buildings as typical structural. Thus, these typical structural 
elements were modeled, analyzed and designed using the Eberick, a structural calculation 
software. For this paper were used the results obtained for the slabs and pillars. The results are 
typical values for concrete strength classes, steel areas, and dimensions of structural elements 
to be used in the superstructure of popular buildings. The slabs that were analyzed were the 
square type (with two equally dimensions), considered simply supported in the model. It was 
considered for the pillars typical dimensions for transversal section and height. 
KEYWORDS: reinforced concrete, structural calculation, popular buildings, superstructure. 
 
 
INTRODUÇÃO 

A substituição de profissionais com limitado conhecimento técnico-cientifico em 

detrimento de outros formalmente habilitados, pode levar a sérios equívocos em diferentes 

etapas da construção e na elaboração de projetos estruturais. Os equívocos relativos à 

estrutura podem ser tanto por subdimensionamento, ou seja, quando não são atendidos os 

requisitos mínimos de desempenho em serviço e segurança do sistema estrutural, ou por 
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superdimensionamento, quando os elementos possuem dimensões acima do que lhe são 

solicitados, sendo esse último o mais comum. No subdimensionamento há uma pertinente 

preocupação quanto à segurança dos usuários e quanto a durabilidade dessas edificações 

populares, e com o superdimensionamento tem-se que o construtor, que geralmente possui 

condições financeiras limitadas, estará tendo como efeitos mais diretos a ele, o consumo de 

material maior que o necessário, e o comprometimento do comportamento de ductilidade dos 

elementos estruturais na ocasião de ruína. 

Diante dos aspectos mencionados, neste trabalho serão apresentados alguns resultados 

do comportamento e do dimensionamento de dois elementos estruturais, pilares e lajes, para 

situações típicas de carregamento. Os resultados poderão fornecer à construtores de 

edificações de pequeno porte valores preliminares para o dimensionamento de elementos 

estruturais de concreto armado, ou seja, valores típicos iniciais ao projeto de seções 

transversais, dimensões de armaduras, além de recomendações básicas a luz das normas 

técnicas da ABNT, em especial a NBR 6118/2014, além de contribuir  para atender ao o que 

preconiza a Lei 11888/2008, que assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência 

técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para 

sua própria moradia, e ao objetivo da criação dos institutos federais, conforme se verifica na 

Lei 11892/2008, em seu art. 7º. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a obtenção dos dados mencionados foi utilizado um modelo estrutural composto 

de pórticos espaciais com dimensões variadas com dois pavimentos, os quais foram 

analisados utilizando o software AltoQI Eberick v6, disponível para fins acadêmicos no curso 

de Engenharia Civil do Instituto Federal de Sergipe - Campus Aracaju. A figura 1 mostra a 

representação em planta dos pórticos utilizados, bem como a variedade de vãos adotada, 

sendo que o valor de comprimento relacionado a cada pórtico abaixo corresponde às medidas 

utilizadas em todos os vãos do mesmo pórtico. Com o modelo analisado no software, pôde-se 

obter resultados diversos como áreas de aço, taxas de armadura, carregamentos nos 

elementos, dimensões da infraestrutura e plantas de carga. Essas informações foram 

organizadas em planilhas eletrônicas, e os dados coletados foram representados através de 

gráficos para melhor compreensão dos resultados. 
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Figura 27. Pórticos utilizados para dimensionamento da estrutura em planta baixa 

 
Um mesmo pórtico foi analisado sob diferentes classes de resistência do concreto, para 

todos os elementos estruturais, sendo elas C20, C25, C30, C35 e C40. Porém, neste trabalho 

serão apresentados os resultados apenas das classes C20 para lajes e C20 e C25 para pilares, 

visto que são as menores classes de resistência e provavelmente são as mais compatíveis com 

o esperado em edificações populares, mediante ausência de critérios técnicos nos 

procedimentos de dosagem do concreto para edificações populares. Muito embora o 

predominante na cidade de Aracaju é o emprego das classes de agressividade II ou III, o que 

segundo a NBR 6118/2014, implicaria em desuso de concretos da classe C20.  

Faz parte do escopo do projeto a análise dos elementos estruturais: lajes, vigas, pilares, 

sapatas e outros elementos de fundação típicos de edificações populares, porém no presente 

trabalho a abordagem se restringiu a análise de pilares e lajes. 

É importante salientar que os parâmetros de entrada configurados no software utilizado 

estão de acordo com o prescrito na NBR 6118/2014 e os valores resultantes desse programa 

estrutural foram confirmados com os procedimentos de cálculo existentes na literatura 

técnica. 

Os parâmetros utilizados para as análises das lajes foram: dimensões da seção 

transversal, resistência à compressão do concreto, comprimentos de vão e a altura da viga 

onde a laje está apoiada. Para a altura da seção transversal das vigas de apoio foram utilizados 

os valores de 30 cm, 45 cm e 55 cm. Os carregamentos submetidos às lajes foram: (a) peso 

próprio de uma laje maciça de concreto armado com espessura de 9,0 cm; (b) 80 kgf/m² 

referente ao revestimento; (c) 200 kgf/m² referente à carga acidental.  
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Para a análise dos pilares foram consideradas três situações, a primeira situação de 

cálculo foi chamada de “pilar de canto”, estando o pilar sujeito à flexocompressão oblíqua; a 

segunda situação de cálculo foi chamada de “pilar intermediário”, em que o pilar está sujeito 

predominantemente à compressão pura; e uma terceira situação de cálculo chamada de “pilar 

de extremidade”, onde o pilar está sujeito à flexocompressão normal. Considerou-se nas 

análises os pavimentos com pé direito de 2,80 m de altura. A disposição dos pilares e de suas 

seções transversais são mostradas na figura 2. 

Figura 28. Disposições dos pilares analisados e nomes das lajes 

 
Os carregamentos considerados para os pilares foram: (a) peso próprio proveniente de 

laje maciça de concreto armado com espessura de 12 cm; (b) reações dos carregamentos das 

lajes  referente ao revestimento (80 kgf/m²); (c) reações dos carregamentos das lajes referente 

à carga acidental (200 kgf/m²); (d) reações do peso próprio de alvenaria sobre as vigas com 

2,80 m de altura; e (e) reações do peso próprio das vigas com seção transversal de 15 cm x 45 

cm. Sendo assim, as cargas nos pilares variam apenas em função do comprimento dos vãos 

das vigas. 

Nos resultados e discussões que se seguem, o termo “comprimento do vão” está 

relacionado com a ordem de carregamento nos elementos analisados, assim, quando citado em 

lajes refere-se ao seu lado, e quando citado em pilares, refere-se à distância entre eixos de 

pilares. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Lajes 

Os gráficos da figura 3 mostram os resultados obtidos nas análises de lajes para flechas 

em função do comprimento do vão e da rigidez de apoio (altura da viga de apoio). As lajes 

analisadas possuem espessura de 9 cm e comprimentos (lados) iguais, assim sendo definida 

como uma laje retangular armada nas duas direções. O concreto é da classe de resistência 

C20. Os comprimentos das lajes foram variados entre 2,0 m e 6,0 m e as alturas das vigas de 

apoio de 30 cm a 55 cm. 

 

Figura 3. Flecha vs. comprimento da laje. Espessura da laje de 9 cm, concreto C20 

 
Analisando a Figura 3 pode-se perceber a grande influência da altura da viga de apoio 

(rigidez do apoio) das lajes. Comparando lajes apoiadas em vigas de altura igual a 30 cm e 55 

cm, nota-se que as lajes apoiadas em vigas de menor altura apresentam flechas maiores em 

relação às apoiadas em vigas de altura maior. Para comprimento de vãos menores em que a 

ordem de carregamento é menor, essa diferença não é tão evidente, porém para vãos acima de 

3,5 m essa diferença chega a 46% a medida que o comprimento do vão aumenta também. A 

tabela 1 apresenta os valores de flecha limite para lajes em concreto armado de acordo com a 

NBR 6118/2014. 

 
Tabela 1. Flecha limite em função do comprimento do vão 
 

Vão (m) 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
Flecha 
Limite (cm) 

0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 
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Comparando a figura 3 com os valores da tabela 1, verifica-se que os valores de flecha 

estão conforme a prescrição normativa, para todas as condições de apoio analisadas, até o vão 

de 4,0 m. Para vão 4,5 m somente a laje apoiada em viga de altura de 55 cm está conforme a 

norma. A partir do vão de 5,0 m a laje não atende ao requisito mínimo de serviço estabelecido 

pela NBR 6118/2014. 

A Figura 4 relaciona a área de aço com o comprimento do vão da laje, levando em 

conta também a altura da viga de apoio da laje. 

Figura 4. Área de aço vs. Comprimento da Laje. Espessura da laje de 9 cm, concreto C20 

 

Assim como nos resultados das flechas pode-se perceber a influência da rigidez do 

apoio no resultado de áreas de aço, porém a disparidade é menor que o encontrado para as 

flechas. As áreas de aço são maiores para as lajes apoiadas em vigas menos rígidas, assim, 

comparando-se os resultados para lajes apoiadas em vigas de altura de 30 cm com as de altura 

de 55 cm pode-se perceber que há um aumento gradativo na diferença entre as áreas de aço de 

até 2,30 cm²/m para o vão de 6,0 m, diferenças expressivas que impactam na segurança 

estrutural, já que os ábacos usuais na literatura não leva em conta a rigidez de apoio das lajes 

no dimensionamento das mesmas.  

 

Pilares 

Os gráficos a seguir relacionam a taxa de armadura (relação da área de aço pela área de 

concreto) de pilares com suas respectivas seções transversais, vãos das vigas que descarregam 

nos mesmos e classes de resistência do concreto. Foram analisados pilares com seções 

transversais de 20 cm x 20 cm e de 15 cm x 25 cm. Essas seções foram escolhidas por serem 

as seções quadrada e retangular com áreas imediatamente superiores ao mínimo estabelecido 

pela NBR 6118/2014. Os comprimentos dos vãos das vigas, parâmetro relevante para 
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definição da intensidade de carregamento nos pilares, foram variados entre 2,0 m e 6,0 m, 

porém como os valores entre 2,0 m e 3,0 m são iguais para todos os casos houve uma 

sintetização nesse intervalo na confecção dos gráficos. 

Analisando-se os gráficos das Figuras 5 a 8 pode-se perceber que nos pilares 

distantes entre si (comprimento de vão) até 3,5 m pode-se utilizar uma taxa de 

armadura igual a 0,8% (410.0mm, mínimo recomendado pela NBR6118/2014), exceto 

para pilares de canto de seção retangular e classe C25. Pilares de canto geralmente 

possuem taxas de aço maiores para as mesmas condições de carregamento e classe de 

concreto, devido a influência de momentos nas duas direções (flexocompressão oblíqua). 

Figura 5. Taxa de armadura vs. comprimento do vão (Pilares 20 cm x 20 cm, concreto 

C20). 

Figura 6. Taxa de armadura vs. comprimento do vão (Pilares 20 cm x 20 cm, concreto C25) 
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Figura 7. Taxa de armadura vs. comprimento do vão (Pilares 15 cm x 25 cm, concreto 

C20) 

Figura 8. Taxa de armadura vs. comprimento do vão (Pilares 15 cm x 25 cm, concreto C25) 

 

Comparando-se os pilares de seção 20 cm x 20 cm de classes C20 e C25, percebe-se 

que para os pilares de canto e extremidade a variação da taxa de armadura ocorreu 

apenas para o comprimento de vão de 4,0 m, onde houve redução na área de aço com o 

aumento do fck  para 25 MPa, sendo possível o emprego da armadura mínima, e ainda 

que para esses pilares não foi possível realizar o dimensionamento para vãos maiores 

que 5,0 m. Quanto aos pilares intermediários verifica-se que não há variação na taxa de 

armadura para comprimentos de vão até 4,5 m. Para o vão de 5,0 m, a taxa de 

armadura aumentou, mesmo com o aumento da resistência do concreto. Isso pode ser 

justificado pelo fato de o método de dimensionamento de pilares ser iterativo. 

Os pilares de seção 15 cm x 25 cm com comprimentos de vãos superiores a 4,5 m 

não puderam ser dimensionados (salvo o pilar intermediário com concreto C25) 

principalmente por possuírem menor rigidez à flexão na direção da menor dimensão. 

Quanto aos pilares de canto para comprimento de vão igual a 3,5 m ocorreu a mesma 
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situação (aumento na área de aço com aumento da classe de concreto) identificada nos 

pilares intermediários de seção 20 cm x 20 cm no vão de 5,0 m. Comparando-se os 

pilares de seção 15 cm x 25 cm de classes C20 e C25, percebe-se que para os pilares de 

canto e intermediário foi possível dimensionar para comprimentos de vãos de 4,5 m e 5,0 

m, respectivamente, pelo aumento na resistência do concreto. 

 
CONCLUSÕES 

Analisando os resultados obtidos para as lajes quanto ao estado limite de serviço 

pode-se observar que a condição de apoio é extremamente importante para 

quantificação das flechas. É sabido que a forma de dimensionamento manual das lajes 

por ábacos e tabelas não levam em conta a rigidez de apoio da laje, levando a valores 

diferentes da realidade. Por exemplo, a laje com comprimento de vão de 4,5 m apoiada 

em uma viga de altura de 55 cm atende à flecha mínima estabelecida em norma (ver 

Tabela 1), porem a mesma laje nas mesmas condições de carregamento apoiada em uma 

viga de altura menor que 45 cm já não está em conformidade com a NBR 6118/2014 em 

relação ao estado limite de serviço. É importante lembrar que as lajes analisadas 

possuem carregamentos relativamente pequenos simulando edificações populares, sem 

presença de cargas concentradas o que elevaria os valores de flecha, justificando a 

importância da observação da rigidez de apoio da laje analisada. 

Da análise dos pilares com dimensões que fornecem área de seção transversal 

próximas da mínima, a taxa de aço predominante a ser utilizada para vãos até 3,5 m em 

edificações populares é de 0,8% (410.0mm).  

Nos casos de comprimento de vão livre até 4,5 m, para pilares de seção quadrada 

(20 cm x 20 cm), praticamente não há interferência do aumento da resistência do 

concreto de 20 MPa para 25 MPa em relação a área de aço, tanto para os pilares de 

canto, como para os intermediários e de extremidade. Nos casos de vãos livres acima de 

5,0 m, para os pilares de canto e de extremidade não é possível haver dimensionamento 

de áreas de aço.  

Nos casos de pilares de seção 15 cm x 25 cm constatou-se que não houve 

dimensionamento para vãos livres maiores que 5,0 m, valores não usuais nas edificações 

populares. O aumento da resistência do concreto de 20 MPa para 25 MPa não ocasionou 

variação da armadura para vãos de até 3 m, comuns em edificações populares. Com o 

aumento da resistência do concreto foi possível dimensionar pilares de canto, para vãos 

acima de 4,0 m, e pilares intermediários, para vãos acima 4,5 m. 



 

3648 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Para vãos de 5,0 m, a taxa de armadura aumentou, mesmo com o aumento da 

resistência do concreto. Isso pode ser justificado pelo fato de o método de 

dimensionamento de pilares ser iterativo. Ao mesmo tempo que um maior valor de fck 

tende a aumentar a área de aço diretamente através do valor de σcd (As = ω x Ac x 

σcd/fyd); o valor de ω também diminui simultaneamente ao aumento do fck através do 

valor do esforço normal reduzido (ν = Nd / Ac x σcd), pois quanto menor o valor de ν 

menor o valor de ω de acordo com os ábacos encontrados nas literaturas. Isso evidencia 

que na relação entre o fck do concreto e área de aço para os pilares, no vão de 5,0 m, tem-

se pontos do ábaco em que os valores de fck aumentando de 20 MPa para 25 MPa, pelos 

motivos anteriores, implicam em aumento da área de aço.  
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RESUMO: Nos recintos em que há um esforço visual prolongado, como em uma biblioteca, não é 
desejável que os níveis de luz no plano de trabalho prejudiquem as atividades visuais realizadas. 
Assim, o objetivo desta pesquisa é a modernização do sistema de iluminação da biblioteca Gilberto de 
Barros Pedrosa, atendendo a normatização quanto a iluminância e, além disso, alcançar um alto nível 
de eficiência energética através da substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED. O 
projeto foi feito com a finalidade de atender a norma NBR ISO 8995-1, as medições da iluminância 
atual foram realizadas com um luxímetro seguindo a NBR 5382, o desenvolvimento do projeto 
luminotécnico foi realizado com o auxílio do software DIALux evo. Os resultados das medições no 
ambiente mostraram que os níveis de iluminância média estão abaixo do recomendado, o projeto de 
iluminação proposto coloca os níveis dentro da norma, o consumo de potência sobe com o novo 
projeto, e o software confirmou todos os cálculos realizados para o projeto. 

Palavras–chave: dialux, eficiência, luminotécnica, normatização, iluminância 

 

ANALYSIS AND PROPOSAL OF MODERNIZATION AND 
ADAPTATION TO THE LIGHTING RULES OF GILBERTO DE 
BARROS PEDROSA LIBRARY 

 

ABSTRACT: In the precincts where there is a prolonged visual effort, as in a library, it is not 
desirable that the light levels in the work plan impair the visual activities. Thus, the objective of this 
research is the modernization of lighting system of the library Gilberto de Barros Pedrosa, serving as 
the illuminance normalization and in addition, achieve a high degree of energy efficiency by replacing 
fluorescent lamps with LED lamps. The project was done in order to meet the standard NBR ISO 
8995-1. Measurements of illuminance were made with a light meter following the NBR 5382, the 
development of the lighting project was carried out with the help of software DIALux evo. The results 
of measurements at the environment showed that the levels of average luminance are below the 
recommended, the proposed lighting project puts levels within the norm. The consumption of electric 
power rises with new project, and software confirmed all calculations performed. 

KEYWORDS: dialux, efficiency, technical lighting, norming, illuminance 

 

INTRODUÇÃO 

Luminotécnica trata-se do estudo das técnicas e aplicações das fontes de iluminação 

artificiais, através da energia elétrica, em áreas internas e externas. Um bom projeto 
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luminotécnico é essencial para a correta iluminação de ambientes, uma vez que se leva em 

consideração diversos conceitos, tais como, intensidade luminosa, iluminância, temperatura 

de cor, índice de reprodução de cores (IRC), ofuscamento, luminância, dentre outros. Desta 

forma, é possível alcançar uma iluminação apropriada para determinada atividade. Neste tipo 

de projeto, é de extrema importância a escolha de lâmpadas e acessórios que apresentem 

características capazes de atender o fluxo luminoso desejado com um menor consumo de 

potência, alcançando assim uma melhor eficiência energética. 

Segundo Cotrim (2008), a intensidade luminosa de uma fonte em uma direção dada é o 

limite da razão do fluxo luminoso no interior de um ângulo sólido cujo eixo é a direção 

considerada para esse ângulo sólido quando tende para zero. 

Filho (2011) diz que a iluminância é o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela 

superfície em torno de um ponto considerado para a área da superfície quando esta tende para 

zero. E é expressa em lux.    

Rodrigues (2002) define o índice de reprodução de cores (IRC) como a medida de 

correspondência entre a cor real de um objeto e sua aparência diante uma determinada fonte 

de luz.  

Desde a lâmpada criada por Thomas Edson em 1879, até os dias atuais, houve uma 

grande evolução na tecnologia empregada nas mesmas, melhora fomentada pela vasta 

necessidade de aplicações em diversas atividades. Ultimamente a busca por sistemas de 

iluminação mais eficientes se dá pelos altos custos da energia elétrica.  

Apesar da ampla utilização das lâmpadas fluorescentes, a tecnologia LED vem 

apresentando um grande destaque na área da luminotécnica, esta exibe uma grande eficiência 

energética e menores custos de manutenção.  

 A NR 17, a qual aborda a ergonomia no trabalho, fala sobre o correto nível de 

iluminação no ambiente de trabalho e cita a norma NBR ISO 8995-1, que define os níveis de 

iluminação de ambientes de trabalho em interiores. 

Segundo a ABNT, através da NBR ISO 8995-1 (2013), uma boa iluminação propicia a 

visualização do ambiente, permitindo que as pessoas vejam, se movam com segurança e 

desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar fadiga visual 

e desconforto. A uniformidade da iluminância é a razão entre o valor mínimo e o valor médio. 
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A realização deste estudo se deu pelo interesse de conhecer os níveis de iluminância de 

um ambiente bastante utilizado pelos estudantes da instituição federal de ensino (IFBA- 

Campus Paulo Afonso), visando melhorar o rendimento das atividades realizadas no 

ambiente, atender aos níveis de iluminância definidos pela legislação sem elevar, ou elevando 

o mínimo possível, o consumo de energia elétrica do campus, sendo um projeto que apresente 

alta eficiência energética.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ambiente do estudo em questão é a biblioteca Gilberto de Barros Pedrosa, que se 

localiza no campus de Paulo Afonso-BA do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia. Ela divide-se em dois ambientes, a recepção e a sala de leitura que 

comporta as mesas e as estantes, esta divisão é mostrada na Figura 1. Para um melhor 

resultado do projeto, a sala de leitura foi subdividida em três áreas: leitura 1, leitura 2, e 

estantes. Tal subdivisão pode ser visualizada a partir da Figura 2. 

 

 

Figura 1. Área interna da biblioteca dividida em recepção e sala de leitura. IFBA, 2016.                                    
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                      Figura 2. Subdivisão da sala de leitura. IFBA, 2016. 

 

As iluminâncias referentes a cada área da biblioteca foram medidas com o uso do 

instrumento luxímetro, sendo estas medições feitas nas piores condições de luminosidade do 

recinto, isto é, no período noturno onde não há interferência de luz externa ou natural. As 

medições, e o levantamento dos dados relacionados a iluminância média da biblioteca, foram 

realizados conforme estabelece a NBR 5382, a qual garante um erro máximo de 10% no valor 

da iluminância média medida.  

Na instalação existem 26 luminárias com 2 lâmpadas cada, totalizando 52 lâmpadas 

fluorescentes, de modelo tubular T8. As lâmpadas da recepção apresentam potência de 32 W, 

fluxo luminoso de 2100 lm, índice de reprodução de cores (IRC) igual a 78, tendo uma 

eficiência de 70 lm/W. As lâmpadas dos ambientes leitura 1, leitura 2 e estantes, apresentam 

potência de 32 W, fluxo luminoso de 2350 lm, IRC igual a 66, e uma eficiência de 

aproximadamente 73 lm/W. A Figura 3 mostra a distribuição atual das luminárias nos 

ambientes. 
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  Figura 3. Distribuição atual das luminárias nos ambientes da biblioteca. IFBA, 2016. 

 

 A NBR 8995-1 de 2013 estabelece que a iluminância média mínima para as áreas de 

leitura e das bibliotecárias é de 500 lux, com um entorno imediato possuindo no mínimo 300 

lux, no caso das estantes a média mínima é de 200 lux, com um entorno imediato de no 

mínimo 200 lux. Com um índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 80 para os 

ambientes citados. O entorno imediato é uma zona de no mínimo 0,5 m de largura ao redor da 

área da tarefa dentro do campo de visão.  É importante salientar que além de alcançar a 

iluminância mínima, deve-se atentar para que esta esteja uniformemente distribuída, a fim de 

evitar a ocorrência de ofuscamento. Sendo assim, o índice de uniformidade foi calculado tanto 

para as condições reais quanto para os resultados obtidos pelo DIALux evo.  

 Com as cotas de todo o prédio da biblioteca e seus ambientes, e com os níveis de 

refletância de teto, parede, piso e objetos, foram escolhidos conjuntos de luminária e lâmpada, 

com especificações que atendam as normas de forma eficiente. Sendo o conjunto CR434B 

W30L120 1xLED88/840 AC-MLO da marca Philips, escolhido para as áreas de leitura e 

recepção, com potência de 70,5 W e um fluxo luminoso de 6300 lm, vida útil de 25000 horas 

e IRC 80, tendo uma eficiência de aproximadamente 89 lm/W. Para a área das estantes, 

optou-se pelo conjunto BBS416 W15L125 1xLED48/840 MLO-PC da marca Philips, com 

potência de 39 W e fluxo luminoso de 3500 lm, vida útil de 25000 horas e IRC 80, tendo uma 
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eficiência de 89 lm/W. Ambos os conjuntos possuem formato semelhante a lâmpada 

fluorescente instalada na biblioteca, o que facilitaria a diminuição dos custos com a 

adequação das lâmpadas. A partir dos dados do ambiente e da lâmpada foram realizados 

cálculos da iluminância necessária para o correto iluminamento dos ambientes, tomando 

como base o método dos Lúmens, com o objetivo de chegar ao número de lâmpadas 

necessárias para cada área considerada.  

 A biblioteca foi reproduzida no software DIALux evo, com todas as suas 

características, objetos e dimensões reais, toda a reprodução foi feita a partir de uma planta 

2D em formato DWG de todo o prédio da biblioteca. A utilização deste software permite uma 

simulação e confirmação dos cálculos realizados para o número de lâmpadas necessárias, e 

uma maior exatidão por conta da adição dos objetos ao ambiente. 

   Por fim, após a confirmação dos cálculos, foi analisada a potência total consumida 

com as lâmpadas LED e esta foi comparada com a potência atualmente instalada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir de medições nos ambientes da biblioteca, com o luxímetro, obteve-se os 

resultados mostrados na Tabela 1, e a partir destes foi construída a Tabela 2 que compara os 

níveis medidos com os estabelecidos pela norma. 

 

Tabela 1. Resultados das medidas realizadas nos ambientes da biblioteca, com o luxímetro. 
IFBA, 2016. 

 

Ambiente 
Iluminância 
Média (lux) 

Iluminância 
Mínima (lux) 

Iluminância 
Máxima (lux) 

Índice de 
uniformidade 

Recepção 154 90 216 0,58 

Leitura 1 143 45 234 0,31 

Leitura 2 130 66 203 0,51 

Estantes 100 21 202 0,21 
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 Tabela 2. Comparação dos resultados medidos com os valores normatizados. IFBA, 2016. 

 

Ambiente 
Média mínima 
estabelecida na 
norma (lux) 

Iluminância Média 
(lux) 

Nível alcançado em 
relação a norma 
(%) 

Recepção 500 154 30,8 

Leitura 1 500 143 28,6 

Leitura 2 500 130 26,0 

Estantes 200 100 50,0 

 

 

 Os resultados encontrados mostram que nenhum dos ambientes está com o nível de 

luminosidade média de acordo com a norma, estando todos com um valor médio de 50% ou 

menos do nível da iluminância mínima estabelecida. Os índices de uniformidade mostrados 

na Tabela 1 são referentes ao ambiente por completo. 

 A distribuição atual das lâmpadas não distingue os ambientes leitura 1, leitura 2 e 

estantes, como mostra a Figura 3, ocasionando assim um prejuízo quanto a capacidade de 

distribuição luminosa nos ambientes leitura 2 e estantes por conta da distribuição das estantes 

com os livros. As 52 lâmpadas atuais da biblioteca, com potência de 32 W cada, somam uma 

potência total instalada de 1664 W. 

 A partir das características do ambiente, refletâncias efetivas de teto parede e piso, 

altura do pé direito, altura do plano de trabalho, e com os níveis de iluminância determinados, 

foi calculada a necessidade de um fluxo luminoso total de 48552,268 lm para a recepção, 

sendo necessárias aproximadamente 8 lâmpadas de 70,5 W. Para a área de leitura 1, é 

necessário um fluxo de 92760,832 lm, aproximadamente 15 lâmpadas de 70,5 W e, para a 

área de leitura 2, o fluxo necessário é de 20452,562 lm, sendo necessárias, aproximadamente, 

3 lâmpadas de 70,5 W. Para a área das estantes, levando em consideração a distribuição 

geométrica e altura das estantes, bem como sua refletância efetiva, chegou-se a necessidade 

de 8 lâmpadas de 39 W.  As 34 lâmpadas de LED do projeto da nova iluminação somam uma 

potência total instalada de 2145 W. A potência total instalada para o projeto da nova 

iluminação é maior que a atual em 28,91%. 
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 No software as novas lâmpadas foram distribuídas em todos os ambientes de modo a 

obter-se uma distribuição linear da luminosidade. A distribuição pode ser vista na Figura 4, a 

partir dela observa-se que o padrão da distribuição segue uma configuração para cada área da 

sala de leitura em função de sua característica de distribuição dos objetos. Os resultados 

calculados pelo software estão na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Resultados obtidos a partir do software DIALux evo. IFBA, 2016. 

 

Ambiente 
Iluminância 
Média (lux) 

Iluminância 
Mínima (lux) 

Iluminância 
Máxima (lux) 

Índice de 
uniformidade 

Recepção 593 321 729 0,54 

Leitura 1 575 228 687 0,40 

Leitura 2 549 338 638 0,62 

Estantes 241 198 363 0,82 

 

 

 Os níveis de iluminância média em todos os ambientes estão de acordo com os níveis 

estabelecidos pela norma. Assim como na Tabela 1, os índices de uniformidade da Tabela 3 

são calculados com base em todo o ambiente, porém a partir da análise das cores falsas, 

mostradas na Figura 4, fica claro que a distribuição da luminosidade apresenta bons índices 

nas áreas da tarefa e em seu entorno imediato.   

Com o intuito de mostrar visualmente a distribuição da iluminância, obtida no DIALux 

evo, foram registradas as curvas isográficas e as cores falsas para todas as áreas consideradas, 

conforme é mostrado na Figura 4. 
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Figura 4. Curvas isográficas, cores falsas e distribuição das luminárias, exibidas no DIALux 
evo. IFBA, 2016.  

 

CONCLUSÕES 

Os níveis de iluminância média medidos nos ambientes da biblioteca encontram-se 

todos abaixo dos níveis recomendados por norma. A distribuição irregular das luminárias em 

alguns dos ambientes e o número insuficiente destas, para o tipo de lâmpada existente, são os 

principais causadores da referida deficiência de luminosidade, além disso, o índice de 

reprodução de cor (IRC) das lâmpadas também está abaixo do recomendado.   

A potência instalada no projeto é maior que a atual porque o fluxo luminoso total 

requerido, para um nível de iluminância dentro da norma, é elevado, tendo em vista que os 

níveis de iluminância média dos ambientes precisam subir em no mínimo 100% de seu valor 

atual, sendo assim, esta elevação no nível de potência consumida pode ser considerada baixa 
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visto o resultado de iluminância obtido, isto foi possível porque as lâmpadas escolhidas para o 

projeto apresentam uma melhor eficiência. 

A simulação realizada no DIALux evo mostrou ótimos resultados com as lâmpadas 

LED escolhidas, uma vez que a iluminância média mínima, determinada pela norma, foi 

eficientemente atingida com um bom índice de uniformidade. Isto pode ser facilmente 

observado a partir da Figura 4, confirmando assim, através de software, todos os cálculos 

realizados para o projeto da nova iluminação dos ambientes da biblioteca. O uso do software 

DIALux evo possibilita uma maior precisão quanto ao resultado final do projeto 

luminotécnico realizado.  
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RESUMO: Os filtros desempenham um papel fundamental nos sistemas de 
telecomunicações. Embora seja uma das tecnologias mais consolidadas na Engenharia de 
micro-ondas, o intenso crescimento das aplicações dos sistemas de telecomunicações impõe 
um desafio constante, requerendo o estudo de novas configurações de filtros e uma melhor 
compreensão do funcionamento dessas estruturas, procurando atender aos requisitos de 
miniaturização, baixo custo e resposta em frequência atendendo requisitos específicos de, 
entre outra, largura banda. O presente trabalho tem objetivo de analisar e simular filtros em 
microfita utilizando a geometria matrioska. Foram realizadas as simulações utilizando o 
programa computacional ANSYS Designer. Em seguida, foi realizada a etapa de fabricações 
dos filtros selecionados no intuito de comparar os resultados medidos e simulados. Os 
resultados das medições foram obtidos no Laboratório de Medidas em Micro-ondas do 
GTEMA/IFPB. Dentre os resultados obtidos destacam-se: dimensões reduzidas, rápida 
transição da banda passante para a banda de rejeição e aumento da largura de banda, 
observando-se uma boa concordância entre os resultados medidos e simulados.  
Palavras–chave: Estruturas, miniaturização, telecomunicação 
 

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS 
 
ABSTRACT: The filters play an important role in telecommunication systems. Although it is 
one of the most consolidated technologies in Microwave Engineering, the intense growth of 
applications of telecommunications systems poses a constant challenge, requiring the study of 
new filter settings and a better understanding of the functioning of these structures, seeking to 
meet the requirements of miniaturization, low cost and frequency response in view of specific 
requirements, among others, bandwidth. This study aimed to analyze and simulate filters in 
microstrip using matrioska geometry. The Simulations using ANSYS Information computer 
program were performed. Then filter the fabrication step was performed selected in order to 
compare the measured and simulated results. The measurement results were obtained in the 
Measurement Laboratory of Microwave GTEMA / IFPB. Among the results are: small size, 
rapid transition from the passband to the band rejection and increased bandwidth, observing a 
good agreement between measured and simulated results. 
KEYWORDS: Structures, miniaturization, telecommunication 
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INTRODUÇÃO 

Os sistemas de telecomunicação nos últimos anos registram um crescimento 

significativo, principalmente em virtude da quantidade de aplicações que utilizam tecnologias 

de comunicação sem fio, demandando a implementação de dispositivos com tecnologia planar 

com dimensões e peso cada vez menores. Com isso, surge a necessidade de atender a 

crescente demanda registrada nos últimos tempos para os bens e serviços que utilizam 

dispositivos que operem em diferentes faixas de frequência sem que haja interferência ou 

impedimento entre os serviços oferecidos, proporcionando o desenvolvimento de novas 

aplicações na área médicas, em radares, filtros, telefonia celular, GPS, computadores entre 

outros, desenvolvendo assim competências e habilidades na busca de novos dispositivos no 

tratamento, armazenamento e transmissão da informação (OLIVEIRA, 2012; RAMOS, 2016).  

O desenvolvimento de novas configurações de filtros tem atraído o interesse de diversos 

pesquisadores, especialmente na realização de filtros planares em microfita que possibilita 

obter filtros reconfiguráveis, filtros com diversas geometrias, tamanho e banda passante 

(KRISHNA, 2014; GARCIA E GUYETTE, 2015; BORIA, SOTO e COGOLLOS, 2011). 

Nesse contexto, o presente trabalho tem com objetivo desenvolver filtros com base na 

geometria matrioska. São apresentados resultados numéricos e experimentais, observando-se 

uma excelente concordância entre os mesmo, destacando-se a rápida transição da banda 

passante para a banda de rejeição, as dimensões reduzidas e o ajuste da largura da banda de 

rejeição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No presente trabalho foi adotada a geometria matrioska para caracterização numérica 

dos filtros em microfita, com substrato de altura h e constante dielétrica εr, conforme Figura 

1. A geometria matrioska é baseada em quadrados com alimentação simétrica para facilitar a 

análise dos resultados.  
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Figura 1. Geometria da Microfita, HONG e LANCASTER, 2001. 
 

Considere-se inicialmente a geometria com um anel quadrado, aberto, alimentada por 

duas fitas simétricas, conforme ilustrado na Figura 2. Essa estrutura é conhecida também 

como ressonador em forma de C (JITHA, 2010), corresponde a um filtro rejeita faixa e tem a 

sua ressonância dada pela equação (1): 

                                                                  (1) 

Onde Lef é o comprimento médio do anel, é dada pela equação (2): 

                                                                                                    (2) 

e   é a constante dielétrica efetiva para o caso quase-estático, que pode ser calculada 

utilizando aplicativo  AppCAD (APPCAD, 2016) ou aplicando diretamente as equações (3) –

(6), apresentadas em HONG e LANCASTER, 2011. 

                                                                                      (3) 

                                                                                                                                          (4) 

                                                           (5) 

                                                                                                            (6) 

Na geometria matrioska os anéis permanecem interligados, dando origem a um único 

anel equivalente, com um maior comprimento efetivo e, consequentemente, menor frequência 

de ressonância, como ilustrados na Figura 3 e Figura 4.  Para se obter uma determinada 

resposta em frequência, considerando uma mesma área ocupada pela geometria, é possível 
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variar parâmetros tais como, as dimensões dos anéis internos, o espaçamento entre os anéis, 

número de anéis, entre outros. Entretanto, à medida que o número de anéis aumenta, passam a 

ocorrer acoplamentos entre os mesmos e o circuito equivalente não é tão simples como o 

ilustrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Geometria matrioska para de um anel. 
 
 

 
Figura 3. Geometria matrioska para 2 anéis. 

 
Figura 4. Geometria matrioska para 3 anéis. 
 
Foram realizadas as simulações utilizando o programa computacional ANSYS Designer 

8.0 (ANSYS, 2016), este software permite obter os resultados numéricos da caracterização da 

geometria matrioska como filtro. Para isso, foram simuladas diversas geometrias variando 

parâmetros como, espessura e comprimento para analisar as resposta em frequências, largura 

de banda e banda de transição. 
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Em todas as simulações foram adotadas as seguintes especificações: 

 Substrato FR-4, de altura 1,5 mm, constante dielétrica εr = 4,4 e tangente de perdas 

0,02; 

 As portas de 1 e 2 apresentam uma impedância característica de 50 Ω, o que 

corresponde a w0 = 2,8 mm; 

 Largura da fita dos anéis w = 2,0 mm; 

 Fenda g = 1,0 mm; 

 Distância entre as portas 1 e 2, L = 74 mm, independente das dimensões ou do 

número de anéis; 

 Largura de banda definida em –10 dB; 

 Região de transição de –3 dB a  –30 dB . 

Após as simulações foi realizada a etapa de fabricações dos filtros selecionados no 

intuito de comparar os resultados medidos e simulados. Este processo consiste na impressão 

do layout do filtro na fibra de vidro, material utilizado também conhecido substrato FR-4,  

Em seguida, foram realizadas as medições no Laboratório de Micro-ondas do 

GTEMA/IFPB, utilizando um analisador de redes Agilent E5071C, Figura 5. 

 

 

Figura 5.  Configuração dos equipamentos utilizados na caracterização experimental. 

 

Com as medições dos filtros fabricados foi possível fazer a análise da geometria 

matrioska com os filtros simulados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na análise dos resultados foram selecionados 3 filtros que obtiveram 

melhores respostas. Foram caracterizados numericamente e experimentalmente usando a 

geometria matrioska, com um, dois e três anéis. 
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Inicialmente, foi considerado um ressonador de um anel, com L1ext de 30 mm, Figura 

6. A resposta em frequência para essa estrutura é apresentada na Figura 7, |S21|. 

Considerando a faixa inicial de frequência até a primeira ressonância, verifica-se um 

comportamento como filtro passa-baixas.  Para a faixa de frequência em torno da primeira 

frequência de ressonância observa-se um comportamento como filtro rejeita-faixa. Observa-se 

uma excelente concordância entre os resultados experimentais e numéricos. Na Tabela 1 são 

resumidas as características para a resposta em frequência da estrutura com um anel. 

 

 

Figura 6.  Ressonador com um anel de 30 mm. 

 

 

Figura 7. |S21| (dB) × Freq. (GHz) para ressonador com um anel de 30 mm.  

 

 

 Tabela 1. Resposta em frequência do ressonador com um anel. 

 L1ext = 30mm 

fr (GHz) 1,505 

Região de 

transição (GHz) 
0,595 

BW (GHz) 0,840 
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Considerado um ressonador com dois anéis matrioska, sendo o anel externo com 

dimensão de 28 mm, e o anel interno de 20 mm, Figura 8. Na faixa de frequência até 3 GHz, 

Figura 9, são observadas duas ressonâncias distintas na banda de rejeição. Na Tabela 2 são 

resumidas as características para a resposta em frequência da estrutura com dois anéis. 

 

Figura 8. Ressonadores com dois anéis. 

 

Figura 9. |S21| (dB) × Freq. (GHz) para ressonador com dois anéis com L2ext  de 20 

mm. 

 

 

 

Tabela 2. Resposta em frequência do ressonador com dois anéis 

 L2ext =20mm 

fr1 (GHz) 0,700 

fr2 (GHz) 0,805 

Região de 

transição (GHz) 
0,140 

BW (GHz) 0,350 
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Na Figura 10 é mostrado um ressonador com geometria matrioska de três anéis, com 

dimensões de L1ext=36 mm, L2ext= 28 mm, L3ext= 20 mm. As respostas em frequência 

dessas estruturas são apresentadas na Figura 11, verificando-se uma concordância muito boa 

entre resultados numéricos e medidos. Na Tabela 3 são resumidas as características para a 

resposta em frequência da estrutura com três anéis.  

 

 

Figura 10. Ressonadores com três anéis. 

 

 

 

Figura 11. |S21| (dB) × Freq. (GHz) para ressonadores com  três anéis. 

 
 

Tabela 3. Resposta em frequência do ressonador com três anéis. 

 L1ext=36 mm, L2ext= 28 mm,  L3ext= 20 mm 

fr1 (GHz) 

 

0,375 

fr2 (GHz) 0,420 

Região de transição (GHz) 0,050 

BW (GHz) 0,180 
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Comparando com os ressoadores com apenas um anel, verifica-se que as estruturas com 

dois anéis apresentam a primeira frequência de ressonância com uma redução de 

aproximadamente 54%, de 1,505 GHz para 0,70 GHz, sem aumentar a área ocupada pelo 

filtro. Destaque-se ainda a considerável redução da região de transição e da banda passante. 

Fazendo novamente a comparação com os ressoadores com apenas um anel, observa-se 

que as estruturas com três anéis apresentam a primeira frequência de ressonância com uma 

redução de aproximadamente 75%, de 1,505 GHz para 0,375 GHz, conservando a mesma área 

ocupada pelo filtro com apenas um anel. A região de transição e a banda passante ficam mais 

reduzidas ainda, mesmo quando comparadas às estruturas com dois anéis.  
 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi analisada a aplicação da geometria matrioska aos filtros em microfita. 

Operando basicamente como um ressoador, a geometria matrioska apresentou uma 

considerável redução na frequência de ressonância, chegando até 75%, quando comparados 

estruturas de um e três anéis com uma mesma área. Além disso, é possível se obter rápidas 

transições da banda passante para a banda de rejeição e controlar a largura da banda de 

rejeição.  

As características obtidas, assim como a simplicidade da geometria, tornam a geometria 

matrioska potencialmente atrativa para aplicações em filtros em micro-ondas, incentivando 

outros grupos de pesquisa a dar continuidade a este trabalho, buscando novas configurações e 

aplicações. 
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RESUMO: O projeto de uma bicicleta implica em considerar as falhas que porventura 
possam vir a ocorrer na mesma, visando evitá-las e proporcionar segurança aos consumidores. 
Isso implica em conhecer a geometria, as tensões atuantes na bicicleta e as propriedades dos 
materiais a serem empregadas na sua fabricação, com o intuito de determinar as maiores 
tensões que ocorrem em qualquer local no contínuo do material. A solução analítica 
possibilita determinar essas tensões por meio de simplificações na geometria, enquanto que a 
solução numérica por elementos finitos analisa a geometria tal como ela é. Em virtude disso, 
o presente trabalho consiste em realizar uma análise estrutural estática no quadro de uma 
bicicleta, onde serão determinadas as tensões aplicadas e principais, a tensão equivalente e o 
coeficiente de segurança de von Mises, por meio da aplicação do método analítico, com a 
confirmação dos resultados utilizando o método dos elementos finitos no software SolidWorks 
2016. 
Palavras–chave: tensões principais, tensão equivalente de von Mises, fator de segurança, 
elemento finitos  
 

STRUCTURAL ANALYSIS TABLE A BICYCLE 
ABSTRACT: The design of a bike involves considering the failures that may possibly occur 
in the same order to avoid them and provide security to consumers. This involves knowing the 
geometry, the stresses acting on the bike and the properties of the materials to be employed in 
their manufacture, in order to determine the highest stresses occur anywhere in the solid 
material. The analytical solution enables determine these tensions through simplifications in 
the geometry, while the numerical solution finite element analyzes the geometry as it is. As a 
result, the present work is to carry out a static structural analysis in the frame of a bicycle, 
which will be determined applied and principal stresses, the equivalent stress and the safety 
factor of von Mises, through the application of the analytical method, confirmation of the 
results using the finite element method in the SolidWorks 2016 software. 
KEYWORDS: principal stresses, equivalent von Mises stress, safety factor, finite element 

 

INTRODUÇÃO 

A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado, tanto em atividades de lazer como 

em modalidades de competição ou como meio de transporte cotidiano. Para melhor atender 

aos anseios e a segurança de seus compradores, os engenheiros ao desenvolverem e 

projetarem uma nova bicicleta tem a preocupação de evitar que a mesma venha a falhar. Para 

tanto, é necessário o conhecimento da geometria, das tensões atuantes na mesma e das 
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propriedades dos materiais que irão compor o projeto, para, então, se determinar as maiores 

tensões que ocorrem em qualquer lugar no contínuo do material. 

Para o projeto de componentes de geometria simples, a determinação dessas tensões é 

feita através de técnicas de solução analítica, entretanto, para componentes de geometria 

complexa é comum a utilização de outras técnicas como o método dos elementos finitos 

(FEA) que, segundo Filho (2000), pode ser definido com um método aproximado de cálculo 

de sistemas contínuos. Além disso, Rivera (1987), ressalta a importância do Método dos 

Elementos Finitos para a solução de problemas que envolvem mais de um milhão de equações 

simultâneas. Este método permite obter uma aproximação das tensões em qualquer parte de 

um componente, para um dado conjunto de condições de contorno e de cargas aplicadas em 

alguns nós da estrutura, dividindo esse componente em um número finito de elementos 

discretos conectados pelos seus nós (chamados de malha). O FEA permite ainda melhorar a 

aproximação pelo aumento do número de elementos de menor tamanho em detrimento do 

aumento do tempo de processamento computacional. 

A análise estrutural usando o método dos elementos finitos tem se mostrado essencial, 

uma vez que permite recriar e analisar, por meio de modelos virtuais, o comportamento das 

estruturas, reduzindo custos e acelerando o processo de produção de produtos e componentes. 

 Com base nisso, foi realizada a análise estrutural de um quadro de bicicleta, a fim de 

determinar, através do método analítico, as tensões aplicadas, as tensões principais e, 

consequentemente, a tensão equivalente e o fator de segurança de von Mises. Além disso, foi 

utilizado o software SolidWorks 2016 para analisar o quadro por elementos finitos, visando 

confirmar os valores calculados analiticamente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Com a finalidade de realizar a análise estrutural do quadro de uma bicicleta, 

inicialmente foram determinadas pelo método analítico as tensões aplicadas, seguida pelo 

cálculo das tensões principais, e, posteriormente, da tensão equivalente e do fator de 

segurança de von Mises. Além disso, foram realizadas simulações no software SolidWorks 

2016, a fim de confirmar os valores calculados. 

 

Tensões Aplicadas e Principais 

 Segundo Norton (2013), do ponto de vista da engenharia os engenheiros estão mais 

preocupados em projetar elementos de máquinas de forma que eles não falhem, e 

considerando também que falhas ocorrem quando a tensão em algum ponto excede certo valor 
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de segurança, é necessário encontrar as maiores tensões (tanto normal como de cisalhamento) 

que ocorrem em qualquer lugar no contínuo do material do elemento de máquina. Isso 

significa dizer que o maior interesse está na determinação das magnitudes das tensões, 

contanto que o material possa ser considerado macroscopicamente isotrópico, apresentando, 

portanto, propriedades de resistência uniformes em todas as direções. Grande parte dos 

materiais de engenharia obedece a esse critério, embora madeira e material compósito sejam 

exceção notáveis.  

 Tendo em vista que os materiais falham quando as tensões excedem determinado 

valor, para o quadro da bicicleta em estudo, foram identificados os locais e tipos de tensões 

atuantes no mesmo, visando determiná-las, e, então, calcular as tensões principais. Sendo 

assim, foram gerados os gráficos das forças axiais e momentos fletores do quadro da bicicleta 

no software Ftool, desenvolvido por Martha (2008), conforme se pode observar na Fig. 1 e na 

Fig. 2, respectivamente. Esses gráficos foram criados, considerando que o quadro está sujeito 

a uma força vertical de 1200 N (correspondente ao peso de um ciclista), aplicada no local do 

selim para simular condições adversas de estrada. Esse valor de força vertical está previsto na 

Norma NF EN 14766 (2006), que define as exigências de segurança e desempenho da 

concepção e projeto de bicicletas. 

 

 

Figura 1. Diagrama de esforços axiais no quadro da bicicleta. IFPI, 2016. 
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Figura 2. Diagrama de momentos fletores no quadro da bicicleta. IFPI, 2016. 

 

A tensão normal máxima foi determinada conforme a Eq. 1, considerando a força 

normal máxima de 1140 kN, proveniente do diagrama de esforço normal.  

 

                                               (1) 

 

A máxima tensão normal de flexão que ocorre nas fibras externas foi calculada de 

acordo com a Eq. 2, onde M corresponde ao momento máximo e é igual a 30 kN.m, obtido da 

Fig. 2, I é o momento de inércia e equivale a 12,4x10-9 m4 e c é a distância do plano neutro até 

a fibra externa, equivalendo a 14,3 x10-3 m. 

 

                                                            (2) 

 

As tensões principais foram calculadas considerando um estado de tensão 

bidimensional, expresso pela Eq. 3, conforme indicado por Hibbeler (2010). 

 

                                (3) 
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Lembrando que a terceira raiz ( , é sempre zero para o caso 2D.  Uma vez que as três 

tensões principais foram determinadas e ordenadas conforme descrito acima, a tensão de 

cisalhamento máxima foi obtida segundo a Eq. 4. 

 

                                             (4) 

 

Tensão equivalente e coeficiente de segurança de von Mises 

Como o quadro da bicicleta em estudo é fabricado em material dúctil (aço 1020), foi 

empregada a teoria da energia de distorção de von Mises- Hencky para explicar a falha do 

quadro sob carregamento estático. Como temos uma situação de tensões combinadas normal e 

de cisalhamento atuando no quadro, foi necessário definir uma tensão equivalente, que possa 

ser usada para representar a combinação de tensões. Empregando a energia de distorção, foi 

possível determinar a tensão equivalente de von Mises , para o caso bidimensional, segundo 

a Eq. 5. 

 

                (5) 

 

Visando garantir que o estado de tensões esteja dentro da elipse de falha por tensão, foi 

calculado o coeficiente de segurança N, de acordo com a Eq. 6, com Sy igual a 352 MPa para 

o aço 1020. 

 

                           (6) 

 

Determinação das tensões pelo método dos elementos finitos 

 As tensões atuantes no quadro da bicicleta em estudo também foram determinadas 

através de elementos finitos, utilizando o software SolidWorks 2016. As análises foram 

realizadas considerando como material o aço 1020. 

As condições de contorno adotadas estão explícitas na Fig. 3, onde os números 1 e 2 

representam os apoios fixos, e 3, a força de 1200 N, referente ao peso do ciclista. 
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Figura 3. Condições de contorno. IFPI, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra os resultados provenientes dos cálculos analíticos.  

 

Tabela 1. Resultados obtidos analiticamente. IFPI, 2016. 

Tensão normal- 

(MPa) 

Tensão de 

flexão- (MPa) 

Tensões 

principais ( - 

(MPa) 

Tensão de von 

Mises- (MPa) 

Coeficiente de 

segurança de 

von Mises- 

(MPa) 

8,44 34,60 43,04 43,04 8,2 

 

Na Figura 4 pode ser verificado o valor da tensão de von Mises obtida por simulação 

realizada no software SolidWorks 2016, através das condições de contorno citadas 

anteriormente.  E, na Figura 5, tem- se o valor do fator de segurança obtido por simulação 

numérica no mesmo software.  
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Figura 4. Tensão equivalente de von Mises obtida no Solidworks 2016. IFPI, 2016. 

 

 

Figura 5. Fator de segurança de von Mises obtido no Solidworks 2016. IFPI, 2016. 

 
Podemos observar que, os resultados obtidos pelo método analítico diferem dos obtidos 

pela simulação numérica, pelo fato de que na análise analítica leva-se em consideração uma 

geometria 2D, enquanto que na análise pelo método dos elementos finitos é considerado uma 

geometria 3D. 
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CONCLUSÕES 

Por meio da comparação dos resultados, é possível perceber a facilidade e eficácia da 

aplicação do método dos elementos finitos na análise estrutural, uma vez que ele limita 

problemas com geometrias complexas a um conjunto de condições de contorno e uma carga 

aplicada em um dado nó da estrutura. 

O uso do modelo numérico permitiu identificar e avaliar as localidades onde as tensões 

equivalentes de von Mises são máximas e avaliar o fator de segurança de von Mises para o 

quadro da bicicleta. 

Por fim, os valores obtidos por simulação no software SolidWorks 2016 mostraram-se 

bem próximos dos valores provenientes do cálculo analítico. A diferença entre os valores, 

deve-se, principalmente, às simplificações da geometria do quadro da bicicleta na análise 

analítica (tratando-o como um caso bidimensional), enquanto que na abordagem por 

elementos finitos ele é tratado com um caso tridimensional. 
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RESUMO: O arenito é uma rocha sedimentar formada principalmente por grãos de quartzo. 
No Rio Grande do Norte, tem-se a Bacia Potiguar com as Formações Jandaíra e Açu. Esta 
última é constituída por camadas espessas de arenitos de cor esbranquiçada. Ela tem destaque 
como armazenador de água no estado, porém também é usada para agregados para a 
construção civil. Este artigo objetivou o uso do arenito dessa formação na massa cerâmica 
para revestimento. Inicialmente, foi feita a amostragem do material. Ele passou pelo processo 
de cominuição para alcançar a granulometria necessária. Após isso foram feitas três 
formulações para incorporar esse novo material aos tradicionais. Os métodos foram realizados 
de acordo com a NBR 13818/97. Depois da sinterização a 1200°C, os corpos-de-prova foram 
submetidos á análise microestrutural por uma microscopia eletrônica de varredura (MEV). Foi 
obtido um resultado positivo para a utilização do arenito Açu em todas as formulações 
propostas. É claro, portanto, o seu uso na cerâmica para revestimento.  
Palavras–chave: caracterização, cerâmica para revestimento, microscopia  
 

MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF CERAMIC BODIES WITH THE 
ADDITION OF AÇU SANDSTONE 
 
ABSTRACT: Sandstone is a sedimentary rock composed mainly of quartz grains. In Rio 
Grande do Norte, has the Potiguar Basin with Jandaíra and Açu formations. The last one 
consists of thick layers of whitish sandstones. It has featured as water storer in the state, but it 
is also used for aggregates for the construction industry. This article aimed to the use of this 
sandstone formation in the ceramic body coating. Initially, the sample material was taken. He 
passed the comminution process to achieve the required particle size. After this, were done 
three formulations to incorporate this new material to traditional ones. Methods were done 
according to NBR 13818/97. After sintering at 1200 ° C the specimens test pieces were 
subjected to the microstructural analysis by scanning electron microscopy (SEM). A positive 
result was obtained for the using of Açu sandstone in coating ceramic. It is clear, therefore, its 
use in the ceramic coating. 
KEYWORDS: characterization, coating ceramic, microscopy 

 

INTRODUÇÃO 

As rochas sedimentares da Bacia Potiguar são responsáveis pela atividade petrolífera do 

estado, tendo em vista serem geradoras e armazenadoras de hidrocarbonetos. Também se 
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destacam as rochas carbonáticas da Formação Jandaíra – de onde são exploradas matérias-

primas para fabricação de cimento, cal, ração animal – e a Formação Açu (Figura 1), como o 

principal armazenador de água na região centro-norte do estado (PFALTZGRAFF & 

TORRES, 2010). 

 

Figura 1. Mapa geológico simplificado da bacia potiguar. IFRN, 2015 

A Formação Açu, é constituída por sedimentos siliciclásticos, com predominância de 

arenitos e lamitos, que formam uma sequência estratigráfica da ordem de centenas de metros 

de espessura. Esta deposição está relacionada a um evento transgressivo que culmina com os 

carbonatos de plataforma da Formação Jandaira (MENEZES, 2002). 

A Formação Açu é rica em quartzo (SiO2) e esse componente tem função primária na 

produção do revestimento cerâmico, mais especificamente o grés-porcelanato. Nesta massa 

cerâmica o quartzo é usado como componente refratário e durante a fase de queima ele é 

parcialmente dissolvido e forma uma nova fase cristalina, a mulita, em conjunto com os 

minerais alcalinos fundentes, geralmente feldspatos sódicos e potássicos (SANCHEZ et al, 

2001). 

Objetiva-se a utilização do arenito da formação Açu para ser um componente da massa 

cerâmica para revestimento, substituindo assim o quartzo, completamente ou parcialmente. 

Desta forma, este estudo leva em consideração a região que a Bacia Potiguar abrange e seu 

potencial para uma possível indústria ceramista, devido aos depósitos/jazidas dos materiais 

necessários para compor o revestimento cerâmico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 O início do procedimento experimental foi composto pela amostragem das 

matérias-primas. O arenito açu foi amostrado num afloramento à margem da BR-304 na 

cidade de Mossoró-RN a as matérias-primas tradicionais (argila de queima clara, 

feldspato potássico e quartzo) foram obtidas por uma doação da empresa ARMIL, 

localizada em Parelhas-RN. 

 As matérias-primas tradicionais na produção de revestimento cerâmico já 

estavam na faixa granulométrica necessária (<#200), mas o arenito precisou passar pelo 

processo de moagem num moinho de bolas, e depois foi peneirado numa peneira de #200 

(mesh) de abertura 74 µm, o retido passou por uma moagem secundária. 

 No processo de preparação da massa cerâmica, os materiais são pesados numa balança 

analítica de precisão e homogeneizados manualmente atingindo um peso final de 12 g de 

massa seca. Depois de finalizada a homogeneização a seco, a massa é umedecida com água 

destilada (10% em relação a massa seca). Finalizado o processo de mistura das matérias-

primas, os produtos são ensacados e passam por um período de 24 horas de repouso. As 3 

formulações propostas estão expressas na tabela abaixo. (Tabela 1) 

Tabela 1. Porcentagem dos materiais em peso para cada formulação proposta. IFRN, 2015 

Formulação/Matéria-prima F1 (%) F2 (%) F3 (%) 

Argila 37 37 37 

K-Feldspato 53 53 53 

Arenito 10 5 7 

Quartzo 0 5 3 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 2 a 4 apresentam as micrografias dos corpos de prova das formulações 1, 2 e 3 

sinterizados a 1200°C.  

Elas apontaram que os corpos de prova feitos com a formulação 1 apresentaram porosidade 

fechada e fase vítrea devido a formação de fase líquida durante a queima e essa fase ter preenchido os 

poros formados. Também foi visto, pontualmente, uma parte pouco sinterizada na micrografia do 

corpo de prova mencionado. 

O corpo de prova da formulação 2 apontou fase vítrea e fase pouco sinterizada devido ao 

aumento da quantidade de quartzo e a diminuição de elementos fundentes, porém a fase líquida que foi 
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formada ainda foi suficiente para preencher os poros formados durante a queima, desta forma criando 

porosidades preenchidas, diminuindo assim a absorção de água e porosidade aparente do corpo 

cerâmico em destaque. Devido ao aumento de quartzo na formulação, algumas partículas deste não 

foram sinterizadas pelo seu caráter refratário. 

O corpo de prova da formulação 3 mostrou-se com porosidade fechada, fase pouco sinterizada 

e partículas que foram pouco sinterizadas. Pelas forças de capilaridade, a fase líquida formada pelos 

elementos fundentes preencheu os poros formados, formando assim poros fechados. Porém como a F3 

é aquela que possui menos componentes fundentes e mais componentes refratários, formaram-se 

também fases poucos sinterizadas e partículas não conseguiram sinterizar-se completamente. 

 

Figura 2. Micrografia de corpo de prova da F1 sinterizado a 1200°C, ampliação de 500X e 
1500x, da esquerda para a direita. IFRN, 2016 
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Figura 3. Micrografia de corpo de prova da F2 sinterizado a 1200°C, ampliação de 500X e 
1500X, da esquerda para a direita. IFRN, 2016 

 

 

Figura 4. Micrografia de corpo de prova da F3 sinterizado a 1200°, ampliação de 500X e 
1500X, da esquerda para a direita. IFRN, 2016 

 

CONCLUSÕES 

 Através das análises microestruturais dos corpos sinterizados, confirmou-se 

muitos aspectos necessários ao produto final como a fase vítrea e a porosidade fechada 

nas massas cerâmicas produzidas com a adição de arenito açu. Também foram formados 

aspectos, que poderiam ser melhorados com ajustes nas formulações, como partículas e 

fases pouco sinterizadas.  
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 Pode-se melhorar o aspecto microestrutural dos corpos de prova com arenito açu 

aumentando a sua temperatura de sinterização para 1250°C a 1300°C e/ou aumentando a 

quantidade de elementos fundentes na massa. 

 A análise das fases cristalinas dos corpos de prova por difração de raios X seria 

um teste importante a ser realizado que não foi comtemplado nesse trabalho. A partir dos 

resultados desse teste, poderia-se saber se a temperatura de queima já foi suficiente para 

a transformação do quartzo em mulita, já que esta é muito importante para a resistência 

mecânica do material final. 
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RESUMO: Para evitar perdas econômicas e ambientais causadas por falha de tubos 
enterrados é essencial prever o comportamento mecânico do sistema solo-duto. Isso porque 
diferentes rigidezes entre o tubo e o solo circundante conduzem a diferentes deformações. O 
objetivo deste trabalho é correlacionar deformação/falha de tubos enterrados com a rigidez 
relativa do sistema solo-tubo. Para atingir um nível confiável de precisão, uma análise foi 
efetuada através do método de elementos finitos assistida pelo software Abaqus. Diferentes 
parâmetros físicos e mecânicos do sistema solo-duto foram testados nesse software a fim de 
encontrar a correlação desejada. Quando discretizando o solo, uma malha adaptativa fez-se 
necessária. Assim, onde descontinuidade fez-se presente, regiões com elementos de diferentes 
tamanhos foram criadas. Analisando-se os resultados do presente estudo, observam-se dois 
pontos principais. Primeiro, as relações de rigidez relativa menores que 1% tem uma falha 
controlada pelo tubo já que as forças externas são suportadas por esta estrutura. Segundo, uma 
correlação entre a deformação/falha e rigidez relativa do sistema foi estabelecida. Portanto, 
esta pesquisa apresenta uma abordagem simples e confiável para a análise do modo de falha 
de tubos enterrados.  
Palavras–chave: Tubos enterrados, modo de falha, método dos elementos finitos.  

 
A NUMERICAL ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN 
THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BURIED PIPES AND THE 
RELATIVE STIFFNESS OF THE SOIL-PIPE SYSTEM  
 
ABSTRACT: To avoid the economic and environmental lost caused by failing buried pipes, 
it is a must to predict the mechanical behaviour of the soil-pipe system. That is because 
different stiffness between the pipe and its surrounding soil leads to different deformations. 
The objective of this research is to correlate deformation and failure of buried pipes with the 
soil-pipe relative stiffness. To achieve a reliable level of precision, a finite element methods 
analysis was carried out assisted by the software Abaqus. Different physical and mechanical 
parameters of both pipe and soil were tested on the FEM software in order to find the desired 
correlation. When discretizing the soil, an adaptive mesh was necessary. Thus, regions with 
differently sized elements were created where discontinuity was found to be high. By 
computing the results of this study, two points were observed. First, ratios of relative stiffness 
lesser than 1% have a failure controlled by the pipe since external forces are resisted by this 
structure. Second, a correlation between deformation/failure and relative stiffness of the 
system was established. Therefore, this research presents a simple and reliable approach in 
analyzing the failure mode of buried pipes. 
Keywords: Buried pipes, failure modes, finite element methods. 
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INTRODUÇÃO 

Tubos enterrados são comumente usados para o transporte de derivados de petróleo, gás 

natural e água. Sua falha pode causar perdas econômicas e ambientais uma vez que o 

procedimento de detecção de ruptura é impreciso e trabalhos de manutenção são custosos.  

A fim de evitar a interrupção do fluxo que passa nessas estruturas, o objetivo desta 

pesquisa reside em relacionar a rigidez relativa do sistema formado entre o solo e o duto com 

os diferentes modos de ruptura possíveis. Como o solo é um material não homogéneo, essa 

correlação traz um método simples e confiável para prever a resposta de tubos enterrados.  

O uso de um software de métodos de elementos finitos reside em seus resultados 

precisos que levam a análises rigorosas. Por exemplo, usando o software Abaqus, a interação 

entre o solo e o duto pôde ser modelada e os pontos críticos puderam ser identificados. 

Portanto, se uma correlação for encontrada, o processo de concepção de um tubo enterrado 

será optimizado.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A diferença na rigidez do sistema solo-duto leva a uma redistribuição dos esforços de 

tensão próximos ao tubo e faz com que diferentes camadas de deformação sejam formadas. 

Assim, há necessidade em investigar a interação entre o solo e o tubo, a fim de prever a 

resposta final de um duto enterrado. Como uma abordagem para este trabalho, a rigidez 

relativa do sistema será correlacionada à ruptura e à deformação.  

Para Allgood e Takahashi et al. (1972), a rigidez relativa (RR) pode ser calculada com 

base na rigidez da secção transversal do tubo (Rc) e a rigidez do solo circundante (Rs). As 

equações para RR (1), Rc (2) e Rs (3) estão apresentadas abaixo.  

                          (1)  

                                                                                                                           (2) 

                                                                                                                           (3) 

Em que: EP é o módulo de elasticidade do material do tubo, I é o momento de inércia da 

parede do tubo, D é o diâmetro da tubulação, Es é o módulo de elasticidade do solo, e νs é o 

coeficiente de Poisson do solo circundante.  

Variando as dimensões do tubo - diâmetro e espessura da parede - e parâmetros do solo, 

foram alcançadas diferentes rigidezes para o sistema solo-duto. Propriedades tais como a 

permeabilidade, coeficiente de atrito da interface, densidade, e resistência ao cisalhamento 
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foram definidos de acordo com a literatura, pois desempenham um papel importante na 

caracterização do solo e do modo de falha da estrutura.  

Visando minimizar o tempo computacional, foram necessárias limitações sobre as 

dimensões físicas do solo e da tubulação. Por exemplo, foi considerada uma camada de solo 

por análise, e os parâmetros físicos e mecânicos do tubo foram escolhidos com base na 

disponibilidade comercial. Como resultado, diferentes solos e tubos foram modelados para 

encontrar uma correlação entre a rigidez relativa do sistema e a ruptura do mesmo.  

O solo é um material não homogêneo, logo seu comportamento mecânico não pode ser 

considerado linear. Por exemplo, por causa da complexidade dos solos, um parâmetro pode 

ser aplicável a um determinado tipo de solo, mas limitado a outros. Assim, a fim de 

desenvolver um modelo representativo, propriedades do material, mesh da estrutura, etapas de 

carregamentos e propriedades de interação foram cautelosamente definidos.  

Ao modelar o comportamento plástico do sistema solo-duto, o critério de escoamento de 

Mohr-Coulomb foi escolhido devido à sua simplicidade e razoável precisão. Além do critério 

de escoamento, parâmetros tais como a permeabilidade, elasticidade, densidade, e ângulos de 

atrito são cruciais para determinar o comportamento mecânico de solos. Assim, eles foram 

assumidos de acordo com Bowles et al. (1996), ver Tabela 1 e 2.  

Tabela 1. Módulo de Elasticidade de acordo com características de compactação do solo. 
Adaptado de Bowels (1996). 

Tipo do solo Características Es (MPa) 

Argila 

Muito mole 2 - 15 
Mole 
Média 

5 – 25 
15 – 20   

Rija 50 – 100 

Areia 
Fofa 10 - 25 

Densa 50 - 81 

Tabela 2. Coeficiente de Poisson de acordo com o tipo e parâmetros do solo. Adaptado de 
Bowels (1996). 

Tipo do solo Características Es (MPa) 

Argila 
Saturada 0.4 – 0.5 

Insaturada 0.1 – 0.3 

Areia 
Fofa 0.2 – 0.35 

Densa 0.3 – 0.4 



 

3688 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Ao definir os steps da modelagem, dois deles foram criados. O step inicial foi modelado 

com vazios pré-definidos, e o step geostático foi utilizado para levar em consideração os 

efeitos de consolidação e/ou assentamentos da camada de solo. Portanto, nenhuma carga, 

além do peso do solo, foi aplicada à estrutura.  

No mesh, elementos tetraédricos (C3D10) foram definidos tanto para tubulação quanto 

para o solo, uma vez que esses elementos apresentam precisão razoável quando deformados. 

O mesh foi criado em partições com elementos de diferentes dimensões (Fig. 1 e 2). Onde 

descontinuidades e distorções foram encontradas, a malha foi refinada. Além disso, os 

elementos foram definidos para permitir que a pressão dos poros fosse parte do grau de 

liberdade na fase de análise; isto é, consolidações de solo serão analisadas.  

 

Figure 1. Estrutura discretizada, após aplicação do mesh. IFS, 2016. 

 

Figure 2. Detalhe do modelo do duto. IFS, 2016. 
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Para as propriedades de contato entre o solo e o duto, comportamentos normais e 

tangenciais foram criados com o método de imposição de restrição por penalidade. O 

comportamento normal foi decidido como um contato hard. Além disso, os coeficientes de 

fricção entre a superfície do solo e o tubo foram definidos com base no tipo de solo e 

aproximados a partir de Hikooei et al. (2013). Finalmente, 76 tipos diferentes de estrutura 

foram modelados em que as propriedades mecânicas dos solos e dos dutos variam de modelo 

para modelo Tabela 3.  

Tabela 3. Quantidade de modelos testados por categoria de rigidez relativa. IFS, 2016. 

Rigidez Relativa Modelos diferentes testados 

RR < 1 6 

1 < RR < 10 46 

RR > 10 24 

Total 76 

Os métodos analíticos foram usados e comparados com o método baseado em 

elementos finitos de modo a criar uma análise representativa. O método alemão (Jeyapalan e 

Hanida et al., 1988) e o método de Watkins (Watkins e Anderson et al., 1999) foram vitais 

para os cálculos.  Para o método alemão (Eq. 4), a tensão vertical aplicada sobre o tubo 

enterrado pode ser aproximada através do peso específico da camada superior do solo ( ), a 

largura (Bv) e o fator de carga (Cv) da vala, e um fator G que depende da rigidez relativa do 

sistema solo-duto.  

               (4) 

Para o método de Watkins (Eq. 5), as deformações de tubos enterrados podem ser 

previstas a partir da rigidez relativa do sistema (RR), e os fatores a e b, que dependem do solo 

circundante (fd) e do fator de deformação do material do tubo (fk).  

 
Os parâmetros tais como a pressão e a deformação do tubo foram calculados a partir dos 

métodos analíticos e foram comparados com os resultados obtidos a partir da análise dos 

elementos finitos. Como os valores encontrados foram semelhantes, a precisão do modelo foi 

corroborada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 3, é possível verificar a distribuição de tensão após a alocação de um tubo 

enterrado no software de método dos elementos finitos.  

 

Figura 3. Distribuição do estresse sobre o sistema solo-duto. IFS, 2016. 

Foi possível comparar a deformação do software MEF com o valor calculado através 

das equações. Com isso, tornou-se evidente a partir da comparação que o modelo é 

representativo do que é encontrado na literatura. Na Figura 4, apresenta-se o esquema de 

deformação tanto do solo quanto do duto no eixo x.  



 

3691 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 4. A deformação do sistem solo-duto sobre o eixo x. IFS, 

2016.  

Allgood e Takahashi et al. (1972) declarou como definir a rigidez relativa do sistema.  

Depois, Gumbel et al.  (1982) encontrou uma relação entre a rigidez relativa e o 

comportamento do sistema solo-duto. Essa correlação é apresentada na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Rigidez relativa e o comportamento mecânico do sistema. 

Rigidez Relativa 
Carregamento suportado pelo 
duto 

Comportamento do sistema 
solo-duto 

RR < 10 Mais que 90% Rígido 

10 < RR < 1000 De 10% a 90% Intermediário 

RR > 1000 Menos que 10% Flexível 

Os tipos possíveis de falha de tubos enterrados são devido à instabilidade local, 

esmagamento, deformação excessiva, e rachaduras da parede do tubo (Rubio et al., 2008). Na 

Figura 5, está ilustrada a relação proposta entre o modo de falha da estrutura com base na 

rigidez do solo e o tubo.  
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Figura 5. Modos de falha e a pressão externa do 
solo (Adaptado de Rubio, 2008) 

A partir da análise pelo método de elementos finitos de estruturas diferentes, uma 

correlação qualitativa entre a rigidez relativa do sistema e o seu comportamento foi 

encontrado, ver Tabela 5.  

Tabela 5. Correlação entre a rigidez relativa e comportamento do sistema. IFS, 2016. 

Rigidez Relativa (%) Comportamento do sistema 

RR < 1 Esmagamento da parede do tubo 

1 < RR < 10 Flambagem local no duto 

RR > 10 Deformação excessiva no topo do duto 

Como resultado, a resposta da análise de elementos finitos está de acordo com ambos 

Rubio et al. (2008) e Gumbel et al.  (1982). Por exemplo, quando a rigidez relativa for menor 

do que 1%, na análise de ambos, o comportamento do sistema solo-duto será rígido e 

controlado por esmagamento no tubo.  

 

CONCLUSÕES 

Os danos causados pela falha de um tubo enterrado podem gerar perdas que vão além 

do âmbito econômico. Como o solo é um material não homogêneo, o seu comportamento é 

incerto após a redistribuição de tensão instigada por uma tubulação enterrada. Esta pesquisa 

demonstra que o software baseado no método de elementos finitos é um instrumento 
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confiável quando se analisa o comportamento mecânico dos sistemas de dutos enterrados.  

Além disso, uma correlação qualitativa entre a ruptura e a rigidez relativa da estrutura foi 

criada. Como resultado, conhecendo alguns parâmetros de solo e da tubulação, o modo de 

falha pode ser consistentemente previsto.  

 

TRABALHOS FUTUROS 

Nesta obra uma correlação qualitativa foi feita entre o modo de falha de um tubo 

enterrado e a rigidez relativa do sistema. Nos futuros trabalhos serão realizadas novas 

correlações de modo a definir de maneira quantitativa a deformação do tubo em relação à 

rigidez relativa do sistema.  
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RESUMO: Devido a grande necessidade de melhor atender e proporcionar bem estar aos 
fiéis, os locais de adoração assim como qualquer outra edificação requerem cuidados.  Apesar 
disso, é muito frequente a ocorrência de falhas de projeto e planejamento, falta de mão de 
obra qualificada, e ainda à deficiência da manutenção preventiva, estando sujeitos a 
manifestações patológicas. Tendo em mente essa realidade, o presente trabalho buscou 
analisar tais manifestações na igreja dos Salesianos em Juazeiro do Norte- CE, assim como 
propor maneiras corretivas para solucionar ou amenizar os defeitos encontrados. 
Palavras Chaves: manutenção, parâmetros, planejamento.  
 
PATHOLOGICAL ANALYSIS OF SALESIANOS CHURCH IN 
JUAZEIRO DO NORTE 
 
ABSTRACT: Because of the great need to better serve and provide welfare to the faithful, 
the places of worship as well as any other building require care. However, it is often the 
occurrence of planning failures, lack of skilled labor, and even disability preventive 
maintenance, being subject to pathological manifestations. Bearing in mind this reality, this 
study seeks to analyze such events in the church of the Salesians in Juazeiro do Norte- CE, 
and to propose corrective ways to solve or ameliorate defects found. 
KEYWORDS: maintenance, parameters, planning. 
 
INTRODUÇÃO 

Juazeiro do Norte é um município do estado do Ceará. Localiza-se na Região 

Metropolitana do Cariri, no sul do estado, distante 491 km da capital, Fortaleza, Juazeiro é 

ainda um grande polo cultural do Brasil, sendo um dos maiores centros de artesanato e cordel 

do nordeste do país. A cidade é devido à figura de Padre Cícero, considerada um dos três 

maiores centros de religiosidade popular do Brasil, sendo a religião o que impulsionou a 

economia do município.  

Cresceu de forma desordenada devido ao progresso rápido, em especial o Centro da 

cidade que passou por rápidas transformações sendo poucos os prédios antigos preservados. A 

arquitetura antiga ainda conta com a antiga Estação Ferroviária, localizada na Praça dos 

Ourives; a Coluna da Hora, suas grandes igrejas com exuberante arquitetura. 

A Igreja do Sagrado Coração de Jesus ou Igreja dos Salesianos, como é mais conhecida 

pelos fiéis, foi construída em 1949 e tem a ver com um sonho e desejo do Padre Cícero 
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apresentado aos religiosos daquela Ordem. Ganhou as características arquitetônicas a partir de 

uma maquete que o sacerdote trouxe de Roma. Para fazer valer sua vontade, Padre Cícero 

tornou como uma de suas herdeiras a Ordem Salesiana. A imagem do Coração de Jesus no 

altar-mor foi fabricada por alunos salesianos de Gênova, na Itália, e a arquitetura do templo é 

um dos cartões postais de Juazeiro. É também uma das igrejas bem frequentadas pelos 

romeiros. No entanto, vem sofrendo desgaste pelas intempéries, e não tem um 

acompanhamento adequado destes, fazendo ao longo dos anos, apenas reformas pontuais e 

sem um planejamento, onde se levava em conta uma necessidade específica, e não as da 

edificação como um todo. Esses fatores estão levando a igreja a um desgaste arquitetônico e 

patológico por “gambiarras”, ou defeitos pontuais. 

Patologia significa não atendimento ao desempenho desejado, é o ramo da engenharia 

que trata da correção dos problemas patológicos apresentados pelas construções. A 

durabilidade das edificações está ligada à qualidade dos materiais e técnicas construtivos 

utilizados nas mesmas, mas mesmo com todo avanço tecnológico dos últimos anos não tem 

havido uma redução dos problemas patológicos. Para que se tenha êxito nas medidas 

terapêuticas, é necessária a boa condução do diagnóstico. Essa pesquisa visa à identificação e 

caracterização das patologias na igreja dos Salesianos em Juazeiro do Norte, por meio de 

análise patológica da construção, a qual estuda os sintomas, os mecanismos, as causas, as 

origens e as consequências das deficiências das construções.  

Neste trabalho serão apresentadas e analisadas por meio de registros fotográficos 

algumas manifestações patológicas encontradas na visitação do local. 

 

MÉTODOS E MATERIAIS  

A metodologia escolhida é composta por duas fases a primeira é a de levantamento do 

caso na qual foi realizada uma visita in loco em busca de registrar manifestações patológicas, 

com intuito de organizar e agrupar informações necessárias e suficientes para a compreensão 

completa dos fenômenos ali ocorridos, em seguida, dar-se início a segunda fase a qual define 

o diagnóstico da situação, que visa o entendimento dos fenômenos, caracterizando as 

patologias encontradas, o qual foi organizado por meio das respostas, envolvendo vários 

aspectos dos parâmetros de análise patológicos baseadas nos padrões de qualidade informados 

na norma NBR 15575 que diz que níveis de segurança, conforto e resistência devem 

proporcionar cada um dos sistemas que compõem um imóvel: estrutura, pisos, vedações, 

coberturas e instalações. 

− Sintomas: também chamados de lesões ou defeitos  
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− Mecanismo de ocorrência: os problemas patológicos são decorrentes dos chamados 

vícios construtivos. Dessa maneira, é classificado em: sempre; às vezes; raramente.  

− Origem: definição da fase do processo construtivo em que teve origem o fenômeno. 

Pode ser dividida em:  Patologia Congênita (projeto); Patologia Construtiva (execução); 

Patologia acidental; Patologia por má qualidade do produto. 

− Causas: Deve ser identificado o agente causador do problema.  

− Consequências: É verificado se o problema compromete a segurança da estrutura ou 

suas condições de higiene e funcionamento. 

Ao analisar as patologias e a montagem de um perfil, definimos os procedimentos 

práticos para solucionar ou minimizar essas deficiências. 

 

RESULTADOS 

Após uma vigorosa análise presencial com coleta de informações e  fotos, foi traçado o 

perfil das patologias encontradas, quais chamava atenção para seguintes áreas: inadequações 

nas instalações elétricas e hidráulicas; descascamento no revestimento externo; descolamento 

de cerâmicas no piso interno; desgaste por abrasão na área externa;  

Então dividimos por áreas para melhor compreensão.  

 

 Inadequações nas Instalações  

 

Elétricas:  

As instalações elétricas encontradas, tem característica temporárias, porém já vem 

sendo usada pela igreja por um certo tempo. Como se pode ver na Figura 1, temos a presença 

de canaletas por todo perímetro das paredes centrais, ou até mesmo viação exposta, 

encontradas na Figura 2. A ventilação da igreja não foi planejada, ela está em uma 

localização favorável para ventos, porém todas as suas passagens de ar estão em posição 

inadequada, então se colocou vários ventiladores para amenizar a situação, os quais 

permanecem sem devida instalação como também as lâmpadas como vemos na Figura 3 e 

Figura 4. 

Por não possuir um projeto, e todas as reformas serem feitas sem planejamento e de 

modo pontual, nunca se foi pensado no sistema elétrico como um todo. Segundo o sacristão 

da Igreja, “... é fácil de encontrar gambiarras e jeitinhos brasileiros nos fios da igreja.” Então, 

foram sendo feitas várias adaptações no sistema. 
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Figura 1. Fiação exposta e solta. 
 

 

Figura 2. Canaletas expostas. 
 

 

Figura 3. Fios expostos.  
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Figura 4. Fios expostos. 

Sintomas: Fiação exposta e solta 
Origem: Congênita  
Causas: Falta de planejamento na execução  
Mecanismo de ocorrência: Sempre 
Consequências: Riscos de descargas elétricas, curto-circuito, incêndios.  
 
Hidráulicas: 

As instalações hidráulica encontradas, estão de forma precária em um ponto principal, 

apresentada na Figura 5, local construindo a pouco tempo porém já apresenta defeitos e 

improvisações, este local é destinado para os romeiros e visitantes, adquirirem água, que 

acreditam ser santa, porém ali encontra-se infiltrações na parte inferior, mostradas na Figura 

6 e Figura 7, a ligação da água para esta fonte é precária, feita por uma mangueira, indicado 

na Figura 8 e Figura 9.  

 

 
 
Figura 5. Fonte onde a população retira agua santa. 
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Figura 6. Parte inferior da fonte onde se encontra a infiltração. 
 

 
 
Figura 7. Parte inferior da fonte onde se encontra a infiltração. 
 

 
 
Figura 8. Local em que se passa a ligação de agua para fonte. 
 
Sintomas: Instalações improvisadas e aparecimento de ferragens  
Origem: Congênita  
Causas: Falta de planejamento na execução das instalações, além de impermeabilização não 
executada.  
Mecanismo de ocorrência: Sempre 
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Consequências: Incômodo e falta de praticidade quanto ao ligamento e desligamento da fonte, 
além de poder provocar acidentes; Corrosão.  
 

Revestimento externo (Graniquartzo) 

A edificação possui como revestimento externo uma mistura de cimento cola e 

quartzo, chamado de “Graniquartzo”, Figura 9, pois deixa uma aparência semelhante ao 

granito. Devido a sua má aderência, ele vem se descolando da superfície como nas Figuras 

10 Figuras 11 Figuras 12 Figuras 13. 

 

  
 
Figura 9. Amostra do revestimento externo. 

 

 
 
Figura 10. Local onde se encontra descascamento do revestimento externo. 
 

 
 
Figura 11. Local onde se encontra descascamento do revestimento externo. 
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Figura 12. Local onde se encontra descascamento do revestimento externo. 
                               
Sintomas: Descascamento 
Origem: Construtiva ou má qualidade do produto  
Causas: Intempéries e má aderência ao reboco 
Mecanismo de ocorrência: Frequentemente  
Consequências: Além de prejudicar a aparência externa. 
 
Piso externo e acesso principal:  

Encontramos no piso das entradas, assim como no entorno da igreja, tricas como 

também manchas ocasiona pelas ações das intempéries, como vemos na Figura 13, esses 

mesmo problemas se repete, no acesso principal no interior da igreja, lá junto como as trincas 

é visível também o desgaste da coloração original, como visualizamos na Figura 14. 

 

 
  
Figura 13. Piso externo. 
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Figura 14. Piso interno. 
 
Sintomas: Desgaste  
Origem: Acidental  
Causas: Abrasão 
Mecanismo de ocorrência: Sempre 
Consequências: Estética e falta de aderência podendo causar quedas. 
 
Revestimento Cerâmico: 

O revestimento cerâmico em meia parede está desgastado de forma que já despregou 

algumas placas de cerâmica, indicados na Figura 15, uma cerâmica antiga que possivelmente 

foi fixada de maneira inadequada. 

 

 
 
Figura 15. Revestimento cerâmico. 
 
Sintomas: O descolamento e o estofamento de cerâmicas 
Origem: Construtiva  
Causas: Umidade gerada por um encanamento mal executado.  
Mecanismo de ocorrência: Sempre que é usada a torneira. 
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Consequências: Perda das funções do revestimento como também ao risco que pode trazer aos 
usuários, que no caso em questão, são milhões de romeiros e de centenas de dizimistas.  
 

CONCLUSÃO  

A questão da qualidade no setor de construção civil vem recebendo uma atenção 

crescente, servindo de iniciativa para as organizações e fazendo parte integrante dos 

procedimentos das construtoras. O enfoque da gestão da qualidade tem evoluído, passando de 

uma visão corretiva, que se baseia na inspeção, para uma visão voltada a ações preventivas 

em todas as etapas do processo. Porém, como foi visto, é um erro grave achar que a 

padronização, a normalização e o controle de qualidade de produtos e processos são 

suficientes para obter a qualidade. Em obras que apresentam falhas e patologias construtivas 

identificam-se erros não só técnicos, mas também de caráter humano, de organização e de 

gestão.  

Dessa forma, propomos algumas medidas para solucionar os problemas encontrados: 

Nas inadequações nas instalações elétricas e hidráulicas: A improvisação de instalações 

elétricas sempre geram riscos potenciais de acidentes, neste sentido devemos observar sempre 

as condições dos equipamentos que serão utilizados.  

No descascamento no revestimento externo: Como medida corretiva, deve-se retirar 

todo o revestimento, pois a sua estrutura e aplicação semelhante a pintura impede a aplicação 

de outro material sob o mesmo. Além disso, o material para o revestimento atual é de difícil 

acesso, por isso, a administração da igreja aguarda até que boa parte do revestimento venha a 

se deteriorar para que por fim solucione o caso.  

No desgaste por abrasão na área externa: mesmo sendo um desgaste natural, pode ser 

trocado por um piso que tenha uma resistência maior à abrasão. Quanto às rachaduras nas 

escadas de acesso, pode-se verificar se houve recalque.  
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RESUMO: A corrosão de armaduras é uma das principais manifestações patológicas 
nas estruturas de concreto armado e protendido, causando prejuízos materiais e acidentes 
fatais, tais como desabamentos de marquises, lajes e prédios. O projeto objetivou o estudo e a 
análise do efeito da corrosão em um corpo de prova submetido ao ensaio de corrosão 
acelerada por imersão modificada (CAIM). O procedimento metodológico consistiu na 
limpeza mecânica e química das barras de aço, desenvolvimento e confecção das armaduras 
de aço, montagem do aparato experimental eletroquímico, acompanhamento e análise do 
ensaio, rompimento do corpo de prova e pesagem das armaduras. Avaliou-se qualitativamente 
o comportamento da corrosão no decorrer do tempo. Foi possível constatar a corrosão visível 
a partir da secreção do óxido férrico na superfície do corpo de prova por meio de fissuras e 
minúsculos orifícios. O ensaio permitiu avaliar a intensidade de corrosão, importante variável 
para avaliar os efeitos do processo corrosivo bem a perda de massa de 5% sofrida pelas barras 
de aço da armadura.  

Palavras–chave: Corrosão em armaduras no concreto; Ensaio de corrosão acelerada; 
Patologias do concreto; 
 
 

ANALYSIS OF THE ACTION OF THE CHLORIDES ON THE 
REINFORCEMENT OF THE STRUCTURAL CONCRETE BY 
ACCELERATED CORROSION TESTS IN LABORATORY  
 
ABSTRACT: Corrosion of reinforcement is a major pathological manifestation in reinforced 
and prestressed concrete structures, causing material damage and fatal accidents such as 
landslides marquees, slabs and buildings. The project aimed the study and the analysis of the 
effects of the corrosion in a specimen subjected to the accelerated corrosion in modified 
immersion test. The methodological procedure consisted of mechanical and chemical cleaning 
of the steel bars, development and manufacture of steel armor, mount the electrochemical 
experimental apparatus, monitoring and analysis of the test, disruption of specimen and 
weighing of the steel bars. The test allowed the evaluation of the corrosion intensity, an 
important variant to analyze the effects of the corrosion process and the loss of mass of the 
steel bars, what allows you to deduct the rate of corrosion. It was possible to cognize the 
visible corrosion from the secretion of the ferrous oxide from the surface of the specimen by 
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means of little cracks and tiny holes that origin capillaries and a large mass loss of steel bars 
due to corrosion in the reinforcement. 
 
KEYWORDS: Corrosion of reinforcement in concrete; Accelerated corrosion test; 
Pathologies of concrete; 

 

INTRODUÇÃO 

A corrosão de armaduras é uma das principais manifestações patológicas nas 
estruturas de concreto armado e concreto protendido. Tem resultado enormes prejuízos 
materiais de sustentabilidade e, principalmente, acidentes fatais como alguns desabamentos de 
marquises, lajes em balanço e, até mesmo prédios. 

O problema da corrosão metálica apresenta proporções significativas. Em termos 
econômicos, foi estimado que aproximadamente 5% da receita de um país industrializado são 
gastos na prevenção da corrosão e na manutenção ou na substituição de produtos perdidos ou 
contaminados como resultado das reações de corrosão (MERÇON et al., 2004). 

A corrosão pode ser conceituada como a interação destrutiva ou a interação que 
implique inutilização para uso de um material com o ambiente, como resultado de reações 
deletérias de natureza química ou eletroquímica, associadas ou não a ações físicas ou 
mecânicas de degradação (HELENE, 1993). 

Nas estruturas de concreto o tipo de corrosão que predomina é a eletroquímica em 
meio aquoso, sendo que o eletrólito está confinado a uma rede de poros existentes no 
concreto. Desse modo, a corrosão do aço no concreto se desenvolve exclusivamente na 
presença de água ou em ambiente com umidade relativa alta desde que exista uma diferença 
de potencial (POLITO, 2006; CASCUDO, 1997). 

As armaduras inseridas nos componentes estruturais de concreto estão, em princípio, 
protegidas e passivadas contra a corrosão pelo concreto de cobrimento. A perda ou ruptura 
dessa proteção, ainda que localizada, pode desencadear um processo de deterioração, na 
maioria das vezes progressiva e auto-acelerante. A perda de proteção pode dar-se 
principalmente através dos fenômenos de carbonatação e de contaminação por cloretos no 
concreto de cobrimento da armadura. 

A corrosão generalizada das armaduras do concreto geralmente ocorre em função da 
carbonatação de todo concreto de cobrimento. Pode ocorrer também em função de fortes 
ataques por cloretos que provoque a completa destruição da camada passivadora do aço 
(TREADAWAY, 1988; PAGE, 1988). Após todo concreto envolto da armadura estar 
carbonatado, a corrosão será generalizada, tal como se estivesse exposta na atmosfera sem 
nenhuma proteção, com o inconveniente de estar em contato mais permanentemente com a 
umidade, o que acelera ainda mais o processo corrosivo (ANDRADE, 1992).  

Quando ocorre o contato do cimento com a água, diversos de seus componentes se 
hidratam formando um conglomerado sólido. Além desta fase hidratada do cimento, o 
excesso de água colocada na mistura fica neste sólido formando uma fase aquosa. Parte desta 
água pode ser perdida, ficando um sólido poroso. Essa rede de poros forma um emaranhado 
de poros comunicáveis ou não, porém, permite certa permeabilidade aos líquidos e gases. Esta 
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permeabilidade possibilita o acesso de elementos agressivos até o aço, caso estejam presentes 
no material ou no meio ambiente causando, principalmente, a sua corrosão (ANDRADE, 
1992).  

A porosidade e a permeabilidade do concreto são determinantes no grau de penetração 
da umidade, de gases como o oxigênio e íons agressivos como os cloretos, sendo que, o 
acesso da água e de tais compostos ocorrerá mais intensamente nas regiões de maior 
porosidade e permeabilidade, baixando a resistividade do concreto e acelerando o processo 
corrosivo. Concretos de maiores resistividades e, consequentemente, mais protetores das 
armaduras, se conseguem com baixos teores de água de saturação e baixas porosidades 
(GENTIL, 2011). 

A ação dos cloretos vai desde a despassivação da armadura até a participação plena no 
processo corrosivo; eles aumentam substancialmente a condutividade elétrica do eletrólito, 
acelerando o processo, além de participarem das reações de formação dos produtos da 
corrosão (FREIRE, 2005). 

Os cloretos podem estar presentes no concreto de três formas: cloretos fixos, 
quimicamente ligados às fases alumino-ferríticas (formando cloroaluminatos), e fisicamente 
adsorvidos nas paredes dos poros dos silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) ou como cloretos 
livres, dissolvidos na fase aquosa do concreto. Só resultam em perigo para as armaduras os 
cloretos livres que ficam dissolvidos na fase aquosa dos poros. No entanto, os valores limites 
das normas ou recomendações fazem referência aos cloretos totais, pois, mesmo os cloretos 
combinados, podem voltar à solução por processos como a carbonatação (ANDRADE, 1992).  

O transporte dos íons cloretos somente ocorre em presença de água, quando o concreto 
está seco é impossível ocorrer o mecanismo. Os meios de transporte que induzem a 
movimentação e controlam a concentração de íons no concreto são os seguintes: absorção 
capilar, difusão iônica, permeabilidade e migração iônica (BAKKER 1988). De acordo com 
Nepomuceno (1992), a umidade do concreto é fator que influi diretamente na resistividade e 
no teor de oxigênio disponível para participar do processo de corrosão das armaduras.  

O ensaio de corrosão acelerada por imersão modificada é um ensaio que possibilita 
uma análise rápida, pois permite avaliar visualmente o comportamento do mesmo no decorrer 
do tempo. Seu emprego permite avaliar a intensidade de corrosão, que caracteriza a dinâmica 
da corrosão, e determinar a perda de massa do aço, importante variável para avaliar os efeitos 
do processo corrosivo. 

Neste escopo, o projeto objetivou estudar qualitativamente a corrosão das armaduras 
de aço no concreto armado mediante o ensaio da corrosão acelerada em imersão modificada, 
de forma a analisar os fatores que influenciam a corrosão das armaduras e seus efeitos no 
intervalo de tempo estudado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Confecção dos corpos de prova 

As armaduras de aço foram confeccionadas utilizando-se quatro barras de aço CA-50, 
1 0mm, previamente decapadas e preservadas, com 30 cm de comprimento e três estribos. 

Inicialmente efetuou-se a limpeza mecânica das barras de aço utilizando uma escova 
de aço. Na sequência, realizou-se a limpeza química para a decapagem do aço utilizando a 
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solução clark (1,0L de ácido clorídrico concentrado; 20,0g de trióxido de antimônio e 50g de 
cloreto estanhoso), preparada de acordo com as normas da ASTM G1-90 e semelhante ao 
processo de limpeza utilizado por Medeiros (2002) e Rocha (2012). 

As barras de aço permaneceram imersas na solução clark por 12 minutos e, 

posteriormente, lavadas em álcool etílico e secadas (Figura 1-A). As barras de aço utilizadas 

na confecção do corpo de prova foram pesadas e totalizaram 766,0g. 

Foram então submersas em acetona (Figura 1-B), de forma a evitar o contato com o 

oxigênio e cloretos presentes no ar atmosférico, evitando assim, o inicio do processo 

corrosivo, conforme recomendado pela norma ASTM G1-90. 

 

  

A B 

Figura 1. Barras de aço CA-50, 10 mm, após a decapagem (A) e preservados em 

acetona (B). 

As armaduras foram projetadas para que as barras de aço ficassem de 3 a 5 

centímetros expostas à atmosfera, de forma a ser possível realizar a conexão com os polos 

elétricos da fonte de tensão utilizada no ensaio eletroquímico (fonte de alimentação DC Kikari 

HF3003S). 

O corpo de prova foi projetado (Figura 2-A) com 15 cm de diâmetro, 30 cm de altura, 

3 cm revestimento e cocadas cúbicas de aresta de 4 cm. A Figura 2-B apresenta o corpo de 

prova preparado. 

A coleta do concreto foi realizada na obra de expansão Instituto Federal de Sergipe, 

Campus Aracaju. O corpo foi moldado de acordo com a NBR 5738: 2007, com o concreto de 

25 Mpa, “Slump Test” de 12cm, e fez-se a cura de 21 dias no tanque. 
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A B 

Figura 2. Escopo do corpo de prova feito no Software Skecht Up (A), corpo de prova 

já pronto para o ensaio (B). 

 

Ensaio de corrosão acelerada por imersão modificada (CAIM) 

Para a montagem do aparato experimental (Figuras 3-A e 3-B) utilizou-se um aquário 
de vidro, uma fonte de alimentação de voltagem constante, fios, placas de aço galvanizado, 
cloreto de sódio e água destilada. O aquário foi preenchido com 10L de água destilada e 
acrescentado de 50g de cloreto de sódio para simular um ambiente de corrosão com 5% de 
cloretos, ou seja, para simular a atmosfera marítima, neste caso, a orla marítima brasileira. 

O corpo de prova foi imerso no aquário até a sua metade. Estabeleceu-se um ensaio de 
curto tempo, apenas 8 horas. Ligaram-se os polos da fonte de alimentação de voltagem 
constante no corpo de prova (polo positivo) e nas placas de aço galvanizado imersas na 
solução (polo negativo), para que houvesse o aceleramento da corrosão. A diferença de 
potencial (ddp) iniciou-se com a conexão das barras de aço do corpo de prova à fonte de 
alimentação de voltagem constante. As condições de trabalho da fonte foram 1,73A e 32V. 

 O processo de corrosão das armaduras no interior do corpo de prova ocorreu por 
mecanismos eletroquímicos acelerados, isto é, houve uma reação química que envolveu a 
condução de cargas (elétrons) entre a armadura (polo positivo, ânodo), onde ocorreram as 
reações de perda de elétron (oxidação, corrosão), e a placa de aço galvanizado (polo negativo, 
cátodo), onde ocorreram as reações de consumo de elétrons (redução). A circulação de íons 
ocorreu pela solução salina (eletrólito), que estava contida nos poros do concreto do corpo de 
prova, permitindo o contato com as armaduras. 
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A B 

Figura 3. Aparato experimental utilizado para realizar os ensaios de corrosão acelerada em 

laboratório. 

 

Rompimento do corpo de prova e limpeza das barras de aço 

 

O rompimento do corpo de prova foi realizado em uma prensa hidráulica tipo MUE-

100. As barras de aço foram removidas do corpo de prova, lixadas com escova de aço e 

submetidas ao processo de limpeza química utilizando a solução clark, para que fossem 

removidas quaisquer impurezas do concreto e a película de óxido ferroso. As barras foram 

então pesadas para obtenção da sua massa final. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Maia et al., 2015, ligas de aço cujo principal metal constituinte é o 

ferro, quando expostas ao oxigênio e à água, sofrem corrosão com o passar do tempo e 

formam a ferrugem, que é uma mistura de óxidos e hidróxidos de ferro hidratados. Essa 

mistura tem proporções diferentes, principalmente, das seguintes espécies: 

Fe3O4/Fe2O3.H2O/Fe(OH)2/Fe(OH)3. Quanto maior a concentração do Fe2O3. H2O, maior a 

intensidade da coloração alaranjada ou castanho avermelhado. A coloração do Fe(OH)3 puro é 

marrom. 

De acordo com Gentil (2011), os íons hidroxila OH- formados no cátodo (placas de 

aço galvanizado) migram através da água contida nos poros do concreto até encontrar os íons 

ferro provenientes do ânodo (Armadura do corpo de prova), e formando o hidróxido ferroso e 

o óxido férrico (Fe2O3) provenientes da oxidação do ânodo. 
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Verificou-se que a corrosão no corpo de prova e nos equipamentos submersos na 

solução se deu logo nas primeiras horas, apresentando na solução e nas barras de aço expostas 

à atmosfera salina uma tonalidade alaranjada (Figura 4-A), provavelmente, devido à 

predominância do óxido férrico hidratado. O ambiente simulado foi tão agressivo que tiveram 

de ser feitas diversas reparações nos fios que faziam a ligação do sistema, devido à sua 

oxidação. Ao final do ensaio a concentração do óxido férrico hidratado se tornou tão intensa a 

ponto da solução ficar completamente turva impossibilitando ter a visão do corpo de prova. 

Os íons Fe3+ provenientes da oxidação da armadura são transferidos para o cátodo 

onde são convertidos a íons Fe2+. Em virtude do potencial do íon Fe2+ ser menor que o do 

hidrogênio, pode ter ocorrido a reação deste íon com o oxigênio formando o óxido de ferro 

(FeO), que devido à sua instabilidade, volta a ser convertido em Fe2O3 (forma mais estável), 

sendo depositado no fundo do recipiente e contribuindo para a coloração alaranjada 

acentuada. 

Foi possível constatar o aparecimento de fissuras e diversos pontos de infiltrações 

através de orifícios minúsculos que davam origem a vasos capilares e chegavam até as 

armaduras, corroendo assim o aço. 

Conforme descrito por Gentil (2011), a porosidade e a permeabilidade do concreto são 

determinantes no grau de penetração da umidade, de gases como o oxigênio e íons agressivos 

como os cloretos, ou seja, quanto maior a porosidade e permeabilidade, maior a aceleração do 

processo corrosivo. 

A 

Figura 4. Corpo de prova durante os ensaios de corrosão acelerada (A);  

Como foi observado óxido férrico na superfície do corpo de prova (Figuras 5-A e 5-
B), onde estavam localizados as fissuras e os minúsculos orifícios que davam origem a rede 
de vasos capilares, é possível inferir que os cloretos chegaram até a armadura através deles, 
após fazer a carbonatação do concreto. O cloreto de sódio se depositou no corpo de prova, no 
limite do nível da solução já que houve a sua saturação, mesmo estando em 5%. 
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Andrade (1992) define que após todo concreto envolto da armadura estar carbonatado, 
a corrosão será generalizada, permitindo a total penetração da umidade junto com os íons 
cloretos. A corrosão foi em geral localizada nas armaduras que estavam nas regiões fissuradas do 
concreto, como descrito por Bautista e González (1996). 

  

A B 

Figura 5. Corpo de prova recém-tirado do aquário com o cloreto de sódio depositado na 
superfície (A). Corpo de prova e placas de aço galvanizado recém-tirados do aquário (B). 

Após as armaduras terem sido retiradas do concreto, verificou-se a presença de 
manchas avermelhadas no interior do corpo de prova devido ao óxido férrico (Figuras 6-A e 
6-B).  

As manchas se localizaram, em sua maioria, na região inferior do corpo de prova, 
próximo às cocadas. Tal fato permitiu inferir que houve a penetração dos cloretos de forma 
mais agressiva por meio das cocadas, já que elas tinham menor resistência e maior porosidade 
com relação ao concreto. 

A corrosão das barras ocorreu em pontos localizados na superfície metálica 
produzindo pites, que são cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e 
profundidade geralmente maior do que o seu diâmetro (Figura 6-C).   
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A B C 

Figura 6. Visão interna do corpo de prova com focos de corrosão (A), barras de aço retiradas 
do corpo de prova (B), corrosão por pite em destaque nas barras de aço (C). 

 De forma a quantificar a perda de massa das barras de aço, após a realização do ensaio 
CAIM, as mesmas foram novamente submetidas ao processo de decapagem química e 
pesadas, obtendo-se 728,0g, ou seja, uma perda de massa devido à corrosão de, 
aproximadamente, 5%. Utilizando a metodologia de Torres (2006) para o cálculo da taxa de 
corrosão, foi possível determinar uma taxa de 300,81 mdd (mg/cm2/dia). 

 

CONCLUSÕES 

 O processo de corrosão se apresenta no concreto armado através da penetração dos 

cloretos pelos vasos capilares do concreto associado à umidade, após sua carbonatação, até 

atingir as armaduras de aço, causando assim fissuras e em casos extremos o desplacamento do 

concreto, devido à expansão do aço pelo acréscimo da camada de ferrugem, enfraquecimento 

das armaduras e perda de aderência da armadura com o concreto. 

Foi possível constatar a corrosão a partir da secreção do óxido férrico, de coloração 

alaranjada, na superfície do corpo de prova por meio de fissuras e minúsculos orifícios e na 

solução eletrolítica, bem como a perda de 5% da massa das barras da armadura de aço.  

  Diante do exposto o projeto desenvolvido apresentou um olhar crítico de como se dá 

os efeitos da corrosão para que estudos posteriores possam avaliar os índices e modos de 

contornar essa patologia, dando durabilidade e segurança nos materiais utilizados nas 

construções civis.  

 Serão realizados novos testes de corrosão acelerada em laboratório, utilizando a 

medida do potencial de corrosão da armadura de aço, de forma a inferir, quantitativamente, 
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sobre a agressividade corrosiva ao concreto submetido a diferentes condições de salinidade, 

espessura de cobrimento e proteção catódica. 
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RESUMO: A qualidade microbiológica dos alimentos está condicionada, primeiro, à 
quantidade e ao tipo de microrganismos inicialmente presentes e depois à multiplicação destes 
alimentos. Os microrganismos indicadores da qualidade com que as hortaliças foram obtidas 
ou processadas são os aeróbios mesófilos. A presença destes em altas contagens é indicativo 
de procedimentos higiênicos inadequados na produção, no beneficiamento ou na conservação 
do alimento. O objetivo deste trabalho foi analisar quantitativamente e qualitativamente as 
hortaliças comercializadas nas feiras livres de Juazeiro do Norte/CE. Foram analisadas 
hortaliças de três mercados públicos diferentes, as hortaliças foram: cebolinha, tomate e 
pimentão. A coleta aconteceu em um mercado por semana, e cada mercado foi visitado três 
vezes, totalizando 9 coletas. Três amostras de cada hortaliça escolhida foram coletadas, 
acondicionados assepticamente e transportadas para o laboratório de Microbiologia 
Ambiental (LAMAM) do IFCE, onde foram feitas as análises quantitativas e qualitativas. Os 
resultados da contagem de mesófilos se mostraram bastante elevados, indicando deterioração 
do alimento por contato inadequado com o ambiente externo. Para as análises qualitativas, 
foram detectados sete tipos de microrganismo, dentre ela pode-se citar: Escherichia coli e 
Pseudomonas sp. Validando, portanto, que as hortaliças comercializadas nos mercados de 
Juazeiro do Norte apresentam elevada contaminação, levando a preocupação com a higiene de 
como esses alimentos são manipulados, sabendo que isso representa um grande risco à saúde.                                   
Palavras-chave: contaminação, higiene, microrganismos, vegetais 

 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF VEGETABLES 
MARKETED IN FAIRS FREE CITY OF JUAZEIRO DO NORTE- CE. 

ABSTRACT: The microbiological quality of food is conditioned, first, the amount and type 
of microorganisms present initially and then the multiplication of these foods. The quality 
indicator organisms with the vegetables were obtained or processed are aerobic mesophilic. 
The presence of these in high scores is indicative of inadequate hygienic procedures in the 
production, processing or food storage. The objective of this study was to analyze 
quantitatively and qualitatively the vegetables sold in Juazeiro do North/CE. Three different 
public markets vegetables were analyzed, the vegetables were green onions, tomatoes and 
peppers. The gathering took place in a market a week, and each market has been visited three 
times, totaling 9 collections. Three samples of each selected vegetables were collected 
aseptically, packaged and transported to the Environmental Microbiology Laboratory 
(LAMAM) of IFCE, where were made quantitative and qualitative analysis. The results of 
mesophilic count proved quite high, indicating deterioration of food by improper contact with 
the external environment. For qualitative analysis, it was detected seven types of 
microorganism, among it can be mentioned: Escherichia coli and Pseudomonas sp. 
Validating, so that the vegetables sold in Juazeiro do Norte in markets have high 
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contamination, leading to concern with hygiene as these foods are handled, knowing that it 
represents a major health risk.                                                                                              
KEYWORDS: contamination, hygiene, microorganisms, vegetables 

 
INTRODUÇÃO 

Hortaliças minimamente processadas podem ser definidas como produtos que, embora 

fisicamente alterados, permanecem em estado fresco e, na maioria das vezes, não necessitam 

de preparo subsequente para consumo. O processamento mínimo inclui as etapas de 

seleção/classificação da matéria-prima, pré-lavagem, processamento (corte, fatiamento), 

sanificação, enxágue, centrifugação e embalagem (SANTOS et al, 2010). 

Segundo Santos (2010), devido à elevada manipulação e ao incremento no consumo de 

minimamente processados, tanto em âmbito doméstico quanto institucional, a preocupação 

com o risco potencial para a saúde pública aumentou, devido à probabilidade de 

contaminação microbiológica.  

A qualidade da higiene (ambiente, manipuladores e superfícies) representam a 

contaminação inicial, as especiarias podem ser contaminadas na sua origem, na estocagem, no 

transporte ou mesmo durante a manipulação. A qualidade microbiológica dos alimentos está 

condicionada, primeiro, à quantidade e ao tipo de microrganismos inicialmente presentes 

(contaminação inicial) e depois à multiplicação destes no alimento. 

Os microrganismos indicadores da qualidade com que as hortaliças foram obtidas ou 

processadas são os aeróbios mesófilos. A presença destes em altas contagens é indicativo de 

procedimentos higiênicos inadequados na produção, no beneficiamento ou na conservação, 

dependendo da origem da amostra. Os mesófilos se multiplicam numa faia de temperaturas 

entre 20°C e 45°C sendo a temperatura ótima de crescimento 32°C.  

Sendo assim, foi objetivo do presente trabalho analisar as condições higiênico-sanitárias 

de hortaliças minimamente processadas (tomate, cebolinha e pimentão) comercializadas nos 

mercados públicos da cidade de Juazeiro do Norte, CE/Brasil, a partir de análises 

quantitativas de organismos mesofilos e análises qualitativas de microrganismos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção das amostras 

As hortaliças Pimentão, tomate e cebolinha foram compradas em três feiras livres 

diferentes da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Três amostras de cada hortaliça foram 

analisadas por coleta. Foram realizadas três coletas em cada mercado, totalizando 27 amostras 

analisadas em todo o período de pesquisa. As coletas foram realizadas no período da manhã e 
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foram escolhidas bancas aleatórias dentro dos mercados públicos. Os vegetais coletados 

foram embalados em sacos plásticos estéreis e transportadas imediatamente, em recipientes 

isotérmicos, para o Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAM) do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - campus Juazeiro do Norte. O tempo 

transcorrido entre coleta e análise laboratorial foi de no máximo 3 horas. 

 

Contagem de microrganismos mesófilos 
Para contagem da quantidade dos microrganismos mesófilos, foram adicionados 15 mL 

de ágar padrão para contagem (PCA) fundido e resfriado a temperatura de 45º C. Após o ágar 

ficar solidificado em temperatura ambiente, foi adicionado e espalhado com o auxílio de alça 

de Drigalski, 0,1 mL de cada diluição, pelo método de spread-plate. Em seguida, as placas 

foram incubadas a 35º C por 48h (APHA, 2001). 

As contagens foram realizadas em contador de colônias, segundo técnica padrão, 

preferencialmente em placas contendo de 30 a 300 unidades formadoras de colônias. A média 

do número de colônias contadas nas placas em duplicata, multiplicada por 10 e pelo fator de 

diluição das amostras correspondentes forneceu o número de microrganismos heterotróficos 

mesófilos por grama da amostra. 

 

Análise qualitativa de microrganismos 

Para a análise qualitativa dos microrganismos, uma alíquota de cada amostra foi 

inoculada em tubos de ensaio contendo caldo BHI (Brain Heart Infusion) e incubada por 24 

horas a 37°C em estufa de cultura bacteriológica. Os tubos que apresentaram crescimento 

tiveram alíquotas retiradas e inoculadas no meio de cultura cromogênico CPS e novamente 

incubadas a 37°C por 18-24h. No meio de cultura CPS é possível identificar: E.coli, Proteus, 

enterococos, KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter), Staphylococcus 

saprophyticos, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Candida albicans e Citrobacter freundii.  

A identificação dos microrganismos foi realizada pelo aspecto das colônias 

desenvolvidas, colorações características, textura e formato das colônias.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise Quantitativa de Microrganismos Aeróbios Mesófilos  

Os resultados para os microrganismos mesófilos tiveram uma ampla variação, e se 

mostraram bastante elevados. A tabela 1 descreve os resultados obtidos para as três coletas de 

cada hortaliça, nos diferentes mercados.  

 

Tabela 1 – Resultados encontrados nas três hortaliças para microrganismos mesófilos, nos 
diferentes mercados públicos analisados na cidade de Juazeiro do Norte, CE/Brasil. 
Contagem de Mesófilos (UFC/g) 

 Cebolinha Pimentão Tomate 

Primeira Coleta 

Mercado 1 1,57 x 106 2,4 x 106 6,3 x 104 

Mercado 2 4,9 x 106 1,27 x 104 1,21 x 106 

Mercado 3 5,2 x 106 2,3 x 106 1,33 x 105 

Segunda Coleta 

Mercado 1 9,15 x 106 5,2 x 105 1,9 x 106 

Mercado 2 1,82 x 106 1,25 x 105 1,52 x 105 

Mercado 3 8,5 x 105 1,1 x 105 6,1 x 103 

Terceira Coleta 

Mercado 1 2,83 x 106 3,9 x 104 3,0 x 105 

Mercado 2 2,1 x 106 6,3 x 104 8,2 x 104 

Mercado 3 1,03 x 107 1,7 x 105 1,45 x 105 

 

Na legislação que regulamenta os padrões microbiológicos para alimentos (ANVISA, 

2001), não estabelece limites para bactérias mesófilas, e apesar desse grupo de bactérias não 

estarem relacionadas diretamente a saúde humana, sua presença excessiva indica deterioração 

do alimento por contato inadequado com o ambiente externo. Segundo recomendações de 

Morton (2001) apud Almeida (2006) a contagem de bactérias aeróbias mesófilas em vegetais 

congelados e similares não devem ser superiores à 105 – 106 UFC/g. Uma vez que alimentos 

que apresentam contagem de microrganismos mesófilos acima de 106 UFC/g começam a 

mostrar sinais de degradação (FRANCO; LANDGRAF, 2003 apud ALMEIDA, 2006). 

 Ravelle e Novaes (2010) em seus estudos com hortaliças minimamente processada, na 

cidade de Piracicaba – SP, obtiveram resultados para contagem de bactérias mesófilas 

variaram em torno de 1,0E+07 a 7,3E+08 UFC/g, o que se mostra semelhantes com os 

encontrados nesse trabalho. 
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 Os dados obtidos foram semelhantes aos de Silva (2002), em suas análises com o 

cheiro verde, onde apresentaram contagens de 3,5E+06 UFC/g, porém foram um pouco 

inferiores para análises com o tomate, na qual exibiram contagens de 8,8E+03 UFC/g.  

Na Figura 1, mostra a contaminação das hortaliças em cada mercado. Por meio de uma 

média geométrica que foi feita com os dados da Tabela 1, pode-se observar qual das 

hortaliças se encontrou mais contaminada. Das três hortaliças analisadas, a cebolinha foi a 

hortaliça que mais apresentou contaminação de microrganismos mesófilos. 

 

 
Figura 1 – Média Geométrica da quantificação de mesófilos apresentados em escala 
logarítima. Dados organizados por hortaliça e mecado. IFCE, 2015. 
 
Análise Qualitativa de Microrganismos  

De acordo com as análises realizadas utilizando o meio de cultura diferencial CPS, foi 

possível identificar os seguintes microrganismos em todas as feiras livres: Proteus sp., E. coli, 

Klebsiella sp., Streptoccocus sp., Staphyloccocus sp., Pseudomonas sp., e Fungo 

filamentosos.  As tabelas 2 apresentam a prevalência de cada microrganismo encontrado nas 

três amostras de vegetais no decorrer de cada coleta.  

Os gêneros Escherichia coli, Klebsiella e Proteus, prevaleceram em todas as hortaliças e 

em quase todas as coletas das três hortaliças. A Klebsiella sp. indicador de contaminação 

recente e a E. coli, indicandora potencial de contaminação fecal ou de esgoto, (SILVA; 

CAVALLI e OLIVEIRA, 2006). 
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Tabela 2 – Microrganismos encontrados nas três hortaliças analisas nos diferentes mercados 
analisas na cidade de Juazeiro do Norte, CE/Brasil. 

CPS 

Hortaliças e locais de coleta 

Cebolinha Pimentão Tomate 

Mer1 Mer2 Mer3 Mer1 Mer2 Mer3 Mer1 Mer2 Mer3 

Escherichia 
coli 

++ + ++ + - ++ - + + 

Pseudomonas 
sp. 

+++ +++ ++ ++ ++ + + + ++ 

Staphylococcus 
sp. 

++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ + ++ 

Streptococcus 
sp. 

+++ +++ ++ +++ ++ +++ + +++ +++ 

Klebsiela sp ++ + - ++ ++ + ++ ++ + 

Proteus sp. ++ + ++ ++ + - + +++ ++ 

Fungos + + - + ++ - + + - 

(+) presença do microrganismo correspondente ao número de coletas; 
(-) ou ausência de microrganismo.  

 

CONCLUSÕES  

Contatou-se que as hortaliças comercializadas nos mercados públicos apresentaram 

contaminação por microrganismos potencialmente patogênicos e deteriorantes, levando a 

preocupação com a higiene dos manipuladores, utensílios e equipamentos que entram em 

contato com o produto, bem como as condições de armazenamento destas especiarias. 

Também é preocupante a forma como as hortaliças são comercializadas, postas ao ar livre, em 

balcões não higienizados ou até mesmo no chão. 

Sabendo que a elevada concentração de microrganismos, patogênicos ou não, 

representam grande risco à saúde dos consumidores, principalmente quando essas hortaliças 

são adicionadas em preparação a outros alimentos, se faz necessário estudos futuros que 

compreenda analises e coletas nos locais onde esses vegetais são produzidos ou averiguar 

como são transportados, para uma melhor certificação de qual estágio está prejudicando a 

qualidade desses alimentos. Além de intensificar a fiscalização por parte dos órgãos públicos 

para que haja maior higiene tanto na produção quanto na comercialização.  
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RESUMO: O processo natural conhecido como envelhecimento sofrido pelo fluido de 
perfuração, mediante o encontro com elevada temperatura, pressão e condições de 
reservatório, é uma barreira que pode provocar acidentes em um poço perfuração. Dessa 
forma, com a finalidade de analisar as alterações que ocorrem com esse processo e visando 
aumentar a eficiência do fluido, foi elaborado um fluido à base água de acordo com uma 
formulação padrão. Logo em seguida foram avaliadas as propriedades físico-químicas de 
densidade, reologia e filtração a alta temperatura e pressão, antes e após o envelhecimento 
dinâmico feito em laboratório. Os resultados do teste de envelhecimento mostraram que, 
dentro dos parâmetros estudados (densidade, pH, viscosidade e teste de retorta), algumas 
propriedades foram alteradas e outras se mantiveram constantes. 
Palavras–chave: pressão, propriedades físico-químicas, reologia, temperatura  
 

LABORATORY ANALYZES OF WATER-BASED DRILLING FLUIDS: 
THE AGED FLUID PROCESS 
 
ABSTRACT: The natural process undergone by drilling fluid known as aging, upon 
subjection to high temperature, pressure and reservoir conditions, is a barrier which can cause 
some accidents in the perforations. Thus, in order to analyze the changes that occur in this 
process and to enhance the efficiency of the fluid, a fluid was prepared based water according 
to a standard formulation. Thereafter the physicochemical properties of density, rheology and 
filtration were evaluated in temperature and pressures highs before and after dynamic aging 
realized in laboratory. The aging test results showed that, within the studied parameters 
(density, pH, viscosity and retort test), certain properties have been changed and others 
remained constants. 
KEYWORDS: pressure, physicochemical properties, rheology, temperature 

 

INTRODUÇÃO 

Os fluidos de perfuração, também conhecido com lama de perfuração, são 

indispensáveis à indústria do petróleo. Constituem o elemento mais importante na operação 

de perfuração e tiveram suas tecnologias desenvolvidas e ampliadas à proporção que as 

perfurações atingiam grandes profundidades e surgiam necessidades de controles 
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paramétricos cada vez mais rígidos. O American Petroleum Institute (API) define fluido de 

perfuração como um fluido de circulação usado em perfurações rotativas para desempenhar as 

funções requeridas durante a operação de perfuração. 

   A formulação ideal de um fluido é importante uma vez que diversos problemas podem 

ser causados caso o fluido de perfuração não esteja de acordo com o sistema a ser perfurado. 

Esses problemas, segundo Guimarães e Rossi (2007), podem ser: perda de circulação, 

ineficiência da limpeza do poço, potencial formação de hidratos, dentre outros. Além disto, 

custo, resistência à contaminação, disponibilidade de água, pressão da formação e inclinação 

do poço são também significativos na escolha do fluido a ser adotado. Por esse e outros 

problemas que é de extrema necessidade a escolha de um fluido ideal para o tipo de 

reservatório. Os fluidos de perfuração são classificados, basicamente em três tipos principais, 

de acordo com sua fase dispersante: fluidos á base água, fluidos á base óleo e fluidos á base 

gás.  

   Outra grande barreira que o fluido encontra, e que é muito importante também para 

sua formulação, é o seu processo de envelhecimento, que consiste em simular as condições 

ambientais a serem encontradas pelo fluido de perfuração em poços de elevada temperatura, 

através de um processo dinâmico feito em forno de rolagem.  

O objetivo principal desse artigo é apresentar a formulação de um fluido de perfuração 

de base aquosa, a partir da hidrofobização parcial de polímeros hidrossolúveis comerciais, 

analisando todas as suas propriedades. Para que logo após seja, analisados os efeitos que o 

processo de envelhecimento tem sob o fluido, avaliando a estabilidade térmica do fluido de 

perfuração. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas análises laboratoriais em um fluido de perfuração de base água e as 

modificações que surgem em suas propriedades após passar por um processo de 

envelhecimento forçado, chamado Roller Oven – que tem função de envelhecer 

mecanicamente o fluido e consequentemente suas propriedades. Os métodos realizados 

foram: de densidade, pH, viscosidade, filtrado e teor de sólidos e óleo do fluido base água 

foram obtidas as propriedades do fluido. 

Formulação do fluido: 

Para formulação foi pesada em balança dessimétrica de fluido a quantidade especifica 

usada para cada aditivo. Após a pesagem, os materiais foram levados ao agitador Hamilton 

Beach® onde foram misturados em ordem, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1. Tabela de materiais e procedimento na formulação do fluido à base água. 
IFRN, 2015. 

Materiais Qtd. Prodecimentos 

Água 350 ml Medida em proveta graduada. 

Bicarbonato 

de sódio 

0,5 

g 

Adiciona 0,5 g no agitador e deixa agitar 

por 30s. 

Goma 

Xantana 

0,5 

g 

Adiciona 0,5 g e deixa agitar por 5 min. 

Observando o processo a fim de evitar a formação 

de “olho de peixe”. 

Óxido de 

Magnésio 

0,5 

g 

Adiciona no agitador 0,5 g e deixa agitar 

por 5 min. 

PACL 
0,5 

g 

Adiciona 0,5 g vagarosamente no agitador 

com ajuda de uma espátula, e deixa agitar por 5 

min. Observar o processo a fim de evitar a 

formação de “olho de peixe”. 

CMC ADS 
3,0 

g 

Adiciona 3,0 g e deixa agitar por 5 min. 

Observar o processo a fim de evitar “olho de 

peixe”. 

HPA 
2,0 

g 

Adiciona 2,0 g e deixa agitar por 5 min. 

Observar o processo a fim de evitar “olho de 

peixe”. 

Cloreto de 

Sódio 

17,

0 g 

Adiciona 17,0 g e agita por 30s. 

Calcário fino 
20,

0 g 

Adiciona 20,0 g no agitador e deixa agitar 

por 30s. 

Calcário 

médio 

20,

0 g 

Adiciona 20,0 g no agitador e deixa agitar 

por mais 5 min. 

 

Medida de Densidade:  

Para o ensaio de densidade foi utilizado uma balança de fluidos modelo 140 da Fann 

com o intuito de se obter o valor da densidade do fluido formulado. O sistema preparado é 
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vertido para o recipiente que forma o Mud Balance, e o fluido tem que ultrapassar a 

quantidade que cabe no recipiente, para que quando for fechado, tenha apenas o fluido no 

invólucro. A sua densidade é medida quando o equilíbrio é alcançado. A unidade estabelecida 

neste equipamento é libra-massa por galão (lb/gal). A densidade encontrada no fluido 

analisado foi de 9,3 lb/gal. 

Medida de pH: 

 O teste de pH foi realizado após o teste de densidade. Foi utilizado o chamado 

indicador universal ou papel de tornassol, que apresenta também junto a este produto 

uma escala de cores e para cada uma dessas um valor de pH atribuído. O processo 

consiste em inserir o indicador universal no fluido durante aproximadamente 1 minuto, depois 

ele é “seco” (retirado cuidadosamente apenas o excesso do líquido) e é comparado a 

tonalização obtida mediante a referida escala de cores, buscando a melhor semelhança de cor 

para definir o resultado.  

 A medida usada para indicar esses diferentes níveis, de modo preciso, é a escala de pH 

(potencial hidrogeniônico), que determina a concentração de uma solução. Quanto maior essa 

concentração, mais ácida será a solução. A escala de pH varia de 0 a 14, sendo que a solução 

será ácida se tiver valores de pH abaixo de 7, e quanto menor o pH, maior será a acidez. As 

soluções que apresentam valores acima de 7 são básicas e, quanto maior esse valor, mais 

básica serão. Uma solução é considerada neutra se tiver pH igual a 7. 

No fluido analisado foi obtido pH igual a 9, ou seja, uma solução básica. 

Medida da Viscosidade: 

A viscosidade foi medida através dos parâmetros reológicos e gelificantes que mede a 

viscosidade aparente (VA), viscosidade plástica (VP), limite de escoamento (LE) e géis inicial 

(Gi) e final (Gf). Para serem obtidos esses resultados, foi colocado o fluido em um aparelho 

chamado viscosímetro Fann 35ª. Este aparelho é rotativo e permite girar em seis velocidades 

diferentes: 3, 6, 100, 200, 300 e 600 rotação por minuto (RPM) e permite também que o 

fluido gire mais rápido ou mais lento, de acordo com a necessidade e sequência prédefinida 

para o processo. No fluido que foi produzido, o viscosímetro girou em 3 RPM lento, em 6 

RPM lento, em 100 RPM lento, em 200 RPM rápido, 300 RPM lento, 600 RPM rápido, a 

cada velocidade, foi obtido um resultado diferente. 

Teste de retorta – determinação dos teores de água, óleo e sólidos: 

O fluido à base água recebeu uma adição de óleo e posteriormente foi levado ao 

agitador Hamilton Beach® onde foi agitado em velocidade intermediária durante 5 minutos. 

Nesse parâmetro acontece uma destilação, foram colocados 10 mL do fluido dentro do 
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recipiente até que alcançasse o nível de transbordamento, e após isso o recipiente foi fechado 

e limpo do fluido escorrido. Feito isso, foi rosqueado no recipiente o “cachimbo” e dentro 

deste é colocado esponja de aço até sua marca específica para obter o teor de sólidos, pois 

retém todo sólido presente no fluido. Logo após, foi rosqueado à câmara – onde é feito a 

condensação até que ela encaixe completamente ao“cachimbo”, e depois é colocada a proveta 

abaixo do dele, onde deverá cair toda a parte do teor de água e do teor de óleo. O fluido foi 

testado nesse parâmetro durante 20 minutos, para se obter o seu teor de sólidos, água e de 

óleo. O valor inicial de óleo presente nesse fluido foi de 0% e o valor de sólidos encontrado 

foi de 6%.  

Envelhecimento do fluido: 

O fluido foi submetido ao envelhecimento térmico durante horas em uma câmara de 

envelhecimento rotativo, chamada Roller Oven. Nesta condição, o fluido que está dentro de 

uma célula de aço inoxidável, passa e repassa sobre rolos contidos na câmara de 

envelhecimento nas condições de tempo e temperatura especifica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, discorremos sobre os resultados obtidos nos ensaios de densidade, pH, 

viscosidade, filtrado e teor de sólidos e óleo do fluido elaborado, e em seguida uma 

comparação desses resultados com o do fluido que passou pelo processo de envelhecimento 

laboratorial, a fim de compreender quais parâmetros foram alterados e que implicações 

trouxeram ao fluido à base água.  

Medida de Densidade: 

   A densidade do fluido tem a função de manter a pressão hidrostática do poço. Por isso 

são colocados na lama adensantes, capazes de controlar e estabilizar a densidade.  

 O resultado da medida de densidade foi de 9,3 lb/gal. A medida esperada é de 9,0 

lb/gal, com margem de erro de 0,5 para mais ou para menos; qualquer medida diferente disso 

pode acarretar em pressão anormalmente alta ou baixa. 

Medida de pH: 

O resultado do teste de pH foi 9, que apresenta que o fluido preparado esta no nível 

alcalino, e que é o esperado para um fluido de perfuração. Essa lama se torna alcalina pelo 

teor de bicarbonato de sódio misturado a solução, que dá a ela o formato de solução básica. 

   Em perfuração de poços não se podem trabalhar com fluidos de pH ácido, pois um 

iria fazer com que o processo de corrosão das maquinas e equipamentos fossem mais 

rápido; bem como também evita-se a dispersão das formações argilosas. 
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Medida da Viscosidade: 

A Figura 1 mostra o gráfico da leitura da viscosidade do fluído elaborado 

representado pela curva azul em comparação com um fluido ideal representado pelacurva 

vermelha (o fluido ideal segue parâmetros da ANP, 2013). 

 

  

 Figura 1. Gráfico das propriedades reológicas obtida no viscosímetro Fan  
 35A. IFRN, 2015. 
 

Como podem ser observados na Figura1, os resultados foram diferentes aos de um 

fluído ideal, contudo os valores obtidos são aceitáveis para a concentração. Tendo em vista 

que estes valores não devem resultar em problemas de bombeamento do fluido. Também 

pode ser observado que as maiores diferenças foram nas leituras de 300 RPM e 600 RPM.  

Mas estas não são grandes diferenças e os valores continuam dentro do aceitável e não 

afetará as propriedades relacionadas à viscosidade do fluido.  

Também foram medidas as viscosidades aparente (é medida em um único ponto e 

através de cisalhamento constante), a plástica (é a medida de resistência ao fluxo devido à 

ação cisalhante do próprio fluido e do atrito mecânico entre os sólidos dispersos) e o limite 

de escoamento (que é o componente que indica o grau de interação eletrostática entre as 

partículas, quando o fluido está em fluxo). Essas medidas são apresentadas na Tabela 2, 

logo abaixo. 
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Tabela 2. Tabela de cálculo dos parâmetros reológicos. IFRN, 2015. 
Propriedades Fórmulas Unidades Resultados 

Viscosidade Aparente  L600/2 cP 30,5 

Viscosidade Plástica L600 - L300 cP 20 

Limite de Escoamento L300- VP Ibf/100f² 30,5 

TL 1,066 x LE Ibf/100f² 5 

 

Teste de Retorta – determinação dos teores de água, óleo e sólidos: 

   Neste teste foi obtido volume de água igual a 6,6 ml e volume de óleo igual a 0,6 

ml. Após obter esses resultados, foi calculada a porcentagem volumétrica de fase aquosa, 

sintética e de sólidos a partir das fórmulas. Os resultados estão apresentados na Tabela 3 a 

seguir. 

 

Tabela 3. Tabela dos resultados da % das fases sólida, aquosa e sintética. IFRN, 2015. 
Propriedades Fórmulas Unidades Resultados 

%FA 100 x VA/VF  % (v/v) 66 

%FS 100 x VS/VF % (v/v) 6 

%SOL 100x[%FA+%FS] % (v/v) 72 

%FA= porcentagem volumétrica da fase água; %FS= porcentagem volumétrica da fase sintética; 
%SOL= porcentagem volumétrica de sólidos; VA= volume de água; VF= volume de fluido; VS= 
volume de bases sintéticas ou lubrificantes não-aquosos. 

Envelhecimento do fluido: 

    O envelhecimento de fluido em laboratório é feito com o intuito de se analisar o 

comportamento de um fluido quando exposto a alta temperatura, pressão e contato com o 

reservatório, afim de que sejam evitados surpresas na perfuração, devido mudanças nas suas 

propriedades ao longo de seu desgaste.  

   Comparando-se as propriedades físico-químicas dos fluidos envelhecidos e não-

envelhecidos (Tabela 4), pode-se observar que o processo de rolagem provocou uma redução 

dos parâmetros reológicos (VA, VP, LE), e um aumento das propriedades de filtração. Estes 

resultados já eram esperados, uma vez que a estabilidade de sistemas a base de emulsões 

inversas é função da temperatura. Fluidos submetidos a elevadas temperaturas produzem 

emulsões menos estáveis. Os aditivos empregados nestes sistemas devem ser capazes de 

resistir às condições do poço sem a necessidade de substituição do fluido aplicado.  
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Tabela 4. Tabela de diferença das propriedades do fluido após passar pelo processo de 
envelhecimento. Sendo o FAE as medidas do fluido antes do envelhecimento e o FDE o 
fluido depois de ter sido submetido ao envelhecimento em laboratório.  IFRN, 2015. 
Propriedades Unidades FAE FDE 

Viscosidade Aparente cP 30,5 20 

Viscosidade Plástica cP 20 7 

Limite de Escoamento Ibf/100f² 30,5 20 

Gel Inicial Ibf/100f² 5 2 

Gel Final Ibf/100f² 6 2 

Peso Ib/gal 9 9 

Filtrado mL 4,9 3,2 

pH  9.0 9.0 

Teor de Oleos (%) 0 3 

Teor de Sólidos (%) 6 10 

 

Os valores de densidade obtidos para os fluidos testados foram satisfatórios para os 

padrões de controle da estabilidade mecânica do poço e do influxo da formação para uma 

gradiente de pressão. Não foram observadas variações significativas deste parâmetro antes e 

após o processo de envelhecimento. 

   Essas mudanças nas propriedades do fluido são agressivas ao processo de perfuração. Os 

riscos do envelhecimento no fluido podem causar: dificuldade de lubrificação; os fluidos à base 

de água, especialmente os fluidos argilosos, são sensíveis a altas temperaturas e, quando expostos 

por longos períodos formam géis rígidos, podem comprometer as operações de perfuração. 

 

CONCLUSÕES 

Compreender o fluido de perfuração abrange diversos temas, sendo importante conhecer 

tanto o fluido desejável como o perfil da formação rochosa que será utilizado, além dos 

efeitos que o envelhecimento acarretará. Tendo em vista o assunto discutido e todos as 

análises laboratoriais realizadas com êxito. Levando em consideração que esse estudo foi feito 

para compreender as mudanças nas propriedades da lama de perfuração, pode-se dizer que os 

resultados estavam dentro dos desejáveis e aceitáveis para o esperado para esse tipo de fluido. 

Este estudo sugere ainda outras análises como um aprofundamento acerca das consequências 

das elevações de temperatura e pressão sobre um fluido à base água. 
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RESUMO: Na indústria de petróleo e gás, os fluidos de perfuração de poços são 

quimicamente elaborados para que possam proporcionar uma perfuração segura e mais rápida 

possível, e para isso precisam apresentar certas características como a estabilidade química; 

proporcionar a imobilização das paredes do poço; manter os sólidos em suspensão quando 

estiver em repouso; ser inerte em relação a danos as rochas produtoras; aceitar tratamento 

físico e químico; ser bombeáveis; apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão; ter custo 

compatível com a operação, dentre outras. Pensando nas propriedades físicas dos fluídos de 

perfuração, foram realizados experimentos laboratoriais para análise de propriedades 

reológicas de fluído à base água, preparado para este estudo, e uma amostra doada de um 

fluído à base óleo, com o objetivo de compará-los entre si. As análises mostraram que 

algumas propriedades são bem divergentes, como as viscosidades, mas em ambos as 

proporções dos elementos base são bem semelhantes. 

Palavras–chave: propriedades físicas, pressão, reologia, viscosidade, temperatura 
 

LABORATORY ANALYZES OF DRILLING FLUIDS BASED WATER 
AND OIL BASED: A CASE STUDY 
 
ABSTRACT: In the oil and gas industry, well drilling fluids are chemically designed so that 
they can provide a safe and fastest possible drilling, and it must present aspects as chemical 
stability; providing the immobilization of the walls well; keep the solids in suspension when 
at rest; be inert for damage-producing rocks; accept physical and chemical treatment; be 
pumpable; present low level of corrosion and abrasion; and be compatible with the operation 
costs, among others. Thinking about the physical properties of drilling fluids, laboratory 
experiments were performed to analyze some rheological properties of water-based fluid 
prepared for this study, and a sample of a fluid donated to the base oil in order to compare 
them with each other. The analyzes showed that some properties are different as well as the 
viscosities, but in both the proportions of the basic elements are quite similar. 
KEYWORDS: physical properties, pressure, rheology, viscosity, temperature  
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INTRODUÇÃO 

Os fluidos de perfuração são misturas contendo componentes de sólidos, líquido, gases, 

elementos químicos, e dependendo destes eles podem apresentar aspectos de suspensão, 

dispersão coloidal ou emulsão. Então esses fluidos são quimicamente elaborados para que 

possam proporcionar uma perfuração segura e mais rápida possível, e para isso precisam ter 

certas características principais: primeiramente, ser estável quimicamente; estabilizar as 

paredes do poço, mecânica e quimicamente; manter os sólidos em suspensão quando estiver 

em repouso; ser inerte em relação a danos as rochas produtoras; aceitar qualquer tratamento 

físico e químico; ser bambeável; apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à 

coluna de perfuração e demais equipamentos do sistema de circulação; facilitar as 

interpretações geológicas do material retirado do poço; e ter custo compatível com a 

operação.  

As lamas de perfuração possuem ainda diversas funções, como limpar o fundo do poço 

dos cascalhos gerados pela broca e transportá-los ate a superfície; exercer pressão hidrostática 

sobre as formações, de modo a evitar o influxo de fluidos indesejáveis (os chamados kicks) e 

estabilizar as paredes do poço; resfriar e lubrificar a broca, dentre outros. 

A classificação dos fluidos de perfuração é feita em função de sua composição, podendo 

ser fluidos à base de água; fluidos à base de óleo fluidos, e à base de ar. Os fluidos à base 

água contêm basicamente mais água em sua composição, e podem ser convencionais ou 

poliméricos. Convencionais são aqueles que basicamente constituídos de água (industrial, 

água do mar e salmoura), bentonita (argila ativada), controladores de pH e adensantes, ou 

seja, a composição desses fluidos não são muito tóxicos e são de baixo custo de produção 

sendo muito utilizado durante as fases iniciais de perfuração, por exemplo. E poliméricos são 

constituídos basicamente de água, polímeros (viscosificantes, redutores de filtrado, inibidores 

de argila, encapsuladores) e adensantes. Os fluidos à base de óleo apresentam em sua base um 

composto oleoso como diesel, querosene ou parafinas, e utilizados principalmente pelo 

aspecto da lubricidade, menor viscosidade, melhor estabilidade a temperaturas elevadas; mas, 

em contra partida, tem custos mais elevados. 

As propriedades dos fluidos podem ser físicas – analisadas em qualquer tipo de fluido 

de perfuração, ou químicas – usadas para diferenciar certos tipos de fluidos. As propriedades 

físicas mais medidas são a densidade, os parâmetros reológicos, as forças géis (iniciais e 

finais), os parâmetros de filtração, o teor de sólidos, a resistividade elétrica, o índice de 

lubricidade e a estabilidade elétrica. Já as propriedades químicas determinadas mais 

frequentemente nos laboratórios são o pH, os teores de cloreto e de bentônica, a alcalinidade, 
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o excesso de cal (determinada nos fluidos tratados por cal hidratada), o teor de cálcio e 

magnésio, a concentração de H2S (ácido sulfídrico) e a concentração de potássio (testada nos 

fluidos inibido por gesso). A densidade de um fluído é a principal propriedade responsável 

por manter a pressão hidrostática do poço em relação à formação rochosa em que o mesmo foi 

inserido, e ajuda a impedir que fluídos advindo da formação invadam o poço. E a viscosidade 

de um fluído de perfuração atua principalmente na limpeza do poço; e a força em gel do 

fluído contribui para a sustentação dos cascalhos durante possíveis paradas do bombeamento 

do óleo, o que impede também o enceramento da broca de perfuração. Já o controle do pH e 

da salinidade de um fluído previne a corrosão dos equipamentos usados na perfuração, além 

de contribuir para análise de perfis do poço sejam mais precisas. 

Pensando nas propriedades físicas dos fluídos de perfuração, este grupo de estudo 

composto por alunos e docente do curso técnico subsequente em Petróleo e Gás, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), foram realizados 

experimentos laboratoriais, que analisassem algumas propriedades reológicas de fluído à base 

água, preparado para este estudo, e uma amostra de um fluído à base óleo doada (por uma 

empresa do setor petrolífero), com o objetivo de compará-los entre si, para observar as 

semelhanças e as divergências, e em que esses aspectos influenciam na escolha e 

aplicabilidade de ambos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A partir de procedimentos laboratoriais pré-definidos realizaram-se análises em dois 

fluidos de perfuração, um à base água e outro à base óleo, a fim de levantar suas propriedades 

físicas. Executou-se análises de viscosidade Marsh, peso específico, teor de areia, viscosidade 

por rotação, pH, filtrado API e espessura do reboco, teores de água, óleo e sólidos, as quais 

detalharemos a seguir. 

Fluido à base água 

A preparação do fluido à base água foi realizada utilizando a balança analítica de 

precisão, placas petri, água, espátulas, papel toalha par limpeza, frasco de vidro com tampa 

enroscada, caneta marcadora permanente, agitador modelo Hamilton Beach e os seguintes 

componentes relacionados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Composição e preparação do fluido à base água. IFRN, 2015. 

Componente Quantidade Procedimento 

Água Quantidade 
suficiente para 
(QSP) 

Medida em proveta graduada 250 ml, depois mais 100 
ml. 

Bicarbonato de 

sódio 
0,5 g 

Adiciona 0,5 g no agitador com ajuda de uma 

espátula, e agita por 30 s. 

Goma Xantana 0,5 g 

Adiciona 0,5 g vagarosamente no agitador com 

ajuda de uma espátula, e agita por 5 min. Observar o 

processo a fim de evitar “olho de peixe”. 

Óxido de Magnésio 0,5 g Adiciona no agitador 0,5 g e agita por 5 min. 

PACL 0,5 g 

Adiciona 0,5 g vagarosamente no agitador com 

ajuda de uma espátula, e agita por 5 min. Observar o 

processo a fim de evitar “olho de peixe”. 

CMC 3,0 g 

Adiciona 3,0 g vagarosamente no agitador com 

ajuda de uma espátula, e agita por 5 min. Observar o 

processo a fim de evitar “olho de peixe”. 

HPA 2,0 g 

Adiciona 2,0 g vagarosamente no agitador com 

ajuda de uma espátula, e agita por 5 min. Observar o 

processo a fim de evitar “olho de peixe”. 

Cloreto de Sódio 17,0 g 
Adiciona 17,0 g no agitador com ajuda de uma 

espátula, e agita por 30 s. 

Calcário fino 20,0 g 
Adiciona 20,0 g no agitador com ajuda de uma 

espátula, e agita por 30 s. 

Calcário médio 20,0 g 
Adiciona 20,0 g no agitador com ajuda de uma 

espátula, e agita por mais 5 min. 
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 Após a homogeneização dos componentes no agitador modelo Hamilton Beach, 

amostra de fluido à base água analisada gerou as seguintes propriedades descritas na Tabela 2 

a seguir: 

 

Tabela 2. Análises das propriedades do fluido à base água. IFRN, 2015. 

Propriedades Resultados Equipamentos utilizados 

Viscosidade Marsh 30 s/1000 ml. Funil marsh, copo graduado 

com capacidade de 1000 ml, e 1000 ml 

da amostra sugerida, cronômetro. 

Peso Específico 

 

9,10 g/cm3 

de massa específica 

Balança dessimétrica de fluido, 

béqueres com a amostra do fluído. 

Teor de Areia 0,5 % 

Kit medidor de areia Baroid nº 

400-01, béqueres com a amostra do 

fluído, água, proveta graduada. 

Aparelho Viscosímetro 

Rotativo – Fan 35A, Agitador modelo 

Hamilton Bach a amostra do fluído. 

Anotações: 600 RPM: 5; 300 RPM: 36;  

6 RPM:5; 3 RPM: 4; 200 RPM: 30; 

100 RPM: 20. 

Viscosidade 

aparente (VA) 

ηa= θ600/2 

(cP) 

ηa= 55/2 

ηa= 27,5 cP 

 

Viscosidade 

plástica (VP) 

ηp= θ600-θ300 

(cP) 

ηp= 55-36   

ηp= 19 cP 

Limite de 

escoamento (LE) 

ΤL= 1,066 x 

(θ300 -ηp) (lbf/100 

pé2) 

ΤL= 1,066 x 

(36 -19) 

ΤL= 18, 122 

lbf/100 pé2 

Volume de 

filtrado API e 

Espessura do reboco 

(“teor de água”) 

5 ml/30 min  

Não formou 

reboco 

Agitador modelo Hamilton 

Bach, amostra de fluido, proveta 

graduada 25 ml, filtro paper 3.5’’, 

filtro Prensa API Baixa Pressão, Baixa 
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 Temperatura (filtro LP. LB), fonte de 

pressão 100 psi – cilindro de gás CO2, 

cronômetro, frasco de vidro com tampa 

enroscada, marcador permanente. 

 

Teor de água 

 

Percentual 

de Fase Aquosa 

(FA) %FA = 100. 

VA/VF 

Volume de 

Fluido (VF) = 10 

ml 

Volume de 

Água (VA) = 66 % 

 

Kit Retorta Testadora Óleo e 

Água, Fios de Aço, Proveta 10 ml, 

Agitador Hamilton Beach. 
Teor de óleo  

Percentual 

de Fase de Óleo 

(FO) % FO = 100. 

VO/VF 

Volume de 

Óleo (VO) = 6 % 

 

Teor de sólidos 

 

Percentual 

de Sólidos (SO) % 

SO = 100 – (FO + 

FA) 

Volume de 

Sólidos (VS) = 28 

% 

pH 
09 

(substância básica) 

Papel indicador de pH 

universal, tabela de escala/indicação de 

pH béqueres com a amostra do fluído. 
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Fluido à base óleo 

A amostra do fluido à base óleo doada foi oriunda de doação por uma empresa do 

setor petrolífero, a qual devemos manter sigilo devido questões de interesse comercial e legal. 

Ainda por esse aspecto de discrição, limitou-se em saber que sua composição era basicamente 

por argila, parafina, polímero catiônico e projetado para alta pressão (porém análise com gás 

não foi possível ser realizada). Sendo assim foram executadas análises de suas propriedades 

reológicas e podemos observar descritas na Tabela 3 seus respectivos os resultados e os 

equipamentos que estão. 

 

Tabela 3. Análises das propriedades do fluido à base óleo. IFRN, 2015. 

Propriedades Resultados Equipamentos utilizados 

Viscosidade Marsh 

4,57 min  Funil marsh, copo graduado 

com capacidade de 1000 ml, e 950 ml 

da amostra sugerida, cronômetro. 

Peso Específico 

 

9.9 lbs/gal (g/cm3) 

de massa específica 
Balança dessimétrica de fluido, 

béqueres com a amostra do fluído. 

Teor de Areia 0,5 % 

Kit medidor de areia Baroid nº 

400-01, béqueres com a amostra do 

fluído, água, proveta graduada. 

 

Viscosidade 

aparente (VA) 

ηa= θ600/2 (cP) 

ηa= 94/2 

ηa= 47 cP 

 

Aparelho Viscosímetro Rotativo 

– Fan 35A, Agitador modelo Hamilton 

Bach a amostra do fluído. Anotações: 

600 RPM: 94, 300 RPM: 55, 200 RPM: 

42, 100 RPM: 26, 6 RPM: 8, 3 RPM: 7. 

Viscosidade 

plástica (VP) 

ηp= θ600-θ300 (cP) 

ηp= 94-55  

ηp= 39 cP 

Limite de 

escoamento (LE) 

ΤL= 1,066 x (θ300 -

ηp) (lbf/100 pé2) 

ΤL= 1,066 x (55 -

39) 

ΤL= 17,056 

lbf/100 pé2 
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Volume de 

filtrado API e 

Espessura do reboco 

(“teor de água”)   

 

  0 ml/30 min  

  Não formou 

reboco. 

Agitador modelo Hamilton 

Bach, amostra de fluido, proveta 

graduada 25 ml, filtro paper 3.5’’, filtro 

Prensa API Baixa Pressão, Baixa 

Temperatura (filtro LP.LB), fonte de 

pressão 100 psi – cilindro de gás CO2, 

cronômetro, frasco de vidro com tampa 

enroscada, marcador permanente. 

 

Teor de água 

 

Percentual de Fase 

Aquosa (FA) % FA = 

100. VA/VF 

Volume de Água 

(VA) = 28 % 

 
  Kit Retorta Testadora Óleo e 

Água, Fios de Aço, Proveta 10 mL, 

Agitador Hamilton Beach, volume de 

Fluido (VF) = 10 ml 

 

Teor de óleo  

Percentual de Fase 

de Óleo (FO) % FO = 

100. VO/VF 

Volume de Óleo 

(VO) = 58 %  

Teor de sólidos 

 

Percentual de 

Sólidos (SO) % SO = 100 

– (FO + FA) 

Volume de Sólidos 

(VS) =14 % 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fazendo um comparativo entre os resultados das propriedades oriundas dos fluidos à 

base água e à base óleo analisados, observamos que: 

a) A figura 1 apresenta um gráfico que mostra que fluido à base óleo apresentou valores 

para viscosidade aparente (VA) e a viscosidade plástica (VP) maiores que as do fluido 

à base água. Isto faz com que percebemos que o fluido à base óleo possui melhor 
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característica de lubricidade, além de possuir também melhor estabilidade a 

temperaturas elevadas. Mas a escolha pela utilização deste tipo de fluido deve levar 

em consideração aspectos importantes como estratégias exploratórias, financeiras e 

ambientais. 

 

 

Figura 1. Gráfico de propriedades reológicas e de filtração dos fluidos. IFRN, 2015. 

 

b) Uma desvantagem do uso de fluido à base óleo é que ele contamina com óleo amostras 

de rocha retiradas do poço para as análises geoquímicas de hidrocarbonetos originais 

da formação, comprometendo os resultados; contudo apresentam maior estabilidade 

térmica e estrutural para perfuração de poços profundos. 

c) Uma vantagem do uso de fluído à base óleo é evitar a contaminação de água de zonas 

produtora; também são usados para perfurar alguns tipos de folhelhos mais difíceis. 

d) A Figura 2 traz um gráfico com os teores de água, óleo e sólidos dos fluidos 

analisados e em ambos as proporções dos elementos base são semelhantes; e, além 

disso, confirma também a inclusão de outras substâncias para que os fluidos tenham 

funções específicas quando usados em determinados tipos de poços. 

e) Os fluidos à base água são, por sua composição, mais barato que o à base óleo; além 

de se serem os mais utilizados para perfuração de poços mais rasos e em formações 

mais fáceis tecnicamente. Já o custo de tratamento e processamento dos fluidos à base 

óleo é bem mais alto devido o óleo ser mais poluente ambientalmente do que o à base 

água, portanto são empregados com menor frequência do que os aquosos. 
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Figura 2. Gráfico dos percentuais de teores de água, óleo e sólidos dos fluidos. IFRN, 2015. 
 

CONCLUSÕES 

As diferenças e semelhanças básicas das propriedades de fluidos à base água e à base 

óleo observadas ajudam a compreender quando e como usar cada tipo de fluido com 

eficiência e eficácia, objetivando a segurança e os custos otimizados para produção desses. 

Considerando os métodos das análises laboratoriais usadas na indústria de petróleo e gás, 

podemos dizer que a metodologia e os resultados são consonantes e aceitáveis para as 

amostras utilizadas. Propomos a continuação do estudo de outras propriedades relativas a 

estes tipos de fluido de perfuração, pois o aprendizado deve ser uma constante e melhorias são 

sempre bem-vindas. 
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RESUMO: Nos tempos contemporâneos um tema que vem se tornando cada vez mais 
presente em debates está relacionado às questões ambientais, visto que estas são umas das 
grandes preocupações da humanidade. Neste aspecto é muito comum a abordagem de 
algumas temáticas como erosão, desmatamento e desertificação. Existem vários aspectos que 
podem influenciar nesses processos, como: vento, umidade, incidência solar, entre outros. 
Desse modo, um dos elementos que pode auxiliar no estudo da influência de alguns desses 
fenômenos é o anemômetro. Anemômetros são mecanismos utilizados para captação de dados 
meteorológicos, como velocidade e sentido do vento. Esse trabalho propõe a construção de 
um anemômetro mecânico que utiliza um microcontrolador Arduino, plataforma de software 
livre, visando auxiliar no estudo dos riscos da ocorrência da desertificação na região do 
Seridó brasileiro, assim como também aperfeiçoar a coleta de dados na região, sendo este de 
baixo custo quando comparado a outros disponíveis no mercado atual. 
Palavras–chave: Arduino, desertificação, vento. 
 

ANEMOMETER LOW COST 
 
ABSTRACT: In contemporary times a theme that is becoming increasingly present in 
debates is related to environmental issues, as these are one of humanity's major concerns. This 
aspect is very common to addressing some issues such as erosion, deforestation and 
desertification. There are several aspects that can influence these processes, such as wind, 
humidity, solar radiation, among others. Thus, one of the elements that can aid in the study of 
the influence of some of these phenomena is the anemometer. Anemometers are mechanisms 
used to capture meteorological data such as wind speed and direction. This paper proposes the 
construction of a mechanical anemometer that uses an Arduino microcontroller, free software 
platform, aiming to help in the study of desertification occurrence of risks in the region of the 
Brazilian Seridó, as well as improve data collection in the region, which is of low cost when 
compared to other available on the market today. 
KEYWORDS: Arduino, desertification, wind. 

 

INTRODUÇÃO 

Um dos benefícios que a modernidade nos traz é a tecnologia, que a cada dia torna-se 

parte do cotidiano de cada pessoa de modo que afeta direta ou indiretamente o dia a dia, pois 

mesmo que as pessoas não utilizem a tecnologia bruta, utilizam produtos que foram criados 

através desse meio. 
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Uma área que a tecnologia e seus avanços possuem bastante relevância é a 

meteorologia, que é o ramo da ciência que busca coletar dados referentes às variações do 

ambiente, ou seja, captar variáveis climáticas como velocidade do vento, índice 

pluviométrico, temperatura entre outros. Esses dados climáticos são estudados a partir das 

observações, experiências e métodos científicos de análise, como a comparação dos dados. A 

partir desses dados coletados pode-se fazer um acompanhamento, obter uma informação, 

prever um possível fato que venha a acontecer e/ou sinalizar um fenômeno que já pode estar 

em condições favoráveis para ocorrer.  

A captação dos dados climáticos ocorre por meio de equipamentos meteorológicos, 

onde cada equipamento possui uma função e área de trabalho específica. Um desses 

instrumentos é o anemômetro, este que é responsável por obter a velocidade e o sentido do 

vento. Com esse emprego o anemômetro torna-se importante para questões ambientais, como 

no estudo da desertificação. Apesar da importância, este equipamento não é acessível para a 

sociedade devido ao seu alto valor aquisitivo comercial que chega a custar R$3.491,00, 

segundo a empresa CAMPBELL SCIENTIFIC. Desse modo, a maioria das áreas 

necessitantes deste instrumento são normalmente regiões propícias à desertificação e a 

fenômenos climatológicos que perecem de estudos específicos, sofrendo com danos que 

poderiam ser evitados ou amenizados.  

Devido a isso o Centro de Competências em Software Livre (CCSL) propôs a 

construção de um anemômetro mecânico de baixo custo para suprir essa necessidade sem 

alterar a sua precisão. Como forma de baratear o valor aquisitivo, o projeto é construído a 

partir de materiais leves e recicláveis, como também de um microcontrolador Arduino Uno, 

este que é essencial ao projeto, pois ao mesmo tempo em que não deixa o desempenho baixar, 

faz uma ligação entre o software e hardware utilizado. Com isso, o projeto garante através do 

uso deste microcontrolador um fácil acesso e distribuição para a sociedade. 

Objetivos 

Como objetivo geral tem-se propor a construção de um anemômetro de baixo custo com 

o mínimo de perca na qualidade de captação de dados. Visando a inovação, a disponibilidade 

para a população e a utilização de recursos reutilizáveis. Sendo assim, para alcançar o 

objetivo geral deste trabalho, alguns pontos são inerentes para o desenvolvimento do projeto 

tais como:  

 Desenvolver um equipamento com um baixo valor econômico.  

 Uso de componentes eletrônicos mais simples para reduzir o custo final do projeto.  
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 Tornar a arquitetura do protótipo modular, visando uma fácil construção e 

manutenção. E elaborar um equipamento de arquitetura aberta, para possibilitar a simples 

conexão com diversos sistemas de coleta de dados.  

 Criação de um software funcional compatível com circuitos e sensores necessários 

utilizando a tecnologia Arduino. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção serão explanados os conceitos necessitantes para o devido projeto, são eles: 

a desertificação no Seridó e fatores que contribuem para tal fenômeno; o tipo de anemômetro 

elaborado; e o microcontrolador Arduino utilizado para o desenvolvimento, explicando suas 

particularidades.  

Desertificação no Seridó  

Umas das problemáticas que mais vem tomando alcance em noticias é a desertificação, 

visto que o perigo de tal fenômeno acontecer está cada vez mais presente nas regiões, 

inclusive na nordestina. Uma das áreas que mais vem sendo alvo quando tratado sobre esse 

tema é a região Seridó do Rio Grande do Norte, que traz consigo o perigo de se transformar 

em deserto.  

A região do Seridó nordestino abrange um total de 24 municípios, os mesmos 

apresentam um clima semiárido, este que tem características como baixa umidade e pouco 

volume pluviométrico, assim, possuindo fatores naturais favoráveis para acontecimento do 

fenômeno citado anteriormente, além disso, a região nordestina possui elevado risco da 

atividade agropecuária e nível tecnológico muito baixo, e reúne os piores indicadores sociais 

do país. A consequência têm sido uma lenta, porém contínua, degradação ambiental. 

(ARAÚJO, ARAÚJO, SAMPAIO, 2005). A ocupação dessa região ocorreu sempre em uma 

perspectiva de exploração excessiva levando inclusive á exaustão de parte dos recursos 

naturais. Deve-se considerar ainda que aliada a esta exploração predatória estabeleceu-se uma 

estrutura social concentradora de renda e de poder, responsável pela estagnação e baixos 

índices socioeconômicos registrados na região. (SALES, 2003).  

Um dos principais fatores para o risco de uma desertificação é o alto índice do fluxo de 

ar onde nesta região, a velocidade média dos ventos, registrada a 10 m alt., é de 32,8 m/s, 

ocorrendo em novembro o maior valor médio (46 m/s) e em maio o menor (2,5 m/s). 

(AMORIM, SAMPAIO, ARAÚJO, 2004).   

Como visto, a desertificação é um fenômeno que ocorre a partir da junção de fatores, 

sejam eles sociais, econômicos ou ambientais. A degradação ambiental crescente vem 
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ocasionando processos de desertificação cada vez mais significativos, trazendo 

comoconsequências imediatas, dentre outras, a perda da fertilidade do solo e da 

biodiversidade, a destruição de habitats naturais e o êxodo rural. Segundo o Censo 

Demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 

2003, cerca de 18 milhões de pessoas (ou 42% da população nordestina, ou, ainda, 11% da 

população brasileira) vivem em regiões de clima semiárido. (FREIRE, PACHECO, 2005).  

As consequências da desertificação no clima semiárido é um exemplo do que este 

processo pode realizar levando isso a nível mundial as consequências seriam ainda maiores 

visto que abrangeria um total de pessoas maior. Ao se deparar com essa situação, desde os 

anos 60 que debates sobre desertificação já se fazem presentes em conferências, um exemplo 

é a Eco-92 onde no seu Capítulo 12, definiu-se a desertificação como sendo “a degradação da 

terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas secas, resultante de vários fatores, incluindo 

as variações climáticas e as atividades humanas”. 

Arduino 

Arduino é uma ferramenta que ajuda o computador a expandir seu alcance em 

trabalho, já que sem o Arduino um computador não seria capaz de realizar atividades as quais 

conseguem com o auxilio dele. É uma plataforma open-source de computação que tem como 

base uma placa de microcontrolador simples. (ARDUINO, 2015).  

Uma das caraterísticas do Arduino é que este é um microcontrolador de baixo custo e 

alto nível, sendo assim mais acessível e com qualidade garantida. Além disso, a linguagem de 

programação é simples e o IDE de código pode ser baixado gratuitamente, o que facilita a 

adesão de inexperientes em programação à plataforma. O open-source faz toda a diferença 

também, já que a partir do compartilhamento de softwares é possível criar um equipamento 

ou melhorar um já existente. (ARDUINO, 2015).  

No referente projeto utiliza-se o Arduino UNO já que este é para pessoas 

inexperientes, com um processamento suficientemente bom para as aplicações desejadas e 

com preço acessível comparado a outros microcontroladores. 

Anemômetros 

Anemômetros são mecanismos elaborados para conseguir medir a velocidade e sentido 

do vento. Existem diversos tipos de anemômetros, são eles: tubo de Pitot, fio quente, 

mecânico e ultrassônico. As estruturas são diferenciadas de um tipo para o outro, assim, 

havendo anemômetros adequados para ventanias maiores e outros para menores. Os 

anemômetros são suma importância e estão presentes em centros de pesquisas e 



 

3749 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

desenvolvimento, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pois atuam na 

coleta de dados meteorológicos.  

O anemômetro desenvolvido pelo projeto corresponde ao do tipo mecânico que pode ser 

identificado também como anemômetro de conchas ou mesmo de Robinson, figura 1, pois foi 

o desenvolvedor desse equipamento. Alguns desses mecanismos limitam-se apenas a 

verificação da velocidade dos ventos, outros podem captar também o sentido com o uso do 

anemoscópio. Podem ser usados em estudos meteorológicos, em voos de avião, como também 

no âmbito da agricultura. Esse instrumento verifica a velocidade vento quando o mesmo entra 

em contato com as conchas que giram; e o sentido quando a haste do anemoscópio posiciona-

se conforme a direção do vento. Uma desvantagem é que o anemômetro mecânico é pouco 

preciso a ventos de baixa intensidade. (FERRUZZI, 2004). 

 

 

Figura 1. Anemômetro Mecânico. CAMPBELL SCIENTIFIC, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base na necessidade da elaboração de um instrumento simplificado e mediante as 

vantagens e desvantagens que os tipos de anemômetros poderiam oferecer, foi escolhido para 

esse projeto o desenvolvimento do tipo Mecânico ou de Robinson. Pois com esse tipo pode-se 

seguir a risca todos os objetivos citados anteriormente sem deixar de excluir as 

funcionalidades que, hoje, um anemômetro mecânico do mercado dispõe. O Anemômetro 

desenvolvido compõe-se por duas partes, o anemômetro (velocidade) e anemoscópio 

(direção).  

Estrutura mecânica 

Como o protótipo desenvolvido foi pensado para ser acoplado a Plataforma Samanaú, 

projeto desenvolvido pelo Centro de Competência em Software Livre (CCSL), toda a 

arquitetura do projeto teve que ser antes projetada para um encaixe que obedeça as limitações 

da plataforma.  

Toda sua maquinaria externa é composta apenas por canos PVCs, o que garante uma 

base para as partes coletoras da velocidade e direção do vento. O sistema de conexão dos 
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canos (como joelho, tê e cap) permite toda a moldagem e fixação reduzida dos pilares da 

estrutura, entretanto essa construção inverte uma característica fundamental dos anemômetros 

convencionais visto que eles oferecem uma rigidez a fortes rajadas de ventos, pois muitos 

deles são feitos e alumínios e derivados, o que permitem para eles uma maior segurança, e o 

devido protótipo não oferece uma rigidez tanto quanto aos do mercado comercial.  

Atualmente a física do projeto não foi finalizada, pois alguns detalhes internos aos 

canos ainda não foram concluídos. A figura 2 demonstra como está o modelo do anemômetro. 

Para construção estrutural do anemômetro previsto são utilizados somente produtos possam 

ser reutilizáveis como: Cano PVC; Envergaduras e Porcas; Fios e Rolamentos. Para concluir a 

estrutura, pretende-se chegar ao modelo desenhado em três dimensões no Blender, software 

de desenho gráfico, como mostra na figura 3. 

 

 

Figura 2. Protótipo do Anemômetro em desenvolvimento. CCSL, 2016. 

 

Figura 3. Modelo do protótipo desenhado em 3D. CCSL, 2016. 

 

Para a captação da velocidade, o protótipo dispõe de um sistema composto por quatro 

conchas posicionadas igualmente entre si a certa distância, e conectadas a um cano de 40 mm 

de diâmetro girante. Esse sistema sob a ação dos ventos faz girar junto a ele mesmo uma 

pequena haste fixa no cano, que por sua vez influenciará em toda a captação da velocidade, 

pois essa haste será o objeto que interromperá o esquema representado pela figura 5.  

Por outro lado à estrutura para a coleta do sentido baseia-se na alternância da conexão 

entre dois pontos mecânicos por vez, um superior a outro inferior, no total existem dezesseis 

pontos (oito superiores e oito inferiores) que representam oito formas de conexão distintas. 
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Esses pontos estão fixados em um cano, também de 40 mm de diâmetro, e posicionados 

separadamente por uma angulação de 45° entre si. Externamente a esse esquema existe um 

anemoscópio girante orientado pelo sentido dos ventos, que faz a conexão dos pontos citados 

acima através de um contato magnético, dessa forma para cada posição em que se comportar 

o anemoscópio existirá uma conexão de pontos diferente.  

Estrutura eletroeletrônica  

A elaboração do hardware do anemômetro foi pensada para que pudesse ser conectado 

ao microprocessador já existente da plataforma Samanaú, dessa forma a engenharia é 

simplificada ao máximo. A estrutura eletroeletrônica divide-se em duas partes, uma 

responsável por controlar a velocidade e outra pelo sentido do vento.  

Estrutura eletroeletrônica para a velocidade  

Para a realização da coleta da velocidade utiliza-se um circuito eletrônico que conta 

com um sensor infravermelho, uma chave ótica ininterrupta do tipo C860NP (figura 4), 

chaves óticas são componentes utilizados para isolação de circuitos. Ele constitui-se em dois 

componentes fundamentais, o emissor e o receptor, que estão posicionados um a frente do 

outro, emitindo uma onda infravermelha contínua. Respectivamente o emissor e o receptor 

deste sensor são: um LED Infravermelho e um fototransistor (figura 5). Entre eles existe uma 

fenda que permite a passagem de uma haste que fará o papel de interromper a recepção da 

onda pelo fototransistor, abrindo assim o circuito no qual ele está inserido.  

 

 

Figura 4. Sensor infravermelho, C860NP – modelo sem aba. ELETRODEX, 2015. 

 

 

Figura 5. Esquema de emissão e recepção do sensor. Editado CCSL, 2015. 

 

Foi escolhido esse sensor, pois ele apresenta qualidades importantes para o devido 

projeto como baixo custo, bom rendimento de operação e não possuir contato mecânico. 
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Outra característica que colabora no desenvolvimento e praticidade do anemômetro é que ele 

é bastante compacto. Além de apresentar características de operação ideais que são 

compatíveis com as disponibilidades do Arduino UNO.  

Estrutura eletroeletrônica para o sentido 

Ao pensar sobre o hardware da coleta do sentido das correntes de ar, chega-se a 

conclusão que não é preciso de um sensor específico para tal operação, e sim apenas de um 

novo circuito utilizando o mesmo sensor para a velocidade que fará o papel de um giroscópio, 

sensor para detecção do sentido e direção, pois ao colocar três dos sensores citado em paralelo 

e funcionando independentemente entre si pode-se representar cada sentido geográfico.  

Esse circuito baseia-se na comparação simultânea dos sinais que cada sensor está 

mandando, 0 em situação normal e 1 quando interrompido por um disco que gira de acordo 

com sentido do vento. Esses discos são formados de tal forma, para que seja possível arranjá-

los de oito maneiras diferentes, e nomeá-las com suas devidas regiões. É possível citar alguns 

exemplos das situações dos valores enviados: (0, 0, 0); (0, 0, 1); (0, 1, 0), sendo o primeiro 

exemplo a região norte, o segundo a região nordeste, o terceiro a região leste, e assim por 

diante. A figura 6 exemplifica como se posicionam tais discos que interromperá os sensores, 

na estrutura os discos estarão conectados no interior do cilindro ao lado girante. 

 

 

Figura 6. Estrutura interna do anemoscópio. CCSL, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar da problemática sobre desertificação no Seridó ser pouco explorada com estudos 

científicos, a tecnologia surge com sua grande proposta de melhorar e aumentar esses estudos, 

a fim de proporcionar um maior acompanhamento sobre o fenômeno que tanto preocupa 

regiões.  

O projeto propôs a construção de um anemômetro mecânico de baixo custo e informa 

como este foi construído, que apesar de possuir um hardware e software simples, cumpre com 
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a ideia de funcionalidade proposta com exatidão. O baixo custo do projeto só foi alcançado 

pelo uso de matérias reutilizáveis e a substituição de materiais caros por materiais de menor 

valor.   

Ao chegar nesse ponto do trabalho releva-se a aprendizagem mais aperfeiçoada sobre a 

região onde o projeto foi desenvolvido e dos climas no geral, visto que a realização das 

pesquisas proporcionou colocar em prática alguns conteúdos específicos estudados em sala de 

aula e ir mais fundo nesse conhecimento. Além disso, pode-se ampliar o conhecimento sobre 

um elemento tão presente no cotidiano, o vento, aprendendo sobre novas consequências de 

sua ocorrência que antes eram desconhecidas.  
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RESUMO: A utilização da transformada wavelet packet neste trabalho visa classificar sinais 
de voz em saudáveis ou afetados por alguma patologia laríngea, como nódulos, edema de 
Reinke e paralisia. No sistema implementado foi utilizada uma base de dados contendo 167 
sinais, sendo eles saudáveis e patológicos. Para cada sinal estudado, foram extraídas medidas 
de energia, obtidas a partir dos coeficientes de aproximação e detalhes da transformada 
wavelet packet. A família wavelet adotada foi a Daubechies de ordem 4. Os sinais de vozes 
foram decompostos em seis níveis de resolução, de modo a realizar a análise em faixas de 
frequência diferentes. Na classificação redes neurais artificais foram empregadas, obtendo-se 
uma acurácia média de 94% na discriminação entre vozes saudáveis e patológicas no quinto 
nível de resolução. 
Palavras–chave: Análise Acústica, detecção de patologias laríngeas, redes neurais artificiais 
 

APPLICATION OF WAVELET PACKET TRANSFORM IN THE 
CLASSIFICATION OF VOICES WITH PATHOLOGIES LAYNGEAL 
 
ABSTRACT: The use of the wavelet packet transform in this study aims to classify voice 
signals in eighter sick or healthy people affected by some laryngeal pathology such as 
nodules, Reinke's edema and paralysis. At the implemented system we utilized a data base 
containing 167 healthy or pathological signals. For each studied signal were extracted energy 
measures, obtained from the approximation coefficients and details of wavelet packet. The 
wavelet family adopted was Daubechies of order 4. The voices signals were decomposed into 
six resolution levels, in order to perform the analysis in different frequency bands. In the 
ranking artifical neural networks were used, getting an average accuracy of 94% in the 
discrimination between healthy and pathological voices on the fifth level of resolution. 
KEYWORDS: acoustic analysis, detection of laryngeal diseases, artifical neural networks 
 

 

INTRODUÇÃO 

Desordens vocais possuem uma alta taxa de ocorrência entre a população adulta acima 

de 45 anos. Pessoas com hábitos sociais não saudáveis como fumantes, alcoólicos, e aquelas 

que abusam da voz estão mais propícios a desenvolverem patologias nas pregas vocais. As 

alterações mais comuns são: nódulos, cistos, pólipos, e edema de Reinke (FAWCUS, 1991). 

Tem sido obsevado que diversas patologias que ocorrem na laringe alteram a dinâmica do 
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sistema de produção da fala, gerando mudanças nos padrões vibratórios das pregas vocais, 

modificando a qualidade da voz e afetando a qualidade de vida dos indivíduos que sofrem 

com esse problema  

Além da audição da voz, exames como a videolaringoscopia e videoestroboscopia têm 

sido empregados para o diagnóstico médico de patologias laríngeas, os quais são considerados 

invasivos e de alto custo. Técnicas baseadas na análise acústica, através do processamento 

digital de sinais surgem como uma ferramenta alternativa, não invasiva e de baixo custo, para 

auxiliar o diagnóstico de desordens vocais (GODINO-LLORENT et al, 2006; COSTA et al., 

2008). Um dos principais desafios da modelagem acústica é capturar a variabilidade presente 

nos sinais de voz. Sinais de vozes saudáveis apresentam um comportamento regular, quase 

periódico, ao contrário de sinais patológicos que comumente apresentam comportamento 

irregular e presença de ruídos.  

A transformada wavelet packet tem sido utilizada nos últimos anos em processamento 

de sinais por permitir uma análise em diversas faixas de frequências (PARRAGA, 2002). Na 

detecção de patologias laríngeas, alguns trabalhos existentes na literatura, empregam wavelets 

packets como extratores de características e os mais diversos tipos de classificadores, a 

exemplo de redes neurais artificiais e Máquinas de Vetor de Suporte. A maioria dos autores 

utiliza a função custo entropia como a função que apresenta melhores resultados. Parraga 

(2002) usa essa função custo aliada a família de wavelets Symlet de ordem 5. Por sua vez 

Shuck et al. (2003) além de utilizarem essa mesma família e função custo, também emprega 

redes neurais artificiais para resultados mais precisos. 

Estudos mais recentes, como o de Arjmandi et al. (2012) também utiliza a função custo 

entropia como a mais eficiente, porém a família wavelet usada recentemente tem sido a 

Daubechies de ordem 4, também é utilizada a Análise Discriminante Linear (LDA) e a 

Análise de Componentes Principais (PCA) afim de otimizar os algoritmos de reconhecimento. 

Para a classificação dos sinais de voz, foi utilizado o algoritmo Maquina de Vetor de Suporte 

como o de melhor resultado. 

Em seu estudo, Behroozmand et al. (2007) utiliza 5 níveis de decomposição para extrair 

medidas de energia e entropia a partir dos coeficientes da wavelet packet, além de utilizar 

Maquinas de Vetor de Suporte para a classificação do sinais, otimizando seus resultados. 

Almeida (2010) também utiliza o classificador Maquina de Vetor de Suporte (SVM) a partir 

da extração das características dos sinais de voz através dos coeficientes da wavelet packet. 

Vignolo et al. (2013)  em seu trabalho utiliza Coeficientes Cepstral de Frequência Mel 

com introdução de representações baseadas na Wavelet Packet e encorpora características 
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biologicamente inspirados em reconhecimentos artificiais para classificação dos sinais de voz. 

Já Akbari et al. (2014) analisa as medidas de energia e entropia de shannon extraídas dos 

sinais de voz a partir dos coeficientes da wavelet packet, e a separação e classificação é 

executada através da Análise Discriminante Linear Multiclasse e de Redes Neurais 

Multicamadas, respectivamente. 

O objetivo deste trabalho consiste em empregar a transformada wavelet packet na 

classificação de sinais de voz entre saudáveis e patológicos. Para tanto foram empregadas 

medidas de energia, extraídas dos coeficientes de detalhes e aproximação em seis níveis de 

resolução, através da família wavelet de Daubechies de ordem4. Para a classificação redes 

neurais artificiais são empregadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Base de Dados 

Foram analisados 167 sinais saudáveis e patológicos da base de dados da Disordered 

Voice Database, Model 4337, da Kay Elemetrics, gravada pelo Massachusetts Eye and Ear 

Infirmary (MEEI) Voice and Speech Lab, sendo deles 53 sinais de vozes saudáveis (SDL), 44 

com edema de Reinke (EDM), 18 com nódulos (NDL) e 52 com paralisia (PRL) nas pregas 

vocais. Todos os sinais foram amostrados a uma taxa de 25000 amostras/s. 

 

Transformada Wavelet Packet 

 A transformada wavelet packet, proposta por Coifman (1992) é uma generalização da 

transformada wavelet discreta, na qual a resolução tempo-frequência pode ser escolhida de 

acordo com o sinal.  Na transformada wavelet rápida, o sinal no processo de filtragem, é 

dividido em coeficientes de aproximação, resultante da filtragem passa-baixas, e coeficientes 

de detalhes, da filtragem passa-altas. Na decomposição apenas os coeficientes de aproximação 

são novamente divididos em coeficientes de aproximação e detalhes. Na análise wavelet 

packet tanto os coeficientes de aproximação quanto os de detalhes são divididos, permitindo a 

análise de sinais em diversas faixas de frequência, de modo que em cada resolução j, sub-

bandas são obtidas, cada uma delas correspondendo a uma faixa de frequência específica 

(MALLAT, 2008). Na Figura 1, será demonstrada a Árvore binária da wavelet packet, para 3 

níveis de resolução 
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Figura 1. Árvore de análise wavelet packet para três níveis de resolução. IFPB, 2016. 

 

 A Figura 2 ilustra a decomposição, no sexto nível de resolução, de um sinal de voz 

saudável e patológico através da wavelet packet. Observa-se que no caso da voz patológica há 

presença de ruído bem como a redução do valor de amplitude em relação a um sinal de voz 

saudável. Sendo assim, é possível sugerir  que a energia é uma boa medida para discriminar 

sinais de vozes saudáveis e patológicos. 

 

 
Figura 2(a). Sinal de voz normal, no 6º nível  da família db de ordem 4 (db4). IFPB, 2016. 

 

 
Figura 2(b).  Sinal de voz com paralisia na prega vocal, no 6º nível  da família db de ordem 4 (db4). 

IFPB, 2016. 
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A energia dos coeficientes wavelet packet, para cada sub-banda i da resolução j, pode 

ser obtida por: 

 
 

sendo n a quantidade de coeficientes da sub-banda,  k o fator de translação e   os 

coeficientes wavelet packet. 

 

Classificação 

As medidas de energia extraídas são empregadas, como características, para a 

classificação de sinais de voz saudáveis e afetados por patologias nas pregas vocais. Para cada 

nível de resolução, uma rede neural com validação cruzada foi treinada. Os sinais de voz 

foram divididos aleatoriamente em 10 subconjuntos mutualmente exclusivos e de mesmo 

tamanho, um para teste e os demais para treino. O procedimento foi realizado dez vezes 

alternando o subconjunto de teste e, ao final do processo, uma acurácia média foi calculada 

para avaliar o desempenho. 

      

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram calculados os valores de energia para cada sinal de voz analisado, de todos os 

coeficientes da wavelet packet da família Daubechies de ordem 4, até o 6º nível de 

decomposição. 

Na Figura 3 são demonstrados em cada coluna, os valores de acurácia média, obtidas a 

partir da energia extraída dos coeficientes wavelet, respectivamente. Cada cor de cada coluna, 

representa um caso de classificação, que é realizada em seis níveis de decomposição. Quatro 

casos de classificação foram considerados: sinais saudáveis x patológicos (SDL x PTL), sinais 

saudáveis e afetados por edema de Reinke (SDL x EDM), sinais saudáveis e afetados por 

paralisia (SDL x PRL) e sinais saudáveis e afetados por nódulos (SDL x NDL). 
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Figura 3. Valores Médios da Acurácia (%) Determinados Pela Energia dos Sinais de Voz. IFPB, 2016 

 

Observa-se que o quinto nível de resolução foi o mais eficiente, uma vez que forneceu 

valores médios de acurácia mais elevados que os demais níveis considerados. A melhor 

acurácia (98,57%) foi obtida na classificação entre sinais saudáveis e afetados por nódulos. 

No caso de sinais saudáveis versus patológico uma acurácia media de 94.66% foi alcançada.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da acurácia média se mostraram eficientes na discriminação de sinais 

saudáveis e afetados por patologias nas pregas vocais, chegando a atingir valores de até 

98,57% na classificação. Sendo assim, a energia dos coeficientes wavelet packet é uma 

medida promissora que pode ser empregada em sistemas para auxílio ao diagnóstico de 

patologias laríngeas 
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RESUMO: As fontes de energias renováveis serão a solução para os problemas energéticos 
de vários países. No Brasil, o seu uso, até 2015, correspondeu a 42,5% de toda a matriz 
energética, com destaque para a energia eólica, solar e biomassa frente à geração hidrelétrica. 
No Estado do Piauí, e especialmente na cidade de Teresina, os ótimos índices solarimétricos 
favorece a utilização da energia solar fotovoltaica para a geração de energia elétrica. A partir 
disto, o presente trabalho objetivou analisar futuros projetos de paradas de ônibus que a 
Prefeitura de Teresina pretende implantar e fazer um estudo de caráter técnico 
(dimensionamento) para a instalação de sistemas fotovoltaicos a fim de suprir a demanda de 
consumo elétrico do sistema de refrigeração das paradas. Os resultados mostraram que ambos 
os sistemas são viáveis devido à localização e dimensões das paradas de ônibus.  
Palavras–chave: dimensionamento, energia solar, paradas de ônibus  
 

APPLICATION OF  PHOTOVOLTAIC SYSTEM FOR COOLING IN  
BUS STOP  
 
ABSTRACT: Renewable energy sources are the solution for the energy problems in several 
countries. In Brazil, its use, by 2015, accounted for 42.5% of all energy sources, especially 
wind power, solar and biomass in front of hydroelectric generation. In the state of Piauí, and 
especially in the city of Teresina, the great solarimetric rates favors the use of photovoltaic 
solar energy for generating electricity. From this, the present study aimed to analyze future 
project of bus stops that the city hall of Teresina intends to implement and make a technical 
character study ( design) for the installation of photovoltaic systems in order to supply the 
electrical consumer demand of the system cooling of the bus stops. The results showed that 
both systems are viable due to the location and dimensions of the bus stops. 
KEYWORDS: Solar energy, Designing, Bus stops  

 

INTRODUÇÃO 

A busca por novas fontes de energia, principalmente as chamadas “energias 
renováveis”, tem chamado a atenção da comunidade internacional. Sabe-se que a tendência 
mundial é o aumento da temperatura nos próximos anos devido ao uso irracional das fontes 
não alternativas de energias, no qual emitem quantidades exorbitantes de gases nocivos à 
camada de ozônio. Diante desta problemática, o surgimento de novas opções para a geração 
de energia vem despertando o interesse de governantes em várias partes do mundo, pois este é 
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um investimento que a médio e longo prazo se mostra bastante viável em termos de produção 
de energia com qualidade e baixo custo de manutenção. 

No contexto brasileiro, segundo o Ministério de Minas e Energia (2015), o uso das 
fontes de energias renováveis chega a 84% se considerado apenas a geração de energia 
elétrica e até o fim de 2015 correspondeu a 42,5% de toda a matriz energética brasileira. O 
destaque é a crescente participação das energias renováveis como eólica, solar e a biomassa 
frente à geração hidrelétrica. De acordo com a Empresa de Estudos Energéticos (EPE), estas 
fontes cresceram 30% em 10 anos, em 2004 correspondia a 2,8% da matriz energética e 
passou para 4,1% em 2014. Em 2015, já representava 4,8% da matriz brasileira e com uma 
previsão de 9,9% em 2024. 

 A EPE (2015), prevê que até 2050, 13% de todo o abastecimento das residências no 
Brasil seja feita pelas placas fotovoltaicas. Em agosto de 2015, o país fez o primeiro leilão de 
energia de reserva com projetos solares fotovoltaicos, contratando 1.043,7 MWp (megawatts-
pico) de potência de 30 projetos diferentes. Daí, percebe-se a importância que esta fonte terá 
na matriz brasileira, com destaque para o Nordeste, onde possuí ótimos índices solarimétricos 
(CRESESB, 2004).  

No contexto piauiense, o Estado apresenta índice de radiação superior a 18 MJ/m²/dia, o 
que lhes garante um dos maiores potenciais energéticos, em termos de energia solar no Brasil 
(MORAIS, 2009). Embora tenha este grande potencial, a população da capital Teresina, sofre 
com a falta de projetos que aproveite essa irradiação e converta em benefícios para a maioria 
da população. São nos meses de agosto a novembro, onde os índices de irradiação são os 
melhores e em que a população mais sofre com o calor. 

Diante desta problemática, o presente trabalho se propõe a analisar futuros projetos de 
paradas de ônibus que a Prefeitura de Teresina-PI pretende implantar e fazer um estudo de 
caráter técnico (dimensionamento) para a instalação de sistemas de refrigeração, através da 
utilização de energia gerada por sistemas solares fotovoltaicos, visando uma melhoria na 
qualidade de vida da população da cidade de Teresina-PI. 

  
MATERIAL E MÉTODOS 

Para se chegar ao objetivo do presente trabalho, foram obtidos uma coleção de dados, 
onde incluiu as características e localização das paradas de ônibus assim como os dados 
meteorológicos da cidade. A partir disto, foram feitos cálculos de cargas térmicas para uma 
amostra (parada), e logo após, o dimensionamento dos equipamentos (coletores solares). 

 
Caracterização do local 

A parada de ônibus foi previamente determinada pelo setor competente da Prefeitura de 
Teresina. O local está localizado em frente a Unidade Escolar Residencial Pedra Mole, no 
bairro Pedra Mole, em Teresina-PI. Sua localização tem latitude de -5°02’ sul e longitude de -
42°78’ oeste. 

 
Análise da parada de ônibus 

A parada de ônibus selecionada faz parte de um novo projeto para mudança das atuais 
paradas de ônibus de Teresina. Sua estrutura retangular tem uma área útil total de (9,3 ± 0,1) 
m2, e altura de (2,55 ± 0,01) m2. Adicionalmente, possui telhas termo acústicas, com 
preenchimento de isopor, sob uma estrutura metálica, além de platibanda e forro. A estrutura 
pode ser considerada voltada para o norte, devido a inclinação do telhado de 4% neste 
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sentido. O telhado é plano e as paredes são de cobogó de concreto e brise metálico 
galvanizado.  

 
Tabela 1. Características do modelo de parada escolhido. IFPI, 2016. 

Nome Parada de ônibus 

Área útil/m2 9,3 ± 0,1 
Forma Retangular 
Consumo Lâmpadas 40 W 

Horário  Ocupado 12 AM – 16 PM 
Set Point Refrigeração 25 ± 1 °C 
Humidade 50% 

 

 

  Figura 1. Detalhes de projeto da parada de ônibus projetada pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitacional, da Prefeitura de Teresina. . IFPI, 2016. 

Temperatura local e Radiação solar 

A cidade de Teresina se encontra próxima a linha do equador, como resultado apresenta 
altas temperaturas durante todos os meses do ano, como mostrado na Fig. (2) e cujo erro de 
medição é de 5%. Este fato propicia a produção de energias a partir de fontes renováveis, 
como solar fotovoltaica e térmica.  
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Figura 2. Temperatura média mensal (Teresina-PI). IFPI, 2016. 

A energia solar fotovoltaica poderá ser um grande diferencial para a cidade de Teresina 
em comparação com outras cidades quanto a produção de energia renovável. E, uma das 
aplicações que traria mais benefícios para a população de maneira rápida é a sua utilização 
como fonte de energia para o consumo de equipamentos de refrigeração, como ar 
condicionado, de tal forma que melhore o conforto térmico de paradas de ônibus, diminuindo 
a temperatura interna, podendo chegar a 25 °C. 

Consultando mapas solarimétricos, observa-se que apresenta níveis acima da média 
nacional, com destaque para o Piauí, e consequentemente Teresina.  

Para a cidade de Teresina, o Centro de Referência para a Energia Solar e Eólica Sérgio 
Brito (CRESESB), fornece os dados de irradiação solar, como expostos na Fig. (3), com erro 
de medição de 5%. Com essas informações, é possível se dimensionar um sistema 
fotovoltaico para suprir uma determinada demanda de consumo. 

 

 
Figura 3. Radiação solar diária com inclinação de superfície igual ao ângulo de latitude para Teresina-PI. 
IFPI, 2016. 
 
Através da análise da Fig. (3), percebe-se que os meses de julho a outubro apresentam 

as melhores médias de radiação solar diária, com valores acima de 6,16 kWh/m2/dia, com 
pico de 6,82 kWh/m2/dia no mês de agosto. Em contrapartida, está o mês de fevereiro com 
apenas 4,74 kWh/m2/dia. Valores esses acima da média nacional que é de 4,72 kWh/m2/dia. 
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Projeto de Refrigeração 

O projeto de refrigeração da área interna da parada de ônibus segue normas técnicas 
para a sua efetivação. A princípio, o cálculo da carga térmica é a parte mais importante neste 
tipo de projeto. Em outras palavras, o cálculo da carga térmica consiste em determinar a 
quantidade de calor que deverá ser retirada de um ambiente, dando-lhe condições climáticas 
ideais para o conforto humano. Este cálculo é baseado na Norma NB-158, além da NBR 
6401, ambas da ABNT e da Portaria nº 3523/98, que trata da renovação de ar.  

 
Figura 4. Passos do projeto de refrigeração.IFPI, 2016. 
 

Dimensionamento do sistema fotovoltaico 

Masters (2013) apresenta um modelo de dimensionamento do sistema fotovoltaico para a 
geração de energia suficiente para suprir a carga elétrica demandada. 

Sabendo-se os valores de consumo a partir da análise do item anterior, é possível aplicar 
as equações adequadas ao correto dimensionamento relativo a situação estudada. 

Equações governantes 

Para o dimensionamento dos painéis fotovoltaicos será utilizado a Eq. (1). O valor da 
potência mínima do gerador – PDC (kWp) será encontrada, utilizando-se o consumo total 
(kWh/mês) da parada de ônibus. As horas equivalente de sol pleno (h/dia), de acordo com as 
Normas 482/2012 e 687/2015, será para o pior mês de radiação solar, que é igual a 4,74 h/dia 
de sol pleno, referente ao mês de fevereiro. No fator de perdas e segurança (Fps) é usado o 
valor de 0,8. 

No dimensionamento do número de módulos, será utilizado os dados de potência de 
pico do módulo escolhido e o valor da potência mínima do gerador obtido a partir de Eq. (1), 
na Eq. (2). 

Para a obtenção da máxima produção de energia, será utilizado o valor de eficiência 
proveniente do módulo fotovoltaico escolhido, o valor da potência mínima do gerador, e, 
portanto, o valor resultante de área será obtido da Eq. (3). 

 
PDC (kWp) = (Consumo total (kWh/mês)) / (Horas de sol pleno * Fps *                  (1) 
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30 (dias/mês)) 

 

Nº de módulos = (PDC (kW)) / (Potência de pico do módulo)          (2) 
 

 

  

A (m2) = (PDC, STC (kW)) / (1 (kW/m2)*η)          (3) 
 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O projeto de refrigeração foi desenvolvido seguindo os passos apresentados na Fig. (4), 

e os dados obtidos nos passos 1, 2 e 3 foram utilizados para o cálculo da carga térmica. Os 
valores encontrados estão representados na Fig. (5). 

 

 
Figura 5. Cálculo da carga térmica. IFPI, 2016. 
 
Após o cálculo da carga térmica, foi feito a análise dos resultados e escolhido o sistema, 

como mencionado no passo 5, da Fig. (4). Na Figura (6) pode-se perceber o quanto cada item 
da Fig. (5) influenciou no valor final para a carga térmica. 

 

 
Figura 6. Contribuição dos itens para a carga térmica. IFPI ,2016. 
 
Logo, de acordo com a Fig. (5), chegou-se à conclusão de que é necessário um sistema 

de refrigeração de 1.817,03 kcal/h ou 0,60 TR para atender as quatro horas de uso do sistema 
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por dia. Entretanto, escolheu-se o sistema disponível no mercado que mais se aproximasse 
deste valor. Como solução, optou-se pelo Ar condicionado Split Consul de 7000 Btu/h ou 
0,58 TR. Suas principais especificações estão mostradas na Tab. (2). 

 

Tabela 2. Características do ar condicionado escolhido. IFPI, 2016. 

Ar condicionado Características 

Marca Consul 7000 Btu/h 

Modelo CBV07CBBNA 

Consumo de energia 13,3 kWh/mês 

Vazão de ar 420 m3/h 

Classificação energética 
(INMETRO) 

A 

 
Para o dimensionamento do sistema fotovoltaico, utilizou-se as Eqs. (1), (2) e (3), e 

partiu-se dos dados fornecidos pelo fabricante do módulo escolhido, Tab. (3). 
 

Tabela 3. Características do módulo fotovoltaico escolhido. IFPI, 2016. 

Parâmetro Especificações 

Modelo PV-MLU255HC (mc-Si) 

Peso 20 kg 

Dimensões 1625 x 1019 x 46 mm 

Potência máxima 255 Wp 

Eficiência máxima 15,4% 

 
E de posse dos dados da Tab. (3), pode-se chegar aos valores finais para o 

dimensionamento dos painéis fotovoltaicos, como mostrado na Tab. (4). E como mencionado 
anteriormente, utilizou-se as equações segundo o que Masters (2013) recomenda para este 
caso. 
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Tabela 4. Resultado do dimensionamento do sistema fotovoltaico. IFPI, 2016. 

Itens  Valores 

Consumo Lâmpadas 9,6 kWh/mês 

 Ar condicionado 53,2 kWh/mês 

PDC (kWp)  0,55 

Nº de 
módulos 

 2 

A (m2)  3,6 

 

Analisando a Tab. (4), pode-se notar que a quantidade de módulos para a parada de 
ônibus, de apenas 2 unidades, encaixa perfeitamente na área útil disponível no telhado. E 
quanto ao ar condicionado, o mesmo também pode ser instalado, assim como os módulos, no 
telhado.  

Recomenda-se que haja uma estrutura metálica para adaptação dos módulos e que como 
o telhado já possui uma inclinação de 4 graus, a estrutura servirá apenas para que ocorra 
ventilação embaixo dos módulos, evitando assim que ocorra superaquecimento. 
 
CONCLUSÕES 

O Brasil e o Piauí procuram inserir-se no mercado mundial como um dos maiores 
produtores de energia renovável. No Piauí, a produção de energia renovável através da 
energia eólica já é bastante considerável. Entretanto, toda a atenção dos governantes e da 
sociedade está voltada para a utilização da energia solar fotovoltaica pela instalação de 
sistemas fotovoltaicos conectados à rede, graças a recente Resolução Normativa, como a 
Resolução da ANEEL nº 482/2012 que ultimamente sofreu algumas modificações, dando 
origem a Resolução nº 687/2015, com algumas melhorias. 

Em sintonia com estes fatos, este trabalho buscou mostrar para a comunidade que o 
ótimo potencial de radiação solar na cidade de Teresina-PI torna viável a instalação de 
sistemas fotovoltaicos para a refrigeração de paradas de ônibus, reduzindo altas temperaturas 
nas horas de maior intensidade solar, melhorando assim o conforto térmico e a qualidade de 
vida da população.  
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RESUMO: A indústria de petróleo e postos de gasolina apresentam problemas frequentes 
decorrentes de derrames e vazamentos que dispõem no meio ambiente hidrocarbonetos 
monoaromáticos, constituintes mais solúveis e móveis da gasolina que rapidamente alcançam 
o lençol freático. Dentre os compostos denominados BTEX, o benzeno é o mais tóxico e de 
maior dificuldade de biodegradação. O tratamento de águas contaminadas com estes 
compostos pela ação de fungos se mostra uma alternativa versátil e limpa, no qual, o uso de 
biorreatores com biomassa fixa ou dispersa permite avaliar como a degradação dos mesmos 
pode ser mais rápida, a fim de otimizar parâmetros avaliados e viabilizar essa biorremediação 
de forma econômica e ecologicamente correta.  
Palavras-chave: Biodegradação, fungos, BTEX  
 

APPLICATION OF FUNGI Phanerochaete chrysosporium IN 
BIOREACTORS FOR POLLUTED WATER TREATMENT FOR 
GASOLINE 
ABSTRACT: The oil industry and gas stations deal with problems arising from spills and 
leaks. Problems of this contamination are assigned to monoaromatic hydrocarbons, more 
soluble constituents and mobile station that quickly reach the water table. Among the 
compounds known as BTEX, benzene is the most toxic. The treatment of waters 
contaminated with fungal degradation shown a versatile and clean alternative, in which, using 
bioreactors with fixed or dispersed biomass allows to evaluate how this degradation can be 
more rapid in order to optimize parameters evaluated and enable this bioremediation 
economically and environmentally viable. 
KEYWORDS: Biodegradation, fungi, BTEX 
 
INTRODUÇÃO 

Estudos de vulnerabilidade e risco de aquíferos é de alta relevância, dada a importância 

destes para os mais diversos usos. Um fator de extrema importância para o abastecimento 

populacional é a qualidade das águas. A disposição inadequada de efluentes domésticos e 

industriais em corpos d’água, por exemplo, impossibilita a utilização dos mesmos sem pré-

tratamento das águas, o que encarece seu custo para consumo (TUNDISI, 2000). De acordo 
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com Bacaro (2015), o armazenamento em tanques subterrâneos de produtos químicos como 

postos de combustíveis – gasolina, álcool, diesel, etc. – pode contaminar águas subterrâneas 

por vazamentos que percolam através do solo, destacando-se entre os eventuais contaminantes 

hidrocarbonetos como benzeno, tolueno e xilenos, fenóis, entre outros (BACARO, 2015).  

Devido ao alto risco potencial de contaminação, desenvolveu-se a Resolução Conama nº 

273, de 29 de novembro de 2000, na qual o licenciamento de postos de combustíveis se 

tornou obrigatório em todo território nacional (MARANHÃO, TEIXEIRA e TEIXEIRA, 

2007, apud BACARO, 2015).  O derramamento de gasolina é um tipo de poluição muito 

difícil de ser contida, pois é rica em hidrocarbonetos monoaromáticos, conhecidos 

coletivamente como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) que se destacam por 

apresentar elevadas mobilidade e toxicidade quando comparados a outros hidrocarbonetos de 

petróleo.  

Nesse contexto de problemáticas ambientais surgem novas possibilidades de minimizar 

ou mesmo o efetivo tratamento de águas contaminadas por gasolina através da 

biorremediação por micro-organismos.  Estas técnicas biológicas estão sendo cada vez mais 

exploradas por estudiosos, pois são menos agressivas ao meio ambiente, produzem menos 

resíduos, reciclam a matéria orgânica e apresentam viabilidade quanto ao custo (NEVES, 

2011).  Por serem biodegradadores naturais de uma vasta variedade de compostos, os fungos 

assumem um papel cada vez mais importante na sociedade, pois se tornaram promissores na 

solução de problemas ambientais diversos (SOARES, 2011). A literatura destaca dentre os 

fungos que possuem maior aplicação em biorremediação os dos gêneros Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Fusarium, Phanerochaete, Thricoderma, Cunninghamella, Cândida e 

Rhodotorula.   

Por ser uma estirpe que vem se mostrando promissora no que se refere à biodegradação 

de compostos xenobióticos e outros materiais de grandes moléculas como os plásticos, 

Phanerochaete crysosporium representa interesse em estudos de aplicações biotecnológicas 

por apresentar crescimento significativo, produzindo enzimas degradadoras de ligninas e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.  

Sendo assim, esta revisão objetiva destacar a viabilidade do uso do fungo 

Phanerochaete para tratamento de água contaminada por gasolina através de biorreatores para 

o contínuo destaque de uma tecnologia limpa e sustentável tão divulgada e necessária em 

tempos de aumento de resíduos gerados e da contaminação causada tanto por estes resíduos 

quanto pela matéria-prima em si. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O petróleo 

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos composta de diversos tipos de moléculas 

formadas por átomos de hidrogênio e carbono e, em menor parte, de oxigênio, nitrogênio e 

enxofre, combinados de forma variável, conferindo características diferenciadas aos diversos 

tipos de crus encontrados na natureza. O refino do petróleo consiste na série de 

beneficiamentos pelos quais passa o mineral bruto, para a obtenção de derivados, estes sim, 

produtos de grande interesse comercial (FEISTHER, 2013).  

No fracionamento do petróleo é obtida a gasolina e, entre seus constituintes, destacam-

se, compostos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (isômeros: orto-, meta- e para-

xileno) que são de maior preocupação ambiental e que, normalmente, são os principais a 

serem identificados e quantificados antes e durante um processo de remediação. São 

conhecidos também como BTEX, definidos como hidrocarbonetos monoaromáticos, cujas 

estruturas moleculares possuem como característica principal a presença do anel benzênico. 

São usados, principalmente, em solventes e, em combustíveis, são os constituintes mais 

solúveis na fração da gasolina (ANDRADE et al., 2010). 

A toxicidade do petróleo e de seus derivados é atribuída, principalmente, às suas frações 

solúveis, que contém substâncias polares de baixa massa molecular, como hidrocarbonetos 

monoaromáticos (benzeno, tolueno e xileno) e HPAs (hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos) de pequeno peso molecular, cujo potencial genotóxico para organismos aquáticos 

já é bastante conhecido (ROBERTO, 2014). 

Apesar dos danos, a indústria petrolífera é uma das principais fontes de energia 

utilizadas e, segundo Boletim de Produção Brasileira de Petróleo e Gás Natural, em julho de 

2016 a produção foi de 2.581 Mbbl/d (milhares de barris por dia). Uma produção recorde, 

superando os 2.558 Mbbl produzidos em junho de 2016, representando um aumento de 0,9%, 

se comparada com o mês anterior e de 4,7%, se comparada com o mesmo mês em 2015. A 

produção ocorreu em 8.818 poços, sendo 794 marítimos e 8.024 terrestres (BRASIL, 2016).  

Gasolina 

A gasolina, líquido volátil inflamável, é uma mistura extremamente complexa, formada 

de vários tipos de hidrocarbonetos, sendo que a maior parte desses constituintes é classificada 

como alifáticos ou aromáticos. É obtida por meio de intrincados processos de destilação 

direta, craqueamento, reformação e polimerização que se desenvolvem nas refinarias 

(SANTOS, 2009).  
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Hoje em dia, a gasolina é um dos combustíveis fósseis mais consumidos no mundo, 

constituindo-se de uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos naftênicos e 

aromáticos e, em menor quantidade, de produtos oxigenados e sulfurados. Os hidrocarbonetos 

apresentam estruturas variadas em diferentes proporções, com cadeias carbônicas entre 4 e 12 

átomos de carbono por moléculas e pontos de ebulição entre 30 e 220ºC (MUNHOZ, 2013). 

Vazamentos em postos de combustíveis estão relacionados à deficiência de 

infraestrutura, manutenção e desgastes dos tanques de armazenamento, que devem ser 

utilizados por um período máximo de 20 anos. Grande parte das áreas contaminadas por 

vazamentos resultam de tanques com avançado estado de oxidação e, em muitos casos, o 

problema é identificado somente após meses ou anos (SANTOS, 2009). De acordo com 

Menezes et al. (2011), pesquisas levantadas mostram que o vazamento de tanques de 

armazenamento subterrâneo pode causar a contaminação de solos e águas, podendo contribuir 

também para o risco de explosões e incêndios. 

Compostos BTEX 

Segundo Minatti (2009), o benzeno é utilizado na produção de borrachas, plásticos, 

nylon, pesticidas e tintas. O tolueno é um importante produto químico comercial usado 

geralmente como um agente de diluição de tintas e como solventes na produção de resinas, 

colas e óleos. Os xilenos geralmente são usados como solventes em borrachas e nos processos 

de tingimento de couro, além de serem utilizados na produção do anidrido ftálico, 

bactericidas, herbicidas, óleos lubrificantes e ácido para-ftálico. Na Figura 1 são apresentadas 

as estruturas destes compostos. 

 

Figura 1. Hidrocarbonetos monoaromáticos derivados do petróleo. (FEISTHER, 
2013).  
 
Uma área contaminada, em termos gerais, pode ser definida como um local 

comprovadamente poluído ou contaminado, quando possui concentrações de substâncias em 

teores acima dos encontrados na natureza. Estas concentrações decorrem de substâncias ou 

resíduos nela depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados, de forma 
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planejada ou acidental. Esses poluentes ou contaminantes podem concentrar-se no ar, no solo 

ou nas águas, serem transportados e propagar-se, determinando impactos negativos e/ou 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente (CETESB, 2001, apud SANTOS, 2009).  

A contaminação de solos e águas subterrâneas por postos de armazenamento de 

combustível oferece riscos à saúde humana de forma direta e indireta. Dentro do contato 

direto pode-se destacar a inalação, ingestão, contato com a pele e contato com os olhos, e no 

contato indireto a ingestão de alimentos e água contaminada com compostos presentes nos 

combustíveis que, em sua maioria, são cancerígenos. De acordo como Miri et al. (2016), ao 

longo das duas últimas décadas, um número considerável de estudos foram realizados em tais 

compostos orgânicos voláteis devido ao elevado potencial para exercer efeitos carcinogênicos 

e relativamente alta abundância também no ar, sendo o benzeno o mais abundante e perigoso 

por ser um conhecido carcinogênico para humanos. 

Bioreatores 

São sistemas compostos por micro-organismos e possivelmente outros agentes 

catalíticos que agem cooperativamente com os micro-organismos. Para estimular o 

crescimento destes organismos, nutrientes são adicionados ao meio. Nestes sistemas, a 

biomassa pode crescer em suspensão ou aderidos a uma matriz (MINATTI, 2009). Os 

biorreatores com biomassa em suspensão são aqueles em que os micro-organismos se 

encontram dispersos no meio e biorreatores com biomassa aderida são reatores biológicos em 

que o conjunto de células microbianas constituídas em biofilmes juntamente com as 

substâncias poliméricas por elas excretadas, encontra-se fixada a suportes sólidos. A aplicação 

de processos com biomassa fixa na área de tratamento de efluentes está se tornando cada vez 

mais comum, devido às suas vantagens com relação aos processos tradicionais. (FEISTHER, 

2013). 

A configuração de reatores podem ser do tipo: leito fixo - caracteriza-se por dispor de 

um meio suporte para retenção da biomassa em seu interior de forma a propiciar condições 

favoráveis ao crescimento do biofilme aderido ou retido; bateladas sequenciais - uma das 

possíveis alternativas tecnológicas, capazes de proporcionar as variações das condições 

ambientais necessárias para a ocorrência da nitrificação e desnitrificação; escoamento 

contínuo – no qual a alimentação é feita com o efluente e com reuso do agente de bioprocesso 

(BIOREATORES, 2016). 

Conforme Brandão (2002), pelo fato da biomassa estar fixa, este tipo de biorreator 

pressupõe uma menor exigência de operações de separação de sólidos a jusante do reator, bem 
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como maior estabilidade do reator em face de variações das condições ambientais como: 

choque orgânico, choque hidráulico, choque térmico, presença de substâncias tóxicas, etc. 

Phanerochaete chrysosporium  

A maioria dos fungos é aeróbio e multicelular, com células alongadas que formam redes 

de filamentos denominadas micélio. As filogenias baseadas em dados moleculares vêm 

crescendo muito, de modo que, levando em consideração esse tipo de dado, Arakaki (2015) 

apresenta os fungos dentro do reino Fungi englobando um sub-reino (Dikarya), sete filos 

(Chytridiomycota, Neocallimastigomycota, Blastocladomycota, Microsporida, 

Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota), dez sub-filos, 35 classes, 12 subclasses e 129 

ordens. O filo Basidiomycota possui mais de 22.000 espécies que vivem principalmente em 

solo ou sobre a madeira, cuja degradação é uma propriedade importante desses fungos, os 

quais podem ser denominados de fungos de decomposição branca ou marrom em função dos 

níveis de degradação da lignina e celulose (ARAKAKI, 2015). 

O fungo Phanerochaete chrysosporium é um dos mais estudados fungos ligninolíticos, 

cujo habitat natural é normalmente sobre serrapilheira e madeira apodrecidas (VIVI, 2011). 

Denominado de fungo da podridão branca, P. chrysosporium tem a capacidade de mineralizar 

além da lignina, pelo menos parcialmente e em alguns casos completamente, uma variedade 

de poluentes resistentes à degradação. O sistema lignolítico deste fungo é representado 

principalmente pelas enzimas lacase, lignina-peroxidase e manganês-peroxidase, as quais são 

produzidas em meios contendo fontes limitadas de carbono e nitrogênio. Estas enzimas têm a 

capacidade de despolimerizar a lignina e uma grande variedade de outros compostos como 

clorobenzeno gasoso, pesticida, inseticida e alguns corantes (SANTOS, 2011).  

Barr e Aust (1994), em um artigo de revisão sobre os mecanismos usados pelos fungos 

da podridão branca para degradação de poluentes, listaram vários compostos xenobióticos 

degradados pelo fungo Phanerochaete chrysosporium, como hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos (HAPs), compostos aromáticos clorados, pesticidas, corantes, munição, cianidas e 

azidas. Cheng et al. (2016) destacam que as espécies que vem sendo extensivamente 

estudadas, inclusive para remoção de tolueno,  pertencem aos gêneros Exophiala, Aspergillus, 

Phanerochaete, Cladosporium, PAE-cilomyces, Trichoderma e Trametes, a maioria dos quais 

também têm a capacidade de utilizar outros derivados de benzeno, sendo aplicados em 

biofiltros para degradação. 
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CONCLUSÕES 

Tendo em vista que para bioremediação são usados micro-organismos como o fungo 

Phanerochaete crysosporium, a degradação de compostos do tipo BTEX presentes na 

gasolina são objeto de estudos atuais, cuja eficiência poderá ser ampliada e levada a setores 

industriais que possam ser beneficiados. Nessa perspectiva, experimentos em biorreatores 

merecem ser avaliados para que seja possível otimizar as condições em que o fungo degrada 

tais compostos.  
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RESUMO: A indústria mineral é grande produtora de resíduos que são prejudiciais ao meio 
ambiente além de não serem viabilizados para a utilização em meios de produção, uma vez 
que o produto de interesse econômico já foi extraído. Com o intuito de reduzir tal problema, 
este trabalho mostra a caracterização do rejeito gerado através da exploração de gipsita na 
região de Trindade – PE em revestimento cerâmico. O resíduo foi coletado, moído e 
peneirado a #200, em seguida foi caracterizado quimicamente pelo processo de análise de 
FRX, visando avaliar seu potencial para ser incorporado à formulação de massas cerâmicas, o 
material estudado pode ser utilizado na formulação de porcelanato como elemento fundente, 
para isso foram obtidos em laboratório, corpos cerâmicos adicionando o resíduo, em seguida 
foram realizados testes físicos de retração linear, absorção de água e tensão de ruptura à 
flexão, visando avaliar tecnicamente a adição deste resíduo em revestimento cerâmico. Os 
testes foram em parte proveitosos, uma vez que os testes de absorção ficaram dentro do 
esperado, caracterizando o material cerâmico como um grés porcelanato e por outro lado, a 
tensão de ruptura a flexão não atingiu o esperado. Outros estudos e processos podem ser 
realizados para aprimorar o rejeito de gipsita com o objetivo de atingir a viabilização desta 
aplicação. 
Palavras–chave: porcelanato, gesso, Araripe, caracterização química. 

 
APPLICATION OF REJECT OF GYPSUM FROM TRINDADE/PE IN 
CERAMIC MASSES FORMULATIONS. 
 
ABSTRACT: The mining industry is a major producer of residues that are harmful to the 
environment besides not being possible its use in producing means, since the product of 
economic interest has been extracted. Aiming to reduce this problem, this work shows the 
characterization of the waste generated by gypsum mining in region of Trindade - PE to be 
used in ceramic coating. The residue was collected, milled and sieved to #200, then it was 
chemically characterized by XRF analysis process, to evaluate its potential to be incorporated 
into the formulation of ceramic bodies, the material studied can be used in porcelain 
formulation as a flux element, for that were obtained ceramic bodies in the laboratory adding 
the residue then were performed physical tests of linear shrinkage, water absorption and 
breakdown stress at rupture, aiming to evaluate technically the addition of this residue in 
ceramic coating. The tests were useful in parts, since the absorption tests were within the 
expected range, characterizing the ceramic material as stoneware porcelain, and on the other 
hand, the breakdown tension has not reached the expected bending. Other studies and 
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processes may be performed to improve the waste gypsum for the purpose of achieving the 
viability of this application. 
KEYWORDS: porcelain, plaster, Araripe, chemical characterization. 

 

INTRODUÇÃO 

A gipsita (ou gipso) é um mineral químico dado pela composição CaSO4.2H2O, de cor 

geralmente branca e dureza 2 na escala de Mohs. O gispo é um mineral comum, amplamente 

distribuído nas rochas sedimentares, muitas vezes em camadas espessas. Ocorre 

frequentemente, interestratificado com calcários e folhelhos, sendo encontrado usualmente 

como uma camada subjacente a outras de sal-gema; explica-se o fato considerando-se que o 

gipso depositou-se ali como um dos primeiros minerais a cristalizar-se, por ocasião da 

evaporação das águas salgadas. Formado frequentemente pela alteração da anidrita e, nessas 

circunstâncias, pode mostrar dobramento por causa do aumento do volume. Encontrado em 

regiões vulcânicas, especialmente onde os calcários sofreram a ação dos vapores de enxofre. 

Também comum como um mineral de ganga nos veios metálicos. Associado com muitos 

minerais diversos, sendo os mais comuns a halita, a dolomita, a anidrita, a calcita, o enxofre, a 

pirita e o quartzo. (DANA, 1974). 

A mais antiga utilização de gipsita é registrada na forma de alabastro, em esculturas e 

ornamentações egípcias que datam de cerca de 3.000 anos a. C., enquanto os romanos 

empregaram o gesso no acabamento de construções, tempos depois. No início do século 

XVIII, a gipsita começou a ser utilizada na Europa como corretivo de solos. (OLIVEIRA et 

al, 2012). 

Atualmente a maior parte da utilização da gipsita é a obtenção do gesso pela calcinação 

a temperaturas entre 125°C e 180°C, onde perde ¾ de água. Nessa fase, o gesso em contato 

com a água tem a capacidade de absorvê-lo tornando novamente à fase di-hidratada. O gesso 

tem grande aplicabilidade na construção civil, como produtos de acabamento e de estruturas, 

moldes para, produções artísticas, ortopédicas e de giz, por exemplo. 

O estado de Pernambuco, que possui reservas abundantes de gipsita na região do Sertão 

do Araripe, envolvendo os Municípios de Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade, é 

responsável por 89,4% da produção de gipsita e por 81% da produção brasileira de gesso. As 

jazidas do Araripe são consideradas as de minério de melhor qualidade no mundo e 

apresentam excelentes condições de mineração (relação estéril/minério e geomorfologia da 

jazida) (LUZ; LINS, 2008).  
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O minério gipsífero do Pólo Gesseiro do Araripe classifica-se como de excelente 

qualidade industrial, devido a uma consistente concentração de sulfatos, da ordem de 95%, 

onde as impurezas de origem terrígena se apresentam em quantidades desprezíveis, raras 

vezes ultrapassando a 0,5% do minério. Embora a gipsita seja predominante, também se 

fazem presentes quantidades subordinadas de anidrita, em geral de 4 a 7% mas podendo, às 

vezes, chegar até 14% (MENOR, 1995). 

Apesar de a indústria gesseira no Pernambuco gerar grande lucro e desenvolvimento 

econômico e proporcionar uma quantidade relevante de empregos, sejam eles diretos ou 

indiretos, essa mesma produção gera grandes quantidades de resíduos, tanto na extração do 

minério gipsita (rejeito), quanto na fabricação do seu produto.  

Esses resíduos gerados causam grandes impactos na sustentabilidade ecológica quando 

não são tomadas medidas cuidadosas quanto aos seus descartes e/ou armazenagem. Por outro 

lado, atualmente um grande desafio é tomado: aproveitar de forma racional as matérias 

residuais geradas pela mineração de forma racional.  

A introdução destes resíduos na produção de massas cerâmicas pode ser uma maneira 

de retardar os impactos ambientais diminuindo a quantidade de resíduo descartado na 

natureza, prolongando as reservas de matérias primas naturais e reduzindo custos na 

produção, uma vez que se trata de materiais que não têm interesse econômico. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Para dar início ao processo de estudos, amostras do resíduo da gipsita foram coletadas 

em uma empresa mineradora situada no município de Trindade – PE, então participante do 

polo gesseiro do Araripe. 

 Em seguida, para o preparo da amostra, foram adotados os seguintes processos: Como 

material foi obtido com granulometria adequada e devidamente quarteado, sendo 100% do 

dele passante em malha 200# (Mesh), o que é equivalente a abertura de 0,075mm da peneira, 

foi separada uma amostra de 5g, para que fosse realizado o processo de caracterização 

química por meio de Fluorescência de Raios-X (FRX). A análise foi feita pelo Laboratório de 

Caracterização de Minerais/Materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do RN, utilizando uma EDX – 720 da Shimadzu.  

Posteriormente, deu-se início a preparação de uma formulação para cerâmica de 

revestimento, adicionando o material residual da gipsita junto das principais matérias-primas: 

quartzo, feldspato potássico e argila, que são utilizados tradicionalmente na obtenção de 

revestimento cerâmico. 
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Chegou-se na formulação para dois lotes de 11 corpos de prova de 12g expressa na 

tabela seguinte: 

 

Tabela 1. Formulação para os corpos de prova. IFRN, 2016. 

Matéria-prima Quantidade em 
massa (%) 

Feldspato potássico 

Argila 

Quartzo 

Rej. De Gipsita 

Água destilada 

52 

37 

6 

5 

10* 

*10% de água adicionais da massa total para homogeneização. 

 

A massa foi misturada e homogeneizada manualmente com o adicional de 10% de água 

destilada, o que resulta em 11 divisões com 13,2g de massa em cada lote para a produção dos 

corpos de prova. Antes disso, a massa foi deixada em descanso por 24 horas para que fossem 

moldados em matriz de dimensões de 60 x 20 (mm) em prensa hidráulica uniaxial utilizando 

pressão de 2,5 toneladas.  

Uma vez que corpos de prova foram moldados, o processo de secagem foi realizado em 

forno do tipo estufa sob a temperatura constante de 110ºC durante o período de 24 horas. 

Logo após, todas as peças foram medidas com paquímetro digital e pesadas em balança de 

precisão.  

As amostras cerâmicas foram sinterizadas em forno do tipo mufla, em queima rápida 

com taxa de aquecimento a 10°C/min. e patamar de uma hora em cada temperatura final, as 

temperaturas foram de 1200°C e 1250°C. Uma vez sinterizadas, as peças cerâmicas foram 

medidas e pesadas novamente para dar inicio aos testes de absorção de água, retração linear 

de queima e tensão de ruptura à flexão de três pontos. 

Os ensaios de tensão de ruptura foram feitos utilizando na maquina de ensaios 

mecânicos AG-X 300 kN da Shimadzu, pelo Laboratório de Metais e Ensaios Mecânicos da 

UFRN. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos pela caracterização por meio de 

Fluorescência de Raios-X – FRX, feita na amostra coletada do resíduo de gipsita: 

 

Tabela 2. Resultados da análise de Fluorescência de Raios-X. IFRN, 2016. 
Óxidos presentes Concentração em 

massa (%) 

CaO 

SO3 

P2O5 

SiO2 

SrO 

Fe2O3 

K2O 

CuO 

51,243 

46,133 

1,164 

8,77 

0,26 

0,176 

0,121 

0,025 

 

Os resultados deste procedimento são favoráveis para a introdução deste material em 

formulações de massa cerâmica por apresentarem um teor de CaO elevado, que atua na massa 

cerâmica como fundente. O material apresenta ainda baixíssimos teores de metais, o que 

tornaria (caso contrário) a aplicação dele na obtenção de materiais cerâmicos sem que antes 

fosse realizado algum processo de beneficiamento que os retirasse. 

Por outro lado, os resultados apontam a presença de óxido sulfúrico, Que durante a 

queima nas temperaturas sugeridas iria para o estado gasoso, o que pode deixar o potencial da 

aplicação deste material menos favorável, formando poros dentro do material cerâmico 

durante a queima.   

As informações dos resultados de absorção de água retração linear de queima dos 

corpos de prova sinterizados nas duas temperaturas são apresentadas pela tabela 3, logo a 

seguir: 
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Tabela 3. Resultados de absorção de água e retração linear de queima. IFRN, 2016. 
Temperatura (°C) Absorção de água (%) Retração linear de queima 

(%) 

1200 

1250 

2,12 

0,6 

3,20 

3,08 

 

Na absorção de água, os resultados foram positivos, onde as peças sinterizadas a 

1200°C atingiram uma boa fase vítrea, tornando assim o material pouco retentor de água, 

além disso, é perceptível uma queda abrupta da absorção de água passando para a temperatura 

seguinte (1250°C), o que consiste de um material menos traspassável por água. Em ambas as 

temperaturas, o material cerâmico sinterizado obteve a classificação como grés, classe dos 

materiais cerâmicos com absorção de água entre 0,5% e 3%. Já na retração linear, os corpos 

não obtiveram tanta diferença no resultado como na absorção de água, já que a diferença entre 

as temperaturas de queima foi pouca, fazendo com que não haja tanta diferença entre a perda 

no tamanho final das duas queimas. 

Por ultimo, os resultados dos testes de tensão de ruptura à flexão são expressos pelas 

figuras 1 e 2 a seguir. 

A Figura 1 apresenta os valores médios da carga máxima de ruptura, em Newtons, 

para os dois lotes de corpos de prova: 

 

 

Figura 1. Valores médios da força de ruptura em Newtons (N). UFRN, 2016. 

 

Na Figura 2, são expressos os valores médios de tensão de ruptura em Mpa também 

para os dois lotes: 
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Figura 2. Valores médios de tensão de ruptura, em megapascais (MPa). UFRN. 2016. 

 

Sabe-se que a resistência mecânica de um material cerâmico esta diretamente 

relacionada à sua absorção de água, isto se refere à porosidade da cerâmica, quando há poucos 

espaços vazios entre os grãos de não preenchidos na fase liquida de sinterização, menos ele 

absorverá água e mais resistente será. 

Os resultados deste ensaio contradizem esse principio, uma vez que os resultados de 

absorção de água classificaram o material como um grés, isso deveria corresponder a uma alta 

resistência (o mínimo exigido pela norma NBR 13818 – 1997 é uma média de 32 MPa), o que 

não ocorreu, pois o maior valor foi de apenas 17,331 MPa. 

A explicação para este caso é que o material sinterizado apresentou boa fase vítrea 

externa, o que o evita de absorver água. Por outro lado, com a presença do SO3 do resíduo 

aplicado, que permanece em estado gasoso e na sinterização forma bolhas visíveis (quando 

partido) dentro do corpo de prova, aumentando os espaços vazios e deixando-o menos 

compactado e denso durante a queima.  

 

CONCLUSÕES  
Feitos os testes e ensaios para esta aplicação, os resultados favorecem em parte o 

aproveitamento deste material na obtenção de materiais cerâmicos, uma vez que o material 

apresentou resultados esperados como fundente. Além disso, apresenta bom potencial de 

aplicação e pode chegar a atingir as especificações exigidas em outros requisitos pela 

indústria cerâmica.  
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Observou-se que o teor de absorção de água obtido nos dois lotes foi bom, classificando 

o material como um grés, segundo a norma NBR 13818 – 1997. 

Outros ensaios e estudos laboratoriais, como a calcinação do resíduo para a liberação do 

SO3 podem trazer melhores resultados da aplicação do mesmo em formulações de cerâmica 

para revestimento. 
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RESUMO: 

Este artigo foi elaborado a partir do projeto de pesquisa do PIBIC – IFMA, ele trata da 
utilização residencial do sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição de energia 
elétrica, este sistema permite que a demanda de energia elétrica do usuário seja atendida 
totalmente ou parcialmente, dependerá do consumo do usuário, da potência instalada do 
sistema e de fatores climáticos. Este sistema converte a energia solar em energia elétrica, esta 
energia é injetada na rede de distribuição da concessionária, então é feito um balanço da 
energia gerada pelo sistema e o que é consumido pelo usuário. As principais ferramentas que 
utilizamos neste projeto foram a pesquisa e a leitura, de livros, artigos e de sites, que abordam 
o assunto em estudo. Além disso, foi realizada uma pesquisa de mercado para levantamento 
dos custos dos equipamentos do sistema. A utilização da energia solar é bastante atrativa, por 
ser uma fonte energética renovável e com baixo nível de poluição ambiental. Outros pontos 
positivos da utilização deste sistema de geração são o baixo custo de manutenção desse 
sistema, a redução de sobrecarga na rede da concessionária, diminuição das perdas na 
distribuição da energia, devido à fonte de geração estar bastante próximo ao consumidor desta 
energia. Com os resultados obtidos até o presente momento, já se pode ter uma noção das 
vantagens da aplicação de sistema, tanto na esfera econômica quanto na ambiental. 

Palavras–chave: energia, vantagens 

 
RESIDENTIAL APPLICATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
CONNECTED TO THE DISTRIBUTION NETWORK IN THE 
IMPERATRIZ CITY - MA 
 
ABSTRACT:  

This article was prepared from PIBIC the research project - IFMA, he comes to the residential 
use of the photovoltaic system connected to the electricity distribution network, this system 
allows the electricity demand of the user to be fully or partially met, depend the user 
consumption, installed capacity of the system and climatic factors. This system converts solar 
energy into electrical energy, this energy is injected into the utility distribution network, so it 
made a balance of the energy generated by the system and what is consumed by the user. The 
main tools that we use in this project were research and reading books, articles and websites 
that deal with the subject under study. Moreover, a market research survey for the costs of 
system equipment was performed. The use of solar energy is very attractive, as a renewable 
energy source and low environmental pollution. Other positive points of using this generating 
system are the low maintenance costs of the system, reducing the burden on the utility grid, 
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reduction of losses in power distribution due to the source of generation to be quite close to 
the consumer of this energy. With the results obtained to date, you can already get a sense of 
the system application advantages, both in the economic sphere as environmental. 

KEYWORDS: energy, advantages 
 

INTRODUÇÃO 

O Sol constitui-se como a principal fonte energética da Terra, sua energia irradiada é 

responsável pela manutenção da vida, esta energia é considerável inesgotável e pode ser 

utilizada para vários fins. Um deles é sua utilização para a geração de energia elétrica, o 

método mais comum para esta geração é a utilização de painéis solares, estes painéis, são 

constituídos de matérias semicondutores, em sua maioria de Silício. Este material é abundante 

na natureza, contudo, para ser aplicado nos painéis passam por um processo rigoroso de 

purificação, o que acarreta um elevado custo de produção, encarecendo o seu custo.  

Contudo ao longo dos anos este custo de produção vem apresentando uma redução 

gradativa, tornando essa forma de geração de energia elétrica, cada vez mais atrativa do ponto 

de vista econômico. Esta geração pode ser de várias formas, deste grandes centrais geradoras, 

com um grande número de painéis solares ou até mesmo em pequenos centrais com até 

mesmo um único painel.  

“O sol irradia de forma bastante constante. A intensidade dessa 
irradiação no nível da atmosfera é cerca de 1.367 kW/m2, valor 
também conhecido como constante solar. Uma parte dessa irradiação é 
refletida pela atmosfera; outra, absorvida por ela em forma de calor, e 
uma terceira parte atinge a superfície terrestre, ” (DIENSTMANN, 
2009, p. 15) 

Atualmente, a energia solar é vista como uma das soluções mais viáveis na substituição 

gradual das fontes de energia não-renováveis por renováveis, estas possuem inúmeras 

vantagens, elas são consideradas inesgotáveis, além disso, elas poluem bem menos que as 

outras, que lançam à atmosfera enormes quantidades de poluentes.  

O sistema fotovoltaico utiliza essa energia como fonte primária para geração de energia 

elétrica. 

Existem basicamente três tipos de sistema de geração fotovoltaica, o sistema isolado, 

sistema hídrico e o sistema conectado à rede. No sistema isolado toda a energia gerada pelos 

painéis solares é armazenada, geralmente este armazenamento é feito em baterias, neste 

sistema não há conexão com a rede de distribuição de energia, este sistema pode ser utilizado 
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em locais remotos que não possuem rede de destruição. O sistema híbrido é aquele em que 

além da energia solar outras fontes são utilizadas, como a eólica, e esse sistema também não 

possui conexão com a rede. 

O sistema fotovoltaico conectado à rede de distribuição, alvo deste artigo, utiliza um 

grande número de painéis solares, este número depende da necessidade energética do usuário. 

Ele geralmente não possui um sistema de armazenamento de energia, pois toda energia gerada 

é injetada na rede, esta injeção é feita por meios de equipamentos chamados de inversores, o 

inversor funciona convertendo a tensão e a corrente elétrica, que recebe dos painéis solares 

em corrente alternada, que é a utilizada na rede.  

O objetivo deste artigo é avaliar a viabilidade da implantação de um sistema sustentável 

e eficiente que atenda a demanda parcial ou total de energia elétrica de uma residência 

localizada na cidade de Imperatriz – Ma. 

MATERIAL E MÉTODOS 

No início do desenvolvimento da pesquisa algumas técnicas foram aplicadas com o 

intuito de executar as etapas propostas, dentre elas, a pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa nos 

possibilitou o entendimento da concepção do sistema fotovoltaico, além de comprovar uma 

série de vantagens da utilização desse sistema. Todo esse embasamento teórico foi importante 

para uma melhor noção das próximas etapas realizadas no desenvolvimento do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos se mostram satisfatórios quanto às metas estabelecidas no projeto 

de pesquisa. A coleta e a análise dos dados nos possibilitaram uma ideia de como o sistema 

funciona e como são os equipamentos que o compõe. A figura abaixo mostra uma 

representação básica do sistema. 
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Figura 1. Sistema Fotovoltaico Conectado à rede, disponível em: <www.blue-sol.com>. 

O sistema fotovoltaico conectado à rede utilizado em aplicação residencial é constituído 

basicamente de unidades de geração, os painéis solares, e o inversor Grid Tie, e um medidor 

bidirecional. O medidor bidirecional é um equipamento capaz de medir a energia consumida e 

gerada na residência.   

O painel solar é um conjunto de células fotovoltaicas, estas células convertem a energia 

solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. A tensão elétrica gerada no painel é 

contínua e para ser utilizada pelo usuário precisa ser convertida em tensão alternada, esta 

conversão é feita por meio de equipamentos chamados de inversores de frequência. O 

inversor de frequência utilizado neste sistema em estudo é o inversor Grid Tie. 

O inversor Grid Tie é um equipamento que permite o sistema fotovoltaico se interliga 

com a rede da concessionária. Sendo assim, o excedente de energia produzida pelo sistema é 

injetado na rede. O inversor funciona convertendo a tensão e a corrente elétrica, que recebe 

dos painéis solares em corrente alternada. 

A principal diferença entre um inversor padrão e um inversor Grid-Tie é que este último 

é capaz de se interliga com a rede da concessionária, devido a sua capacidade de sincronizar 

sua frequência de 60 Hz e sua tensão de saída com a rede que se deseja conectar. Estes 

inversores também são capazes de se desconectar da rede da concessionária quando esta não 

está fornecendo energia. 

Embora este sistema possua um elevado investimento inicial, após a sua instalação a 

usuário deverá pagar para a concessionária apenas a tarifa de distribuição de energia, e 

dependendo da diferença entre a energia gerada e a consumida pode pagar ou receber da 
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concessionária o excedente. Além disso, o sistema necessita de pouca manutenção, o que 

reduzir os custos. 

É importante destacarmos que este sistema de geração já possui regulamentação, esta 

regulamentação foi realizada por meio da resolução 482 ANEEL. Esta resolução estabelece o 

sistema de compensação de energia elétrica. 

Além do benefício econômico a aplicação do sistema possui outros benefícios, não 

apenas para o usuário mais também a toda a sociedade e ao meio ambiente, em virtude de 

utilizar o Sol como fonte de energia primária de energia, reduzindo os impactos ambientais. 

Também podemos destacar benefícios para o próprio sistema elétrico, como por exemplo, a 

energia é gerada cuja à carga, diminuindo as perdas no sistema de distribuição e evita a 

sobrecarga deste. 

A partir dos estudos teóricos realizados, pode-se perceber que o sistema fotovoltaico 

conectado à rede possui diversas vantagens o que facilita a sua difusão, tanto benefícios de 

ordem econômica como ambiental. Após a sua instalação os gastos com ele são praticamente 

nulos, além disso, o custo inicial será revestido.  

Os sistemas fotovoltaicos são capazes de satisfazer parcialmente ou integralmente a 

demanda residencial de energia elétrica, dependendo da quantidade de módulos solares da 

instalação, eles utilizam a energia solar como fonte primária de energia, uma fonte energética 

praticamente inesgotável e limpa, diferentemente das atuais fontes que possuem as maiores 

parcelas na matriz energética mundial, que nos levaram ao atual estágio de degradação 

ambiental. 

As vantagens da utilização dos sistemas solares são relevantes, eles podem atender uma 

série de necessidades dos usuários, alimentam diversos tipos de equipamentos, atendem 

usuários que não são atendidos pela rede elétrica e pode ser utilizada tanto em pequenas 

instalações como também em grande escala suprindo a demanda de diversos usuários 

simultaneamente. 
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Figura 2: Simulação para cálculo da potência instalada necessária para uma residência de consumo 
mensal de 200KWh. Disponível em:< http://www.portalsolar.com.br/calculo-solar>. 

  

Esta simulação mostra a potência instalada necessária para atender integralmente o 

consumo de energia elétrica de uma residência que possui um consumo de 200 KWh/ mês. É 

possível perceber o elevado custo inicial do equipamento, no entanto, devido a vida útil dos 

equipamentos ser considerado longo, este investimento inicial é revertido. Esta simulação foi 

realizada para uma residência localizada na cidade de Imperatriz- Ma, que apresenta ao longo 

do ano uma alta taxa de insolação solar, que é um fator positivo para o sistema. 

 

CONCLUSÕES 

Este artigo nos possibilitou uma análise do sistema fotovoltaico conectado à rede de 

distribuição, foi discutido os custos e benefícios deste, os resultados mostraram sua 

viabilidade econômica e energética. Além disso, ele pode ser aplicado em qualquer residência, 

em virtude de já possui regulamentação. A principal dificuldade é apenas o alto custo inicial 

para sua implantação, no entanto, após isso o gasto com energia elétrica na residência cai 

bastante. 

Para a implantação deste sistema é necessário levarmos em consideração inúmeros 

fatores, tais como: se quero gerar totalmente ou parcialmente toda a energia elétrica 
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consumida na residência, fatores geográficos, como insolação, além dos custos da 

implantação. 

Este artigo teve como principal objetivo incentivar a implantação desse sistema, em virtude 

dos seus benefícios para o meio ambiente. 
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RESUMO: Ultimamente as empresas de mineração principalmente as de beneficiamento de 
caulim e da extração de granito vêm sendo citadas pelos ambientalistas como fontes de 
contaminação ou poluição do meio ambiente, devido à enorme quantidade de resíduos 
gerados e frequentemente lançados diretamente nos ecossistemas, sem um processo de 
tratamento para eliminar ou reduzir os constituintes presentes. Este trabalho teve como 
objetivo geral avaliar a potencialidade do uso de resíduos de caulim e de granito provenientes 
da extração e do beneficiamento dos mesmos na produção de porcelanato. Para comprovação 
da eficiência desses materiais a serem integrados na produção desse material, foram 
produzidas oito formulações com diferentes proporções de caulim e granito e sinterizadas a 
uma temperatura de 1200°C, a fim de gerar corpos-de-prova (CP). Com objetivo de selecionar 
a formulação mais eficaz, ou seja, aquela a absorver menos água, os corpos de prova foram 
submetidos a um processo de absorção de água (AA), onde são inseridos em uma bandeja tipo 
gaveta contendo água, em seguida são imersos em água destilada, passam por um processo de 
fervura por um período de 2 horas, e, por fim, são arrefecidas em água destilada, secas por um 
pano de algodão e pesadas em balança analítica para determinação da absorção de água. 
Palavras–chave: resíduos de caulim e granito, porcelanato, absorção de água. 
 

KAOLIN WASTE UTILIZATION AND GRANITE FORMULATING 
PASTA CERAMICS FOR PORCELAIN STONEWARE 
MANUFACTURING 
ABSTRACT: Lately mining companies mainly of kaolin processing and granite extraction 
have been cited by environmentalists as sources of contamination or pollution of the 
environment due to the huge amount of waste generated and often dumped directly into 
ecosystems without a treatment process to eliminate or reduce the constituents present. This 
work aimed to evaluate the potential use of kaolin waste and granite from the extraction and 
processing of the same in the production of porcelain. To prove the efficiency of these 
materials to be integrated in the production of this material, eight formulations were produced 
with different ratios of kaolin and granite and sintered at a temperature of 1200 ° C to 
generate body-specimens (CP). In order to select the most effective formulation, ie, that 
absorb less water, the specimens were subjected to a process of water absorption (AA), which 
are inserted into a type tray drawer containing water, then are immersed in distilled water, 
undergo a process boiling for 2 hours, and finally are cooled in distilled water, dried for a 
cotton cloth and weighed on an analytical balance to determine the water absorption. 
KEYWORDS: waste kaolin and granite, formulations, porcelain tiles, water absorption. 
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INTRODUÇÃO 

 A atividade de mineração, embora geradora de vários impactos ambientais, é 

imprescindível e necessária para o desenvolvimento de um país em seus mais diversos setores 

produtivos, tendo sido, ao longo dos anos, um dos sustentáculos dos poderes econômico e 

político do Brasil. Infelizmente os sistemas de extração e beneficiamento são rudimentares, 

não respeitando a relação homem versus natureza, gerando com isso uma quantidade 

considerável de resíduos que podem ser utilizados na indústria cerâmica. 

Segundo Anjos & Neves (2011), uma exploração dos recursos naturais desencadeia 

um processo de contínua degradação, visto que são produzidos resíduos não aproveitados, e 

são lançados indiscriminadamente ao meio ambiente. 

O Brasil é um dos principais protagonistas no mercado mundial de revestimentos 

cerâmicos. Dentre esses materiais, o porcelanato é um dos produtos que apresentam grande 

expansão na escala produtiva (BAUCIA et al., 2010). 

No processo de constante modernização de seus produtos, as indústrias de 

revestimentos cerâmicos desenvolveram o porcelanato, um produto que apresenta absorção 

d´água muito baixa (tipicamente abaixo de 0,5%) em virtude de sua porosidade aparente 

praticamente nula (0% a 0,5%). Além disso, placas de porcelanato apresentam excelentes 

características técnicas, destacando-se elevadas resistência mecânica ao risco e a manchas por 

ataque químico. 

O porcelanato é seguramente, dentro desse contexto, o produto mais avançado no 

mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção no Brasil e no exterior, 

diferenciando-se dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido ao seu processo de 

produção altamente tecnológico. Devendo-se ao alto nível de qualidade de suas matérias-

primas (RODRIGUEZ et al., 2004). É definido como qualquer produto esmaltado que, 

embora denso, impermeável e resistente o suficiente para resistir a arranhões com uma ponta 

de aço, difere da porcelana por ser mais opaco e, geralmente, parcialmente vitrificado. Ele 

pode ser vítreo ou semivítreo. Por outro lado, porcelanato decorrente das qualidades da 

porcelana, refere a um produto cerâmico totalmente vitrificado, sendo impermeável (mesmo 

sem esmalte), branco ou artificialmente colorido, translúcido (exceto quando muito grosso) e 

resistente. 

Portanto, notou-se a importância da realização desse trabalho na obtenção de uma 

aplicação, através dos resultados obtidos em laboratórios, por meio de uma formulação como 

matéria-prima para a produção de porcelanato, a partir da adição de argila, esta que apresenta 

uma plasticidade mediana e uma ótima resistência mecânica à flexão, dos resíduos de caulim 
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provenientes de processo de beneficiamento e dos resíduos de granito gerados pela extração. 

Contribuindo, assim, para a preservação dos recursos naturais, prolongando, 

consideravelmente, a vida útil desses recursos não renováveis, reduzindo a destruição da 

paisagem, fauna e flora e validando, com isso, o potencial mineralógico da região do material 

estudado. 

Na fabricação de revestimentos cerâmicos em geral, bem como para fabricação de 

porcelanato, não existe uma única matéria-prima natural que venha a apresentar todas as 

características necessárias para que ocorra uma boa formulação, uma boa fundência, uma boa 

estabilidade dimensional, entre outras características. Se fazendo necessário a utilização de 

uma mistura de matérias-primas para se obter as características desejadas de uma massa à 

verde (GIBERTONI, 2005). Para a fabricação do porcelanato, a mistura de matérias-primas 

utilizadas caracteriza-se por serem compostas por uma porcentagem variável de 30-50% em 

peso de caulim e/ou argilas e uma proporção similar à anterior de feldspato sódico/potássico. 

São utilizados, ainda, para a preparação da massa, outros tipos de matérias-primas, em uma 

escala menor, tais como a areia (fonte de quartzo), argila bentonítica, talco, entre outros, para 

se conseguir atingir determinadas propriedades do produto, ou facilitar a etapa de 

processamento. Ainda, essas matérias-primas que formam o sistema devem apresentar baixo 

teor de óxido de ferro (que afeta a coloração), já que a eficácia dos pigmentos adicionados à 

composição depende diretamente da brancura da peça (HECK, 1996). 

O caulim é de fundamental valor por constituir uma matéria-prima de grande 

importância na produção do porcelanato, e é definido como sendo uma argila de 

granulometria fina, geralmente de cor branca e de boa inércia química. Os minerais que mais 

comumente constituem o caulim são: caulinita, haloisita, diquita e nacrita, e o mais 

importante industrialmente é a caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), formada por intemperismo ou 

por alteração hidrotérmica. Os caulins possuem composições químicas essencialmente 

similares, porém cada um possui suas próprias características estruturais. A caulinita na 

formulação da massa cerâmica para porcelanato tem seu emprego em teores, que variam de 10 

a 15%, atribuindo a massa característica a cor branca após a sinterização (BIFFI, 2002). 

Os granitos são rochas ígneas que ocorrem frequentemente na crosta terrestre e são 

constituídos essencialmente por quartzo, feldspato e mica. São rochas duras e resistentes, 

sendo por essas qualidades que é usado como rocha ornamental para a construção civil 

(POPP, 1987). 

A partir das descrições pode-se definir porcelanato como sendo um revestimento 

cerâmico impermeável, totalmente vitrificado, esmaltado ou não, cuja peça queimada é branca 
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ou artificialmente colorida e é feita a partir de uma mistura de caulim (ou argilas cauliníticas), 

quartzo e feldspato, os dois últimos constituintes do granito. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O fluxograma mostra detalhadamente o esquema de procedimento experimental 

para a fabricação do porcelanato através da utilização de resíduos de caulim e granito, 

além da argila. 

 

 
Figura 1: Esquema do procedimento experimental. 

 

 As matérias-primas usadas na formulação de massas de porcelanato assumem em 

geral, configurações mineralógicas distintas e cada uma exerce uma função própria e 

específica. As formulações foram analisadas e estão apresentadas na tabela abaixo onde 

foram adotadas oito formulações F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8 com diferentes 

proporções de resíduos de caulim e granito; as quais foram caracterizadas, e em seguida 

avaliadas a potencialidade da formulação que após a sinterização seja menos propensa a 

absorção de água. 
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Tabela 1. Formulações das massas cerâmicas para revestimento do tipo porcelanato. 

 

 A absorção de água tecnicamente classifica as cerâmicas de revestimento junto a 

outras propriedades e representa o quanto de água é absorvido pelo corpo cerâmico após 

a sinterização. Determina sua resistência ao gelo, grau de porosidade e é inversamente 

proporcional ao grau de compactação.  

 Para determinação de absorção de água (AA), os CP foram acondicionados em 

bandeja tipo gaveta com circulação total de água, dotada de pinos verticais. Em seguida, 

foram imersos em água destilada, com total submersão, mantendo uma lâmina de água de 

5 cm acima da sua borda superior, submetidos à fervura por um período de 2 horas, e 

mantendo o nível dinâmico através de bóia mecânica e, em seguida, arrefecidos em água 

destilada até a temperatura ambiente (ABNT, 1997). Em seguida, os CP foram retirados 

da bandeja e secos com pano de algodão umedecido para eliminação do excesso de 

umidade superficial e pesados em balança analítica para determinação da absorção de 

água, de acordo com a Equação, (SANTOS, 1989). 

AA(%) = (Pu-PS) x100                                                                                               

                    Ps 

AA – Absorção de água (%)  

Pu – Peso úmido (g)  

Ps – Peso seco (g) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A tabela mostra o resultado do ensaio de absorção de água realizado nas formulações, 

com os seus respectivos desvios padrões. 

 

Matérias-
primas 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

Argila 50% 50% 50% 50% 45% 45% 45% 45% 

Resíduos de 
caulim 

10% 15% 20% 25% 15% 20% 25% 10% 

Resíduos de 
granito 

40% 35% 30% 25% 40% 35% 30% 45% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabela 2: Valores médios de absorção de água (%) das formulações após a queima. 

Temperatura F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1200°C 1,82 
±0,05 

2,1 
±0,21 

2,81 
±0,03 

2,5 
±0,11 

0,75  
±0,03 

0,52  
±0,06 

1,52  
±0,06 

0,54 
±0,03 
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Figura 2: Ensaio de absorção de água (%) dos corpos-de-prova. 

 

 De acordo com o gráfico na temperatura de 1200°C, observa-se uma variação de 

absorção de água dos corpos-de-prova entre 0,52% (F6) e 2,81% (F3). Este comportamento 

está atribuído a quantidade de poros dos corpos-de-prova, sendo oriundos do processo de 

compactação e da sinterização, sendo responsável pelo arredondamento e fechamento parcial 

dos poros devido à coalescência por difusão térmica do material e, consequentemente, 

influenciando na absorção de água dos mesmos. Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C 

de todas as formulações, caracterizam-se como produto de grés (Grupo BIb; 0,5%< AA < 

3,0%). 

 

 

CONCLUSÕES 

 Como os resultados são favoráveis, é notável o desenvolvimento deste estudo para a 

preservação dos recursos naturais, prolongando, de forma acentuada, a vida útil desses 

recursos não renováveis, e, ainda, reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora e 

validando, com isso, o potencial mineralógico da região do material estudado. 



 

3804 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A composição química e mineralógica das matérias-primas argila, resíduos de caulim 

e resíduos de granito influenciaram de forma determinante na propriedade tecnológica de 

absorção de água das formulações de massas cerâmicas para a produção de porcelanato. 

O uso de resíduos de caulim e de granito em massas cerâmicas se apresenta como 

excelente potencial para produção de porcelanato, de acordo com a propriedade tecnológica 

de Absorção de Água. 

Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C de todas as formulações caracterizam-se 

como produto de grés. 
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ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET COM 
PROTOCOLO MQTT APLICADA À ROBÓTICA MÓVEL 
 
Raphaell Maciel de Sousa, Gustavo Pereira Bruno, Natanael Queiroz de Oliveira, Fábio Araújo de 
Lima  
 
 
RESUMO: Este trabalho propõe a utilização da plataforma de desenvolvimento Raspberry Pi 
como sistema embarcado em aplicações de robótica móvel. O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma arquitetura de controle e supervisão de um robô móvel regulado por meio da 
internet. Nesta direção, foi utilizado o protocolo de comunicação MQTT para envio de 
comandos de acionamento dos motores que movimentam o robô e o feedback de imagens foi 
realizado utilizando a câmera acoplada à Raspberry Pi. Um servidor externo foi utilizado para 
estabelecer a comunicação entre a plataforma de controle e o protótipo. Este servidor realiza o 
controle do fluxo de informações na rede e o roteamento destes dados. Com esta arquitetura é 
possível controlar mais de um robô, em um sistema de processamento e controle distribuído. 
A plataforma Raspberry Pi é ideal para desenvolvimento e prototipagem rápida, de modo que 
traz consigo todas as vantagens e facilidades do Linux embarcado, permitindo a interface com 
diferentes hardwares. A arquitetura proposta neste trabalho pode ser aplicada à robótica 
móvel, permitindo, por exemplo, a substituição do homem em tarefas que envolvam risco, tais 
como manipulação de produtos tóxicos, manutenção e inspeções em locais de difícil acesso, 
entre outras aplicações. Para validação experimental deste trabalho foi proposta uma 
arquitetura de hardware para um protótipo de robô móvel dotado de motores de corrente 
contínua, responsáveis pela locomoção do robô, além disso, foi adicionado um braço para 
manipulação de objetos, composto por articulações dotadas de servomotores, que permitem o 
controle de posicionamento. 
 
Palavras–chave: Robótica móvel, Raspberry Pi, Internet, feedback. 
 

INTERNET COMMUNICATIONS ARCHITECTURE WITH MQTT 
PROTOCOL APPLIED TO MOBILE ROBOTS 
 
ABSTRACT: This paper proposes the use of the development platform Raspberry Pi as 
embedded system in mobile robotics applications. The objective of this study is to present a 
architecture of control and supervision of a mobile robot controlled through the internet. In 
this direction, it was used MQTT communication protocol for sending actuating commands 
from the engine which moves the robot and the feedback of the images was accomplished 
using the camera coupled to Raspberry Pi. An external server was used to establish 
communication between the control platform and the prototype. This server performs the 
control of information flow on the network and the routing of these data. With this 
architecture it is possible to control more than one robot in a processing system and 
distributed control. The Raspberry Pi platform is ideal for development and fast prototyping, 
so that brings all the advantages and facilities of embedded Linux, allowing to interface with 
different hardware. The architecture proposed in this paper can be applied to mobile robotics, 
allowing, for example, the replacement of man in tasks involving risk, such as handling toxic 
products, maintenance and inspections in hard to reach places, among other applications. For 
experimental validation it has been proposed hardware architecture for a mobile robot 
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prototype, equipped with direct current motors, responsible for robot locomotion, in addition, 
one arm for object manipulation was added, composed by joints equipped with servomotors, 
which allow the motion control. 
 
KEYWORDS: Mobile robots, Raspberry Pi, Internet, feedback. 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da eletrônica embarcada tem proporcionado grandes avanços no 

estado da arte da robótica móvel. Nestes casos, sistemas microcontrolados ou 

microprocessados são encapsulados de modo que possam desempenhar diversas funções, tais 

como transmissão de dados, processamento de imagem, monitoramento de variáveis (pressão, 

vasão e temperatura), entre outras aplicações.  

Integrado aos sistemas embarcados surge o conceito de Internet das coisas (Internet of 

Things IoT). A ideia é que máquinas possam comunicar-se umas com as outras, trocando 

informações por meio da Internet, desta forma, o processamento de dados e tomada de 

decisões tornam-se cooperativos (Kruger; Hancke, 2014). Atualmente, existe uma forte 

tendência da aplicação do conceito IoT em praticamente todos os objetos eletroeletrônicos.  

Alguns protocolos de comunicação têm sido utilizados em aplicações de IoT, tais como 

CoAP, MQTT, DDS entre outros (Kraijak; Tuwanut, 2015). Dentre os protocolos para IoT, o 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) tem se destacado nos últimos anos. 

Desenvolvido pela IBM, o protocolo MQTT é do tipo publish-subscriber e utiliza um broker 

para intermédio das mensagens. O MQTT tem se destacado para o envio e recebimento de 

pacotes de mensagens pequenos, com baixa latência de envio, ideal para aplicações de 

sensoriamento ou envio de comandos de controle em sistemas de automação. 

Com relação à robótica, o controle tele operado de robôs móveis tem sido abordado em 

alguns trabalhos. Para tarefas em que o robô precisa ser monitorado em longas distâncias, 

uma comunicação sem fio é requerida (Li et al., 2005). Neste caso, quando o monitoramento e 

controle de robôs móveis são realizados por meio de redes sem fio, alguns aspectos devem ser 

considerados, tais como: velocidade de transmissão de dados, confiabilidade dos dados 

recebidos, robustez e latência para avaliar o desempenho da rede (Otsuka; Nagata; Okito, 

2013).  

O protocolo utilizado na comunicação sem fio é função do tipo de aplicação que se 

deseja realizar. Por exemplo, no caso de vários robôs trabalhando de modo cooperativo, é 

possível racionalizar a instrumentação, ou seja, apenas uma parte dos robôs pode possuir 

instrumentos de medição específicos, deste modo, pode-se utilizar uma estratégia multicast 
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para que estes robôs enviem dados cíclicos para os demais conectados à rede sem fio (Das et 

al., 2005).  

Existem diversos protocolos de comunicação que dependem do meio físico e do tipo de 

dados. O protocolo Internet TCP-IP vem sendo difundido em função da sua grande 

popularidade, baixo custo de implementação, alta velocidade, capacidade de 

interconectividade e acesso remoto, capacidade de transportar um elevado fluxo de 

informações e a habilidade de prover diagnósticos e atuação remota (Albuquerque; 

Alexandria, 2007).  

Quanto à topologia da rede sem fio, esta pode ser local, utilizando, por exemplo, o 

padrão Wi-Fi IEEE 802. 11 ou em algumas estratégias, é possível utilizar diferentes tipos e 

padrões de redes, como ocorre no monitoramento remoto de robôs móveis em locais de difícil 

acesso (Tsuzuki et al., 2014), esta arquitetura é característica de uma estrutura de 

comunicação híbrida.  A tendência é que estruturas de redes aplicadas à robótica móvel sejam 

dinâmicas, de modo que, dependendo da aplicação, seja possível mudar a topologia da rede 

(Semenova; Solodkov, 2015). 

Este trabalho propõe uma arquitetura de supervisão e controle de um protótipo de robô 

móvel baseada na plataforma Raspberry Pi. A referida plataforma é ideal para 

desenvolvimento e prototipagem rápida, de modo que traz consigo todas as vantagens e 

facilidades do Linux embarcado, permitindo a interface com diferentes hardwares (Molloy, 

2015). O controle e supervisão são feitos por meio da Internet, em uma topologia de rede tipo 

cliente-servidor que utiliza o protocolo MQTT e as imagens da câmera da Raspberry Pi são 

utilizadas para prover feedback de imagens. O protótipo desenvolvido pode ser utilizado para 

monitoramento, inspeções e reparos em locais perigosos ou de difícil acesso, entre outras 

aplicações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na Figura 1 pode ser observado o sistema de controle e supervisão utilizado neste 

trabalho para permitir o fluxo de dados entre o robô e a plataformas de supervisão e controle. 

Para tanto, foi utilizando o protocolo MQTT que é responsável pelo envio de comandos de 

movimentação do protótipo. O referido protocolo é do tipo Publish-Subscriber de modo que a 

informação com os comandos de controle é enviada pela central de controle (Publish), em 

seguida, é recebida pelo Broker ou servidor MQTT, este por sua vez, encaminha a mensagem 

para os clientes (Subscriber), que neste caso, são os robôs conectados à rede. O pacote de 

dados do protocolo MQTT é bastante simples, contendo apenas os comandos de controle e o 
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endereço do Subscriber, deste modo, a latência do MQTT é relativamente baixa, comparada à 

outros protocolos (Kraijak; Tuwanut, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de comunicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 a) Envio de Imagens: O envio de imagens foi realizado por meio do software MJPG-

STREAMER. Este software converte cada frame em imagens com extensão JPEG 

compatíveis com Linux-UVC (classe de vídeo USB), via HTTP para navegadores web, VLC 

e outros softwares. Após a aquisição da imagem, estas ficam disponíveis para serem 

acessadas via rede por meio do IP da Raspberry Pi. Na Figura 2 pode ser observada a tela com 

o streamer de vídeo da câmera embarcada na Raspberry Pi. 

 b) Envio de comandos: O controle do protótipo é realizado enviando comandos 

específicos que habilitam a movimentação do robô por meio do acionamento dos motores de 

corrente contínua ou acionando os servomotores que compõem a garra manipuladora. Para 

tanto, um algoritmo de controle desenvolvido em linguagem python utilizando a biblioteca 

pygame, que por meio do teclado do computador cliente capta a tecla pressionada, de modo 

que se a tecla pressionada corresponde a alguma função de controle pré-definida, a função é 

executada pelo robô.  

c) Pacotes de dados enviados e recebidos: Os pacotes de dados enviados e recebidos, 

tanto da estação de controle para o robô quanto do robô para a estação, são enviados para o 

servidor, que por sua vez trata esses dados antes de passá-los para o destinatário final. Cada 

pacote de dados é analisado de modo que em cada ciclo de comunicação, o pacote deve conter 

apenas um tipo de comando para o robô, caso contrário, o pacote é descartado e o servidor 

fica aguardando novos dados. Isto ocorre pelo fato dos comandos serem enviados de modo 

serial, então o objetivo deste protocolo neste caso é fazer com que o robô não execute funções 

indesejadas ou realize a mesma função diversas vezes em um único ciclo, por exemplo, o 

usuário pode pressionar acidentalmente uma tecla de comando de movimentação do robô para 

frente mais de uma vez em um mesmo ciclo de leitura de comandos, isto poderia gerar um 

deslocamento do protótipo maior do que o desejado, fazendo o robô colidir em um obstáculo. 
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Figura 2. Tela com feedback de imagem da câmera embarcada no robô móvel. 

 

PROTOTIPAGEM E RESULTADOS 

 Na Figura 3 pode-se observar o protótipo de robô móvel desenvolvido neste trabalho. 

Para confecção do robô foram utilizados materiais reciclados de equipamentos eletrônicos em 

desuso. O referido protótipo possui uma câmera para aquisição de dados de imagem, uma 

garra manipuladora feita com acrílico e servomotores para movimentação, isto possibilita que 

o cliente realize interferências no ambiente por meio do robô. Além disso, o protótipo é 

dotado de 4 motores de corrente contínua para locomoção, comandados por uma ponte H. 

Todo sistema é gerenciado pela Raspberry Pi e a alimentação do robô é feita por meio de uma 

bateria embarcada.  

 Quanto à velocidade de transmissão de dados, o pacote de informações enviado do 

publish para o subscriber é relativamente pequeno para o caso em que o MQTT é utilizado. 

Deste modo, pelo tamanho da informação a velocidade de transmissão é função da qualidade 

e velocidade da rede, que em funcionamento estável e baixa latência, apresenta resposta 

rápida na execução dos comandos. No caso da transmissão de imagens, o atraso de resposta, 

para uma internet de 5 Mb, observou-se um delay (atraso) de transmissão de comandos com 

aproximadamente 0,65 segundos. 

O protótipo desenvolvido pode ser utilizado para vistorias e manutenção em locais 

perigosos ou de difícil acesso, entre outras aplicações. Além disso, o sistema de comunicação 

proposto pode ser utilizado em outras aplicações de controle e monitoração, como em 
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sistemas de automação residencial por exemplo. A utilização do Linux embarcado oferece 

uma flexibilidade de implementação e portabilidade do código para outras plataformas 

similares. 

 

 

Figura 3. Protótipo de robô móvel desenvolvido 

  

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de um protótipo de robô móvel que utiliza a 

plataforma Raspberry Pi para gerenciamento e controle das informações. A Raspberry Pi foi 

utilizada para processar as imagens de vídeo utilizadas para realimentação e monitoramento 

do robô. Neste caso foi utilizado um algoritmo desenvolvido na linguagem Python, no qual 

realiza o acesso às imagens da câmera e as exibe na interface gráfica do Linux embarcado. 

Estas imagens são acessadas por meio da internet pela estação de controle. Os comandos de 

movimentação do robô são enviados por meio do protocolo MQTT. O referido protocolo 

possui um pacote de dados reduzido e baixa latência para envio e recebimento de dados. O 

Linux embarcado traz consigo uma série de vantagens e flexibilidade.  
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RESUMO: O bem mineral gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O) que 
apresenta um amplo campo de utilização. Pelo fato de ter uma grande importância, é 
explorado em todo o planeta, havendo assim inúmeras reservas espalhadas pelo mundo. O 
Brasil possui a maior reserva mundial, sendo o polo gesseiro do Araripe o maior responsável 
por essa produção. Nessas jazidas em Pernambuco, ocorrem cerca de cinco variedades 
mineralógicas de gipsita, que são denominadas na região como: cocadinha, rapadura, johnson, 
estrelinha e selenita. Este artigo objetivou um levantamento da área e uma caracterização 
desta, sua geologia, e as estatísticas relativas à produção, empregos, e principais 
investimentos. 
Palavras–chave: gipsita, importância, jazidas; 
 

GENERAL ASPECTS OF GYPSUM PRODUCTION IN THE ARARIPE 
REGION 
 
ABSTRACT: The mineral gypsum is a fine calcium sulphate dihydrated (CaSO4.2H2O) 
having a wide field of use. Because it has a great importance, it is explored around the planet, 
with so many reserves around the world. Brazil has the world's largest reserve, and the plaster 
polo Araripe is the largest responsible for this production. In these deposits in Pernambuco, 
there are about five mineralogical varieties of gypsum, which are denominated in the region 
as Scratchy, brown sugar, johnson, starlet and moonstone. This article aimed to survey the 
area and a characterization of this, its geology, and statistics on production, jobs and major 
investments.   
KEYWORDS: deposits, gypsum, importance; 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior produtor de gipsita da América do Sul, de acordo com o 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e entre todos os seus estados, o 

Pernambuco é o maior produtor sendo responsável 91,5% da produção brasileira, tendo 24 

das 30 minas em atividade no país. A região onde se localiza essas jazidas é denominada de 

polo gesseiro do Araripe, que é composto por 5 municípios. Esses dados mostram a 

necessidade cada vez maior de que novos estudos sejam feitos como forma de divulgar uma 
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das maiores regiões mineradoras do país. O artigo tem como objetivo mostrar a importância 

dessa região para o país, e analisar os principais aspectos que a envolvem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área 

A região onde está localizado o polo gesseiro é formada por cinco municípios: 

Araripina, Ipubi, Bodocó, Ouricuri e Trindade, a oeste do estado de Pernambuco (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação geográfica do polo gesseiro de Pernambuco. 

RADAM, 2011. 

 

Os municípios representados na Figura 1 fazem parte da Chapada do Araripe, uma 

região que segundo o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) possui as jazidas de gipsita de 

melhor qualidade do mundo. Atualmente, o polo gesseiro do Araripe é responsável por cerca 

de 90% da produção nacional de gipsita, e assume um papel de destaque cada vez maior no 

Brasil. 

Mineralogia e geologia 

A gipsita, mineral abundante na natureza, é um sulfato de cálcio hidratado cuja 

fórmula química é CaSO4.2H2O. Cristaliza-se no sistema monoclínico e geralmente ocorre 

associado à calcários, folhelhos, margas e argilas. Na região do polo gesseiro são encontradas 
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5 variedades mineralógicas de gipsita: a cocadinha  – gipsita estratificada com raros filmes de 

argila verde –, a Johson  – variedade mais pura, com colaração creme e que apresenta uma 

estruturas com “nódulos” e “estrelas” –  , a Rapadura (Figura 2)  – variedade estratificada que 

possui filmes milimétricos de argila verde – , Estrelinha – apresenta cristais radiados  –  e 

Selenita – que é em forma de placas. As empresas que atuam na região tem preferência por 

algumas variedades em detrimentos de outra, dependendo da utilização a qual o mineral vai 

ter.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Variedade mineralógica de gipsita denominada rapadura.  

IFRN, 2015. 

 

De acordo com o DNPM, o gipso pode ocorrer associado a outros minerais, 

constituindo as rochas gipsíferas. Entre estes minerais estão a anidrita, calcita, dolomita, 

halita, e argilas. Na região do Araripe, a argila é, sem dúvidas, o principal contaminante da 

gipsita. Em Pernambuco, as jazidas estão inseridas em domínios da Formação Santana, 

formada por siltitos, margas, calcários, folhelhos e intercalações de gipsita. (MENOR et al, 

1993, p.93-103) ao discorrer sobre a formação Santana argumenta: 

“A Formação Santana, do Cretáceo Inferior da bacia do Araripe, possui uma sequência 

evaporítica bastante complexa, com distribuição de níveis de gipsita nos membros inferior 

(Crato), intermediário (Ipubi) e superior (Romualdo), atingindo sua magnitude máxima no 

Membro Ipubi, com camadas descontínuas com espessuras de até 32 metros, no Estado de 

Pernambuco” (MENOR et al, 1993, p.93-103). 
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Lavra 

O método utilizado para extração da gipsita é o da lavra a céu aberto. Como o CETEM 

(2005) observou, a gipsita absorve parte da força do explosivo dificultando o desmonte. Com 

isso, na perfuração, os furos precisam ser programados com pequeno espaçamento a fim de 

possibilitar uma distribuição mais densa desses explosivos. 

De um modo geral, a atividade de lavra obedece a seguinte sequência: Limpeza do 

terreno, decapeamento, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. A limpeza do 

terreno e o decapeamento ocorrem quase que ao mesmo tempo. O material que faz a cobertura 

do minério é retirado com a ajuda de um maquinário de grande porte. 

Sobre a fase de perfuração, (ARAUJO; MARTINS, 2010. p.5) diz: 

“Para executar a furação, são usados equipamentos como marteletes, perfuratrizes e 

compressores a diesel ou eletricidade. Nas médias mineradoras são utilizadas perfuratrizes e o 

trabalho humano é pouco utilizado, sendo apenas necessário para operar máquinas, tornando 

essa atividade menos árdua. Em alguns casos, nas pequenas minas, a perfuração da rocha é, 

em parte, manual; o desmonte é mecânico, utilizando-se máquinas como marteletes, o que 

torna o trabalho menos produtivo”. (ARAUJO; MARTINS, 2010, p.5). 

   Já o desmonte, ocorre através do uso de explosivos e o carregamento de explosivos 

segue um plano de fogo pré-definido. Em uma das maiores minas, é possível verificar que os 

blocos maiores após a explosão ficam espalhados em uma grande área e com o auxílio de um 

rompedor hidráulico (Figura 3), sofrem uma nova fragmentação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Material resultante sofrendo uma nova fragmentação através do rompedor hidráulico. 
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IFRN, 2015. 

  

Após esse processo, ocorre o carregamento e transporte do material para as unidades 

de beneficiamento. 

Beneficiamento 

O beneficiamento desse mineral ocorre em geral com uma seleção manual do material, 

seguida de britagem, moagem e peneiramento. O resultado das operações deve apresentar 

uma granulometria uniforme, e para obter o produto final de maior qualidade faz-se 

necessário a retirada de contaminantes, como a argila. 

 A gipsita é um sulfato de cálcio hidratado e como tal, quando é aquecido no processo 

denominado de calcinação, as temperaturas chegam à ordem de 120 a 180 graus, 

transformando assim o sulfato de cálcio hidratado em hemidrato (gesso) devido à parte da 

água de sua composição que é perdida. 

“Dependendo do processo de calcinação, obtêm-se as variedades de hemidrato 

conhecidas como gesso alfa e gesso beta” (RENÓFIO; MUNHOZ, 2006,p.3). Nos fornos que 

proporcionam uma calcinação sob pressão atmosférica, é produzido gesso beta, enquanto que 

nos fornos do tipo autoclave, é produzido gesso alfa. A título de conhecimento, segundo o 

CETEM (2005) o preço do gesso alfa é cerca de seis vezes maior que o gesso beta. 

Segundo o balanço mineral brasileiro a variação da temperatura permite obter gesso 

beta com diferentes características diretamente relacionadas à sua utilização: gesso rápido ou 

de fundição e gesso lento ou de revestimento. 

Produção e reservas 

    De acordo com o Sumário Mineral Brasileiro 2012, o estado de Pernambuco é o principal 

produtor de gipsita do país, sendo responsável por 91,5% de toda a produção brasileira, tendo 

destaque para a região do polo gesseiro, que como já foi dito anteriormente é formado pelos 

municípios de Araripina, Bodocó, Ipubi, Ouricuri e Trindade. As reservas destes municípios 

estão apresentadas na tabela a seguir: 
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Tabela 1. Dados das reservas de gipsita dos municípios que constituem o polo gesseiro de 

Pernambuco. 

Anuário Mineral Brasileiro, 2010. 

Municípios Reservas (t) 

 Medida Indicada Inferida Lavrável 

Araripina 88.292.065 23.510.153 78.902.597 78.715.608 

Bodocó 5.305.607 5.349.610 1.346.610 949.168 

Ipubi 118.770.872 29.609.464 45.224.996 62.594.504 

Ouricuri 36.331.709 16.915.399 3.497.623 35.874.249 

Trindade 98.957.286 51.877.647 16.922.342 19.279.542 

 

Segundo o DNPM, das cinco maiores empresas produtoras de gipsita do Brasil, quatro 

delas atuam exclusivamente na região do Araripe e apenas uma opera alguma mina em outros 

estados. 

Utilização 

             A gipsita é um mineral que possui um amplo e diversificado campo de utilização, 

podendo ser destinada para diversos setores da economia. De acordo com Anuário Mineral 

Brasileiro 2010, a gipsita bruta extraída em Pernambuco teve os seguintes destinos: Gesso 

(60.75%), condicionador de solos (13.24%), construção civil (10.91%), cimento (9.74%), 

extração e beneficiamento de minerais (3.90%), corretivo de solos (0.66%). 

Como foi mostrado no Anuário Mineral, o principal produto gerado a partir da gipsita 

é, sem dúvida, o gesso, que entra na composição de pré-moldados como a placa de gesso, 

principal produto fabricado na região do Araripe. Uma das maiores fábricas de placas de 

gesso da região fabrica cerca de 8000 placas por dia.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa na região foi possível notar que apesar de ser um ponto promissor na 

produção gesseira do país, o polo do Araripe enfrenta alguns problemas que dificultam o seu 

desenvolvimento como, por exemplo, a falta de mão de obra qualificada, os problemas com o 

meio ambiente e o alto custo do transporte. É necessário que haja um grande investimento 

com o intuito de solucionar o problema das mineradoras, e viabilizar o crescimento da 

produção deste mineral. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho procurou mostrar o potencial do polo gesseiro do Araripe na 

extração de gipsita, abordando cada etapa deste processo, não se esquecendo de citar os mais 

diversos usos a partir desse mineral. O grande e recente crescimento da indústria de 

construção civil em todo o Brasil proporcionará uma demanda de material gesseiro ainda 

maior e é necessário que sejam estabelecidas as condições necessárias para que haja um 

aumento da produção. Os projetos para solucionarem os problemas enfrentados pelas 

mineradoras já existem, no entanto ainda não foi feito nada para que saíssem do papel. 
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RESUMO: Este artigo, embasado em um estudo bibliográfico, propõe-se a discutir a relação 
do desenvolvimento de novas tecnologias com a segurança e saúde do trabalhador, apontando 
seus aspectos positivos e negativos. No início da Revolução Industrial com o surgimento de 
máquinas mais complexas, a segurança dos operários das fábricas ficou extremamente 
comprometida, acidentes de trabalho aconteciam em números tão altos que se temeu pela falta 
de operários nas empresas. Mas com o passar do tempo e aliada ao desenvolvimento da 
legislação trabalhista, a evolução tecnológica apresenta-se hoje como uma aliada dos 
trabalhadores através do desenvolvimento de novos mecanismos para a proteção do 
trabalhador (equipamentos de proteção individual e coletiva) e de instrumentos de medição de 
agentes ambientais. 
Palavras–chave: Tecnologia, Saúde e Segurança, Trabalho. 

 

POSITIVES AND NEGATIVES ASPECTS OF TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT IN THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
 
ABSTRACT: This article, based on a literature study, is proposed to discuss the relationship 
between the development of new technologies and the safety and health of workers, pointing 
out their positive and negative aspects. At the beginning of the Industrial Revolution, with the 
emergence of complex machines, the safety of workers in the factories was extremely 
committed, work accidents happened in such high numbers that feared the lack of workers in 
companies. But, in the course of time and together with the development of labor legislation, 
technological development is presented today as an ally of the workers through the 
development of new mechanisms for worker protection (personal protective and collective 
equipment) and measuring instruments of environmental agents. 
 
KEYWORDS: Technology, Health and Safety, Work. 

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia está por toda parte, nos alimentos geneticamente modificados, nos meios 

de transporte, equipamentos de comunicação, na medicina com o desenvolvimento de 

medicamentos e cura de doenças e também na segurança do trabalho. 

Sabe-se que os processos de produção existem há muito tempo, mas foi no século XVIII 

com a Revolução Industrial - quando os processos produtivos passaram de artesanal para 



 

3823 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

manufatura e depois para maquinofatura – que houve um grande avanço da tecnologia e as 

técnicas artesanais de trabalho deram lugar as novas formas de organização e ao investimento 

em máquinas mais complexas. Para Tigre (2014, p. 14) “[...] a Revolução Industrial se 

caracteriza pela substituição da habilidade do esforço humano pelas máquinas, pela 

introdução de novas fontes inanimadas de energia e pelo uso de matérias-primas novas [...]”. 

Essas máquinas substituíram e agilizaram boa parte do trabalho do homem, - e este, que 

realizava todos as etapas de produção, inclusive a comercialização, perdeu o controle do 

processo produtivo - foram criados meios de transporte mais rápidos e novas fontes de 

energia. 

Atualmente, o sistema produtivo predominante é a maquinofatura, com o emprego 

maciço de máquinas e as novas modalidades de trabalho, mas, apesar de muitos processos 

serem automatizados, percebe-se que a maioria das produções são realizadas por sistemas 

trabalhador-máquina, em que o homem está diretamente em contato com as máquinas e as 

ferramentas de trabalho. 

E o homem não para de desenvolver novas tecnologias, tornando a vida cada vez mais 

prática, trazendo a possibilidade de fazer coisas que eram inimagináveis alguns anos atrás, 

como ir de um país a outro em poucas horas, se comunicar ao vivo com pessoas que estão do 

outro lado do planeta ou realizar trabalho com substâncias altamente perigosas sem nenhum 

dano à saúde ou integridade física do trabalhador, por exemplo. Porém, essas inovações, que 

alteraram os processos, causaram um grande impacto na segurança e no dia a dia dos 

trabalhadores, principalmente nas indústrias. 

O objetivo deste trabalho é mostrar o impacto da tecnologia na segurança do trabalho, 

abordando os pontos de vista positivos e negativos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é um estudo aplicado à área de saúde e segurança no trabalho com 

abordagem qualitativa e fins exploratórios e descritivos a respeito da inserção da tecnologia 

nos meios de produção e seus impactos positivos e negativos na segurança do trabalho.  

Para o desenvolvimento desse estudo foi necessário buscar embasamento em 

bibliografias em materiais publicados em livros, artigos e no site do Ministério do Trabalho e 

Emprego, para melhor compreender a trajetória da tecnologia nos processos produtivos e sua 

relação com a segurança no trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tecnologia e Automação 

“Tecnologia é um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que 

se aplicam a um determinado ramo de atividade.” (FERREIRA, p.664, 2001). E esse conjunto 

de conhecimentos permite as organizações conceberem, produzirem e distribuírem bens e 

serviços “[...] direcionados a todo e qualquer desenvolvimento físico, químico, biológico, 

econômico e social” (ARAÚJO, p.4, 1989). 

A tecnologia tem sido ao longo dos anos, um elemento fundamental para as mais 

diversas organizações, contribuindo tanto para a ampliação de suas capacidades produtivas, 

como também para mantê-las fortes e preparadas para sobrevivência futura diante da 

concorrência (ARAÚJO, p.1,1989). Para este trabalho, é importante saber que a tecnologia se 

atém diretamente a produção e a relação do operário com o seu trabalho, e que ela pode se 

apresentar ao trabalhador como uma ameaça, expondo-o aos mais diversos riscos, ou como 

uma aliada, protegendo-o dos mesmos. 

Levando-se em consideração apenas a relação da tecnologia com segurança no trabalho, 

sem pensar em aspectos próprios de cada ambiente laboral, pode-se ligar o coeficiente de 

proteção do trabalhador com o nível de automação da empresa. 

Os sistemas automatizados são aqueles que executam uma determinada atividade com 

nível reduzido de participação direta do homem (GROOVER, p. 4, 2011). Quanto ao grau de 

automação, os sistemas podem ser classificados em automatizados, semi automatizados e não 

automatizados. O perigo, quando se faz uso de maquinário na produção, é maior quando nesse 

último, visto que o trabalhador terá que ter um contato maior com a máquina e suas partes 

móveis nos pontos de operação. É imprescindível o quanto o desenvolvimento tecnológico 

está ligado ao aperfeiçoamento de máquinas e equipamentos. 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Para compreender o quanto a tecnologia pode modificar a relação do trabalhador com a 

segurança é importante conhecer alguns conceitos e dispositivos da saúde e segurança no 

trabalho. 

A segurança do trabalho [...] estuda as possíveis causas dos acidentes 

e incidentes originados durante a atividade laboral do trabalhador. 

Tem como principal objetivo a prevenção de acidentes, doenças 
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ocupacionais e outras formas de agravos à saúde do profissional. 

(FILHO, 2014) 

A Saúde e Segurança no Trabalho (SST) estuda os riscos ambientais, que são por sua 

vez, “os agentes [...] capazes de causar danos à saúde do trabalhador” (BRASIL, 2014). Para 

avaliação e estudo desses riscos existem instrumentos de medição de variados tipos e 

especificações, que avaliam determinado agente e os resultados dessas avaliações, quando 

comparados com limites estabelecidos pela legislação, vão determinar se o trabalho pode ser 

ou não realizado de maneira segura. 

Os instrumentos de medição são dispositivos usados para avaliar quantitativamente os 

riscos ambientais. Nas indústrias os que mais se fazem necessários são: a) medidores de nível 

de pressão sonora que, determinam o nível de ruído de forma instantânea; b) medidor de 

vibração, medem a quantidade de vibração que o trabalhador recebe durante a realização da 

atividade, seja ela de corpo inteiro ou de mão e braço; c) medidor de calor, que é composto 

por três termômetros e verifica o quanto de calor existe no ambiente de trabalho (SALIBA, p. 

28-95, 2011). 

Esses instrumentos, e tantos outros não citados, são exemplos da presença da tecnologia 

na segurança do trabalho, e sua importância é imprescindível, pois a partir da avaliação do 

ambiente e das condições de trabalho é possível desenvolver e implantar medidas que 

protejam os trabalhadores. 

Outros dispositivos criados com o desenvolvimento da tecnologia, que inclusive fazem 

parte das medidas de proteção no trabalho, são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). O EPI “é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho” (BRASIL, 2015). A definição de EPC segue o mesmo 

princípio, sendo que este é destinado a uso coletivo para proteção de um grupo de 

trabalhadores, como o próprio nome sugere. 

Os EPI são dispositivos fabricados objetivando-se proteger o trabalhador dos mais 

diversos riscos ocupacionais, como, por exemplo, os protetores auriculares, que diminuem a 

percepção do ruído pelo trabalhador e sabe-se até o número exato de decibéis atenuados por 

cada tipo. Outro exemplo são as máscaras para a proteção respiratória que filtram - 

dependendo de sua especificação - poeiras, névoas, fumos e até radionuclídeos. Existem 

inúmeros tipos de EPI, para a maioria, se não todos, dos tipos de atividades e seus riscos, e 
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eles são testados e certificados quanto a sua eficácia por órgãos nacionais competentes em 

matéria de saúde e segurança no trabalho. 

Os EPC também podem variar do mais simples, como as placas de segurança e a 

proteção por barreira, aos mais complexos e tecnológicos, como os comandos elétricos e os 

sistemas de intertravamento, que são “chaves de segurança [...] que possuem a finalidade de 

impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas”(BRASIL, 

2016). 

O sistema de intertravamento funciona garantindo que no momento em que a máquina 

estiver sendo operada, o trabalhador não fique em contato com as partes móveis, que ela 

funcione apenas quando o operador estiver protegido. 

Aspectos positivos e negativos da tecnologia na saúde e segurança do trabalhador 

Com a aplicação da energia hidráulica à manufatura, seguida da aplicação da máquina a 

vapor e eletricidade, ocorreu uma evolução grandiosa na invenção de novas e melhores 

máquinas que acompanhassem a industrialização, incorporando novos riscos e tornando os 

acidentes de trabalho maiores e mais numerosos. 

O desenvolvimento tecnológico e o domínio sobre forças cada vez mais amplas deram 

nascimento a uma extensa gama de situações perigosas em que a máquina, as engrenagens, os 

gases, os produtos químicos, a poeira, etc., vem envolvendo o homem de tal forma que 

obrigam-no a agir com cautela enquanto trabalha, uma vez que está suscetível, a qualquer 

momento, de sofrer uma lesão irreparável ou até mesmo a morte. 

A introdução da máquina nos processos produtivos fez com que toda a relação de 

trabalho mudasse, e “os trabalhadores precisavam se especializar em suas tarefas [...]” 

(GROOVER, p. 2011), mas a necessidade de força produtiva era muito grande e não havia 

mão de obra preparada, então acabaram indo para as fábricas trabalhadores totalmente 

desqualificados. Homens, mulheres e crianças dividiam ambientes fechados, com calor e 

muito ruído para realizar trabalhos extenuantes por longas jornadas. 

Naquela época não havia nenhuma preocupação com a segurança no trabalho e os 

acidentes começaram a acontecer em grande número e de forma mais grave, o ritmo acelerado 

e as condições insalubres juntamente com a desqualificação da força de trabalho fizeram com 

que fossem desenvolvidas novas e inúmeras doenças ocupacionais. 
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Ou seja, com o advento da Revolução Industrial e a expansão do capitalismo, o número 

de acidentes do trabalho cresceu vertiginosamente, como consequência das péssimas 

condições de trabalho existentes nas fábricas daquela época. A situação se agravou a tal ponto 

que até mesmo a continuidade do processo de industrialização ficou ameaçada. Eram tantos 

os trabalhadores mortos ou mutilados pelos acidentes de trabalho, que se temeu faltarem 

braços para continuar empurrando as fronteiras do capitalismo. 

A introdução da tecnologia nos processos de produção criou novas modalidades de 

trabalho e novos riscos para o trabalhador, no início as pessoas não sabiam lidar com as 

máquinas e não existiam leis trabalhistas, os ambientes de trabalho eram iluminados por bicos 

de gás, as atividades profissionais eram executadas em ambientes fechados com altas 

temperaturas e falta de ventilação, com máquinas muito ruidosas e sem qualquer dispositivo 

que protegesse os operários. Nesse ponto, segundo Mendes e Wünsch, (p.2, 2007) “[...] a 

produtividade, a competitividade e a flexibilidade se sobrepõem aos aspectos humanos e 

sociais”. 

Segundo Tigre, (2014, p. 3), “desde meados do século XVIII observam-se sucessivas 

ondas de inovações obtidas por meio da introdução de máquinas e equipamentos [...]”. 

Realmente a Revolução Industrial constitui um divisor de águas tanto pra a economia quanto 

para a segurança no trabalho, levando-se em consideração que foi um marco para o 

desenvolvimento dos países e que foi também a partir desse momento que se viu a 

necessidade de uma atenção maior para a segurança e saúde dos trabalhadores. 

Marx em seu livro Os economistas (1996) diz que “a máquina rompe uma barreira 

orgânica que a ferramenta manual de um trabalhador não podia ultrapassar permitindo um 

aumento exponencial da produtividade do trabalho”, e ele estava certo, uma máquina é capaz 

de produzir em um dia uma quantidade de objetos que o homem levaria semanas e até meses 

para fazer manualmente, e ainda mais, ela é capaz de extrair e transformar matérias primas 

que seriam inutilizáveis apenas com o trabalho manual, como por exemplo a transformação 

do petróleo, que é extraído e transformado em diversos produtos, como o óleo diesel, 

querosene, gasolina e etc. 

No entanto, esse aumento significativo da produção com o uso dos maquinários afetou 

de forma negativa, a saúde do trabalhador, pois o ritmo de trabalho tornou-se muito mais 

intenso, acentuando o nível de estresse. Máquinas de prensa e de corte também contribuíram 

para que a gravidade dos acidentes fosse maior. 
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Mas o conjunto de princípios científicos que desenvolve as máquinas, também cria 

ferramentas da segurança no trabalho para se adequar a legislação e proteger o trabalhador. As 

mais simples e mais conhecidas de todas são os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

O uso desses equipamentos possibilita ao trabalhador o desenvolvimento de atividades 

perigosas e insalubres - como a permanência em câmaras frias e a manutenção de redes 

elétricas - sem colocar em risco a sua saúde e integridade física. 

Outras ferramentas desenvolvidas pela tecnologia são os instrumentos de medição 

utilizados para averiguar as condições do ambiente do trabalho, com essas avaliações dos 

ambientes laborais é possível classificá-los com adequados ou não para a atividade. 

Aplicada à saúde e segurança no trabalho, a tecnologia deve buscar reduzir as 

interferências negativas entre o trabalhador e seu ambiente de trabalho, ferramentas e 

máquinas, buscando harmonia entre eles. Basicamente, os elementos que devem ser levados 

em conta são: 

(i) Aproveitamento das qualidades de cada subsistema (relações humanas; regulação e 

controle; carga de trabalho; tarefas; ritmo de produção; e riscos ambientais); 

(ii) Aumento das possibilidades humanas (cognitiva; alcance, força, resistência, etc.); 

(iii) Conforto e eficácia; e  

(iv)  Segurança e Saúde. 

É fantástica a tecnologia empregada na segurança no trabalho e o quanto ela é 

importante para manter o trabalhador seguro diante de tantos riscos e mudanças nos processos 

produtivos. Com as inúmeras inovações muitos trabalhos passaram até a ser realizados por 

sistemas automatizados, que são, segundo Groover (p. 4-7, 2011) aqueles realizados pela 

máquina, sem a participação humana ou com nível reduzido se comparado ao processo 

manual. 

Então, percebe-se nesse ponto que a tecnologia proporcionou um aumento significativo 

na produtividade e consequentemente na economia, que com a maquinaria era possível 

produzir em grande escala, em menor tempo e produtos padronizados. E se por um lado 

trouxe novos riscos para a segurança no trabalho, por outro, com o contínuo desenvolvimento, 

passou a permitir que fossem realizados trabalhos considerados perigosos por processos 

automatizados, protegendo o trabalhador. 
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CONCLUSÕES 

É possível afirmar que a tecnologia no início da revolução industrial apresentou-se 

como uma aliada dos empresários e uma ameaça aos trabalhadores, mas com o surgimento 

das leis trabalhistas, cresceu dentro e fora das corporações a preocupação com a segurança no 

trabalho, a partir de então foram desenvolvidos inúmeros mecanismos destinados a proteção 

do trabalhador que passaram a permitir não apenas um contato seguro com a máquina como 

também a realização de trabalhos que antes não eram possíveis devido ao risco grave e 

iminente de morte. 

A tecnologia, hoje é vista como aliada da segurança no trabalho, e se nessa era moderna 

ainda existem tantos acidentes é pelo fato de que muitas empresas – principalmente as 

pequenas indústrias - usam maquinários antigos e ultrapassados ou pela inobservância, por 

parte dos empregadores, das orientações da legislação e dos fabricantes de maquinários e 

equipamentos. 

Portanto, as inovações tecnológicas tornaram-se, além de ferramentas para maximizar 

os processos produtivos, elementos fundamentais para a realização do trabalho seguro no 

século XXI. Cabe apenas às organizações aderirem à cultura de segurança no trabalho, pois os 

dispositivos para promover essa proteção não faltam. 
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RESUMO: O presente artigo tem o intuito de descrever e discutir os benefícios da prática da 
assistência técnica gratuita para construção civil, principalmente no tocante à habitação de 
interesse social, como tentativa de auxiliar e diminuir problemáticas causadas pelo fenômeno 
da autoconstrução. Desta forma, relata-se a experiência do escritório modelo EDIFICAR do 
Instituto Federal da Paraíba – IFPB que presta assistência técnica gratuita através da 
elaboração de projetos arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos, em consonância com a Lei 
Nº. 11.888/2008. A prestação de serviço é fornecida para famílias que não possuem recursos 
financeiros para contratar este tipo de assessoria junto a profissionais do mercado formal. 
Portanto, apresenta-se o relato de experiência no conjunto habitacional Antônio Mariz, no 
município de Campina Grande - Paraíba, com a exemplificação de um projeto de reforma para 
uma família e construção de outra habitação independente no pavimento superior para o filho. 
Palavras–chave: assessoria gratuita, autoconstrução, coabitação familiar, construção civil, 
habitação de interesse social 
 

FREE TECHNICAL SUPPORT FOR SOCIAL HOUSING IN THE CITY 
OF CAMPINA GRANDE, PB: THE EXPERIENCE REPORT OF THE 
EDIFICAR MODEL OFFICE AT THE ANTONIO MARIZ’S HOUSING 
COMPLEX 
 
ABSTRACT: This article aims to describe and discuss the benefits of the practice of public 
and free technical assistance in the construction industry, particularly regarding the social 
housing area as an attempt to assist and reduce problems caused by the autoconstruction 
phenomenon.Thus, it is reported the experience of the Office Model EDIFICAR of the 
Federal Institute of Paraíba - IFPB which provides free technical assistance through the 
development of architectural projects, hydro-sanitary and electrical, in accordance with Law 
n. 11,888 / 2008.The service provision was provided for families who do not have financial 
resources to hire such technical assistance from the the formal labor market . Therefore, we 
present a report of experience on the social housing complex Antonio Mariz, in the city of 
Campina Grande - Paraíba, with the exemplification of a reform project for a family and build 
another independent housing on the upper floor for the owner’s son. 
KEYWORDS: technical support, autoconstruction, family cohabitation, civil construction, 
social housing 
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INTRODUÇÃO 

A partir da década de 70, iniciaram-se mobilizações em prol da assistência técnica para 

habitação de interesse social no Brasil. Visto que os serviços prestados pelos arquitetos e 

engenheiros em seus escritórios, são na maioria das vezes, de um preço acessível apenas às 

classes média e alta, o que impossibilita os menos favorecidos em relação ao acesso a projetos 

de boa procedência para construção de suas casas, acompanhados por um profissional 

qualificado na área. Para este caso, uma alternativa comum encontrada por muitas famílias é a 

autoconstrução.   

De acordo com Bonduki (1994), entende-se autoconstrução como o fenômeno no qual a 

gerência da construção é de responsabilidade do morador, sem apoio técnico, através da 

ocupação do terreno, traçado do esquema de construção e escolha dos materiais, sem apoio   

viabiliza a obtenção dos materiais; agencia a mão de obra, gratuita e/ou remunerada 

informalmente, e constrói sua casa. ”  

No entanto, a escolha desta alternativa de construir a própria casa sem o apoio técnico 

necessário está intrinsecamente interligada tanto a imensa burocracia para o licenciamento e a 

regularização da obra, como também pela falta de informação, ao não conhecimento da 

importância de um acompanhamento qualificado de uma obra, o que pode acarretar em má 

qualidade da obra, irregularidades, riscos, insalubridade, problemas com iluminação e 

ventilação, conforto térmico, meio ambiente, entre outros fatores que repercutem diretamente 

na qualidade de vida do cidadão e sua família.  

A partir da década de 1990, com a ascensão de leis municipais e movimentos sociais em 

favor dos projetos de habitações sociais para garantir o direito à moradia digna, o meio 

acadêmico e o governo brasileiro começaram a investir de forma significativa no âmbito da 

assistência técnica em projetos de arquitetura.  

Tendo em vista esses e demais aspectos, em 2008 foi aprovada a Lei nº 11.888 – Lei da 

Assistência Técnica Pública e Gratuita – que garante as milhares de famílias brasileiras de 

baixa renda (com renda mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos) gratuidade aos serviços 

de assistência técnica de profissionais de engenharia e arquitetura que atuam como servidores 

públicos em geral, membros de organizações não-governamentais - ONG’s e ou profissionais 

inscritos em programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo e engenharia ou 

em programas de extensão universitária por meio de escritórios modelos ou escritórios 

públicos com atuação na área, para a reforma, construção ou ampliação da habitação social. 
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Dessa forma, os projetos podem ser elaborados visando métodos mais econômicos, 

racionais e sistemáticos, garantindo segurança, conforto, e principalmente os direitos de 

cidadania dos menos favorecidos, porém, a falta de divulgação desse tipo de serviço dificulta 

a garantia desses direitos previstos na Lei. 

Visando a divulgação de tal direito para a sociedade, bem como o acompanhamento 

digno, técnico e seguro das autoconstruções existentes na cidade de Campina Grande, o 

 Escritório Modelo EDIFICAR do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba - IFPB, implantou o projeto de extensão “EDIFICAR: Assistência Técnica em 

Habitações de Interesse Social - ATHIS”, prestando serviços de assistência técnica em 

projetos de arquitetura e engenharia no município, segundo a Lei nº 11.888, não deixando de 

atender aos interesses dos moradores, podendo também, dependendo da obra, acompanhar a 

sua execução.  Além disso, possibilita também a vivência de estudantes do IFPB com obras 

do âmbito popular de sua comunidade, orientados por professores atuantes nessa área. 

Para tal, firmou-se uma parceria para divulgação do projeto com a Associação de 

Moradores do Conjunto Habitacional Antônio Mariz, localizado no bairro das Malvinas, no 

município de Campina Grande. Tal conjunto foi idealizado e executado pelo programa federal 

Minha Casa, Minha Vida, com casas com área de 27,22 m², compostas por uma sala, um 

quarto, uma cozinha e uma banheiro, executadas em placas modulares de concreto com 

dimensões de 1,60 x 0,60 x 0,03m. 

Antes de iniciar o processo de assistência técnica para as famílias interessadas, realizou-

se uma avaliação pós-ocupação no conjunto habitacional, para verificar o desempenho das 

habitações. Verificando que após poucos anos das entregas das casas, cerca de 82.4% 

realizaram reformas e 70.6% pretendem realizar reformas. Observou-se que as principais 

patologias são provenientes ao sistema construtivo empregado com placas modulares de 

concreto, infiltração no sistema de piso, telhamento empregado com material de qualidade 

inferior acentuando rapidamente os desgastes naturais e agentes biológicos provenientes de 

umidade nas paredes. Logo, muitos moradores da região optaram pela autoconstrução para a 

execução de ampliações e reformas de suas edificações.  

Como forma de exemplificar o processo de assistência técnica no conjunto habitacional 

Antônio Mariz, será apresentado o projeto de reforma de uma habitação que é o caso do 

senhor Francisco Barbosa de Sousa, proprietário do primeiro imóvel em estudo do projeto.  

O projeto teve como desafio alterar a disposição dos cômodos da residência, com o 

objetivo de aumentar o tamanho dos quartos atuais, acrescentar um banheiro e projetar um 

primeiro andar, a fim de receber um dos filhos do proprietário junto com sua respectiva 
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família. Este que é outro fator que impulsiona a prática da autoconstrução, o fenômeno da 

coabitação familiar. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico acerca da avaliação pós-ocupação 

e assistência técnica gratuita. Posteriormente foi feita divulgação porta-à-porta nas residências 

do Conjunto Habitacional Antônio Mariz bem como nas redes sociais e televisão. 

Após conseguir o primeiro projeto, o qual está sendo relatado neste artigo, foi realizado 

um planejamento para traçar a etapas e prazos para execução dos projetos. O planejamento é 

dividido em quatro fases - Preliminar, Projeto Arquitetônico, Projeto Hidrossanitário, Projeto 

Elétrico e Entrega - que por sua vez se subdividem em várias etapas, cada uma com atividades 

específicas e prazos pré-definidos. 

 A fase preliminar consiste em duas etapas, a primeira denominada de Levantamento e 

a segunda de Triagem. Na etapa de Levantamento são coletadas informações que comprovem 

a baixa renda da família visto que o projeto se baseia na Lei 11.888 de 24 de dezembro de 

2008 onde o artigo segundo limita o direito à assistência técnica pública e gratuita para 

famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Ainda na etapa de levantamento a 

família expõe seus desejos para o projeto no sentido de explicitar como gostaria de ver o 

projeto concluído, por exemplo: ampliação da sala, reforma na cobertura da garagem ou 

ampliação de área de serviço. 

 Na etapa de triagem é feito o cadastro de todos os moradores inscritos e 

posteriormente é intitulado a cada projeto o status de urgente ou lista de espera. Aos projetos 

com caráter de urgência é designada uma equipe composta por um professor e dois ou três 

alunos que ficarão responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos solicitados pela família, 

seja arquitetônico, hidrossanitário e/ou elétrico, já os classificados como lista de espera 

formam um banco de dados onde posteriormente os projetos poderão ser desenvolvidos. 

 As três seguintes fases consistem na elaboração dos projetos mencionados no 

parágrafo anterior. Durante a fase de projeto arquitetônico são feitas visitas técnicas ao local 

da futura obra a fim de discutir com a família o projeto e realizar levantamento de dados como 

as dimensões atuais dos cômodos e elementos estruturais. Somente após o projeto 

arquitetônico concluído, os projetos hidrossanitário e elétrico são iniciados. 

 E por fim, a fase de entrega onde são impressos, encadernados e entregues às famílias 

todos os projetos. Todo esse processo, desde a primeira visita à família até a data da entrega 

dos projetos, gira em torno de 8 semanas. 
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 Para o cumprimento de todas as etapas desse planejamento são utilizados os seguintes 

materiais e equipamentos: computador; impressora, tinta para impressora, lápis, canetas, 

borrachas, marca-texto, folhas de papel A4 e A3, folhas de papel manteiga, réguas e 

escalímetros, pranchetas, trenas, botas e capacetes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A princípio os moradores da casa gostariam de construir um banheiro no quarto de 

casal, transformando-o assim em suíte, além de ampliar tal cômodo, gostariam também de 

mudar o posicionamento do banheiro atual, não mexer na localização da cozinha e construir 

um segundo pavimento com dois quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. 

Na moradia, já havia sido iniciado a reforma, porém nos moldes da autoconstrução. Boa 

parte da residência original (Figura 1) que foi entregue já havia sido retirada e substituída por 

alvenaria convencional, antes as paredes eram compostas por pequenos pilares onde se 

encaixam placas modulares. A moradia atual, com a reforma e ampliação já iniciada encontra-

se de acordo com a Figura 2. 

 

 

Figura 1. Planta baixa da residência original. IFPB, 2016 
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Figura 2. Planta baixa da situação atual da residência. IFPB, 2016 

 

O projeto foi amplamente discutido entre os colaboradores do EDIFICAR e os 

moradores e buscou-se atender os anseios dos moradores da melhor forma possível. A 

proposta de reforma (Figuras 3 e 4) elaborada pelo EDIFICAR contará com dois quartos no 

pavimento térreo, sendo um suíte, porém com áreas maiores em relação aos quartos atuais. Os 

novos quartos terão 13,14 e 12,03m2, enquanto que os atuais possuem 11,66 e 8,48m2. O 

banheiro foi realocado e a localização da cozinha não foi alterada. 
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Figura 3. Planta baixa do pavimento térreo da proposta. IFPB, 2016 

 

 

Figura 4. Planta baixa do pavimento superior da proposta. IFPB, 2016 

 

Foram evitados desníveis no piso, visto que moram dois idosos no pavimento térreo. Foi 

feito uma integração entre a sala de jantar e cozinha com a permanência do balcão já 
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existente, proporcionando uma ventilação cruzada e trazendo uma impressão de amplitude ao 

ambiente. As portas dos quartos foram alocadas de forma a evitar o contato direto com as 

salas e cozinha proporcionando privacidade para as áreas íntimas. 

Como será construído um pavimento superior como moradia independente do filho do 

proprietário do imóvel, pode-se dizer que são dois projetos em um. O segundo pavimento, 

com entrada independente em relação ao pavimento térreo foi projetado de acordo com os 

desejos e necessidades da família, contando ainda com uma área de serviço não mencionada 

inicialmente pelos mesmos. 

 O projeto que está sendo elaborado de forma legal, seguindo as exigências do Código 

de Obras de Campina Grande evitou a construção de uma escada em local inapropriado. O 

morador já pensava em construí-la na parte da frente da residência, desrespeitando assim o 

valor de recuo frontal estabelecido pelo Código de Obras. 

 

CONCLUSÕES 

As irregularidades nas reformas das casas do Conjunto Habitacional Antônio Mariz, 

bem como em outros conjuntos habitacionais são constantes, tendo em vista que como já 

mencionado anteriormente, a obtenção de projetos acompanhados por um profissional são no 

geral relativamente caros e os moradores não têm condições de arcar com esses custos e 

também com os de legalização, o que leva a ocorrência do fenômeno da autoconstrução, 

portanto nota-se a importância da existência de um artifício legal que promova uma 

assistência técnica às famílias mais carentes. 

É notório também o desconhecimento da maioria, senão de todos, de certas 

regulamentações na área da construção civil como o Código de Obras municipal. Mesmo 

muitos sendo trabalhadores com experiência na área como é o caso do morador da casa 

reformada, que é pedreiro, foram verificados alguns erros como o desrespeito aos limites de 

recuos frontais e laterais, dimensões mínimas de cada cômodo e armazenamento inadequado 

de materiais. Boa parte dos serviços nas autoconstruções são feitas no achismo e segundo a 

expressão, “mas eu sempre fiz assim”. 

Percebeu-se também durante o processo de divulgação do projeto nas residências do 

Conjunto Habitacional Antônio Mariz a ignorância dos moradores no que diz respeito ao 

conhecimento da Lei 11.888/08 - Lei da Assistência Técnica. Tal desconhecimento acabou 

dificultando até a divulgação do projeto ATHIS, pois os moradores, descrentes de tal 

benefício, recebiam os integrantes do Escritório Modelo EDIFICAR com um certo receio. 
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RESUMO: Diante do cenário atual das políticas públicas voltadas para a habitação de 
interesse social surge a necessidade em se discutir a qualidade e adequação desses projetos 
para as necessidades dos futuros moradores. Nesse sentido o presente artigo tem como 
objetivo discutir a prática da assistência técnica gratuita e desenvolver propostas de reforma e 
ampliação para a casa padrão do conjunto habitacional Antônio Mariz no bairro da Malvinas, 
município de Campina Grande-PB, elaboradas a partir de uma experiência de extensão 
(Projeto EDIFICAR- escritório Modelo). Em consonância com a Lei n. 11.888/08, que entrou 
em vigor em junho de 2009, a assistência técnica gratuita prestada pelo EDIFICAR abrange 
os trabalhos de elaboração do projeto arquitetônico, hidro sanitário e elétrico necessários para 
a edificação. Funciona como um escritório modelo, prestando orientação técnica para as 
famílias que não possuem recursos financeiros para contratar este tipo de assessoria junto aos 
profissionais do mercado formal. Representa uma melhoria em sua qualidade de vida, 
tornando sua moradia mais digna e adequada para suas necessidades. Além disso, possibilita 
que os estudantes de Construção de edifícios, orientados pelos professores da área, 
acompanhem o processo de desenvolvimento de projetos de habitação popular, possibilitando 
um contato direto com a prática profissional. 
 
Palavras–chave: Escritório modelo, Extensão universitária, Habitação de interesse social 
  

FREE TECHNICAL ASSISTANCE: A PROPOSAL FOR RENOVATION 
AND EXPANSION TO HOMES ON THE HOUSING ANTONIO MARIZ  
 
ABSTRACT: Given the current scenario of public policies for social housing, there is a need 
to discuss the quality and suitability of these projects for the needs of future residents. In this 
sense, this article aims to discuss the practice of free technical assistance and develop 
renovation and expansion of proposals for the standard housing Antonio Mariz in the 
neighborhood of Malvinas, city of Campina Grande- PB, from an experiment conducted in 
university extension course in Building Construction of the Federal Institute of Paraíba- 
Campina Grande, called (EDIFICAR- escritorio modelo). In accordance with Law n. 
11,888/08, which entered into force in June 2009, free technical assistance provided by the 
Project EDIFICAR covers the drafting of architectural design, hydro sanitary and electric, 
necessary for the construction. It functions as an office model, providing technical guidance 
to families who lack financial resources to hire this kind of advice with professionals in the 
formal market. An improvement in their quality of life, making his most dignified and 
adequate housing for their needs. In addition, it allows students of Building Construction, 
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guided by teachers of the area, follow the process of development of public housing projects, 
enabling direct contact with professional practice. 
 
KEYWORDS: Office model, Low-income housing, University extension  

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da humanidade, o homem precisou de um abrigo para que lá 

realizasse suas atividades básicas como alimentação, descanso, lazer, trabalho, atividades 

cotidianas e de convívio social. Partindo dessa ideia de moradia, Abiko (1995) define 

habitação como algo que vai além de um espaço confortável, ele afirma que o ambiente 

precisa ser considerado de forma a observar o todo integrando segurança e salubridade ao seu 

entorno. 

Portanto, como parte integrante do direito social à moradia previsto no art. 6o da 

Constituição Federal é direito de todo cidadão com renda até três salários mínimos de 

usufruírem da assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação 

de interesse social aos serviços profissionais de arquitetura e engenharia, como observado na 

Lei nº 11.888/2008.  

Dentro do contexto de habitação popular, observam-se muitas construções sem auxílio 

profissional, as casas sendo erguidas ou reformadas em processo acelerado, a cooperação 

entre vizinhos e membros da família possibilita organizar pequenos mutirões de fins de 

semana, que contribuem para acelerar a obra. A falta de informação e de poder aquisitivo é 

frequentemente acompanhada pela falta de apoio técnico de engenheiros e arquitetos, o que 

pode acarretar inúmeras irregularidades, má qualidade da construção, ambientes insalubres e 

até risco de desabamento da habitação. Na maioria dos casos não são observados 

condicionantes que dizem respeito à qualidade construtiva, à segurança das edificações, às 

questões ambientais, às questões de conforto, iluminação e ventilação. Esses fatores 

agregados repercutem amplamente na qualidade de vida dos cidadãos. Consequentemente, a 

construção por autogestão no país tem gerado uma situação preocupante, principalmente no 

tocante à qualidade construtiva das habitações. 

O projeto EDIFICAR- escritório modelo visa prestar orientação técnica gratuita para o 

projeto e a construção de habitação de interesse social de famílias com renda mensal de até 3 

(três) salários mínimos, residentes em áreas urbanas. Além disso, possibilita que os estudantes 

de Construção de Edifícios, orientados por professores da área, vivenciem a experiência de 
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acompanhar o processo de elaboração de projetos, preocupando-se com as necessidades e 

interesses dos moradores, tomando como base as normas e leis necessárias. 

Em concordância com a Lei Nº 11.888/2008 de 24 de dezembro, que entrou em vigor 

em junho de 2009, a assistência técnica gratuita prestada pelo EDIFICAR, abrange os 

trabalhos de elaboração dos projetos de arquitetura, hidrossanitário e elétrico, 

acompanhamento e execução da obra, quando possível, referente à edificação, construção 

nova ou reforma da habitação. 

Nesse contexto o objetivo do artigo consiste em relatar a prática da assistência técnica 

gratuita para habitação de interesse social, a partir de uma experiência de extensão 

universitária realizado no curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios (IFPB) - 

Campus Campina Grande, denominado EDIFICAR- Escritório Modelo. 

A estrutura do artigo está composta por três partes principais. Na primeira parte, há um 

breve histórico sobre a assistência pública para habitação de interesse social; a segunda parte 

mostra a metodologia utilizada na pesquisa e apresenta o objeto de estudo. Por fim, na 

terceira parte, apresentam-se as propostas de reforma e ampliação para as casas do Conjunto 

Habitacional Antônio Mariz. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em consonância com a Lei Nº 11.888/2008, escolheu-se abordar a aplicabilidade dessa 

lei através de um projeto de extensão, EDIFICAR- escritório modelo, com uma pesquisa 

qualitativa e exploratória que envolveu as seguintes etapas metodológicas: cadastro das 

famílias contendo dados socioeconômicos, da estrutura familiar e das condições de moradia; 

visitas técnicas e levantamento das necessidades habitacionais do cliente; levantamentos 

arquitetônicos e fotográficos e elaboração dos projetos arquitetônicos, elétricos e hidráulicos. 

O primeiro conjunto habitacional selecionado pelo projeto foi o Antônio Mariz, 

localizado no bairro das Malvinas, na zona oeste da cidade de Campina Grande, é considerado 

o bairro mais populoso de Campina Grande, sua população é superior a 80 mil moradores. O 

município localiza-se na região da Borborema do Estado da Paraíba e é caracterizado pelo 

desenvolvimento do comércio, visto que possui vários municípios circunvizinhos. O conjunto 

habitacional, conhecido pela população como Mariz, começou a ser entregue pelo governo do 

Estado no ano de 2006, compreendeu 4 etapas entregues em períodos distintos e todas suas 

casas seguiram o mesmo padrão construtivo e de dimensionamento. Abrange uma área de 

aproximadamente XX metros quadrados e o bairro dispõe de equipamentos comunitários 
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como escolas, creches e PSF, porém a maioria das ruas não possui pavimentação nem 

saneamento básico. 

Foi feito um levantamento no conjunto com alguns moradores através de entrevistas, a 

partir disso foi possível obter dados a respeito dos anseios e necessidades dos moradores do 

conjunto em relação ao tamanho e disposição dos ambientes de suas residências. Observou-se 

um grande número de autoconstrução, o tamanho original das casas eram insuficientes para 

abrigar as famílias e isso os levou a reformarem por conta própria. Os ambientes que os 

moradores mais construíram foram quartos, visto que a casa padrão possui apenas um. 

Diante disso foi feito o primeiro contato com o presidente da associação dos moradores 

do conjunto, o qual confirmou a insatisfação dos moradores com a casa padrão entregue pelo 

governo, relatos de casas com problemas estruturais, de instalações prediais, assim como, a 

inadequação do tamanho e número de quartos a realidade das famílias. Dessa forma, o 

EDIFICAR - Escritório Modelo propôs-se a elaborar propostas de reforma e ampliação para a 

casa padrão do conjunto e as mesmas serão disponibilizadas para os moradores interessados 

através do contato da associação, com a possibilidade de futuras adequações de acordo com as 

necessidades de cada família interessada. Outro ponto observado foi a incompatibilidade do 

projeto arquitetônico das casas com as diretrizes estabelecidas pela Lei N° 5410/13- Código 

de Obras de Campina Grande vigente, visto que o Código atual entrou em vigor no ano de 

2013, posterior ao projeto do conjunto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma das primeiras ações realizadas pelo EDIFICAR- escritório modelo foi no Conjunto 

Habitacional Antônio Mariz, a partir de levantamento realizado com os moradores do local 

observou-se a necessidade de uma intervenção voltada para assistência técnica na área de 

arquitetura e engenharia. 

A casa padrão entregue pelo governo está inserida em um lote com 8 metros de frente e 

20 metros de profundidade, totalizando uma área de 160,00 metros quadrados, a casa é solta 

de todos os lados e foi construída na parte frontal do terreno, disponibilizando 

aproximadamente metade do terreno na parte posterior para possíveis ampliações. Figura 1 a 

seguir apresenta a planta de situação de uma parte do conjunto, e a Figura 2 é um exemplo da 

casa padrão. 
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Figura 1 – Planta de situação – recorte da área escolhida. Planta de situação do 
Conjunto Habitacional Antônio Mariz 

 

 
Figura 2 – Imagem de uma residência padrão do conjunto. Visita técnica ao 

Conjunto Habitacional Antônio Mariz 

 

A área construída da casa padrão é de 30,69 metros quadrados, possui uma sala, um 

quarto, um banheiro social e uma cozinha, na disposição e dimensionamento conforme planta 

baixa apresentada a seguir (Figura 3). O sistema construtivo da casa padrão é constituído por 

paredes em blocos, não possuí laje nem forro apenas telhado com estrutura de madeira e 

cobertura de telhas de cerâmica, as janelas e portas são de madeira e a casa era entregue sem 

cerâmica no piso. Foram observados problemas no sistema estrutural das casas, os moradores 

relataram que muitas casas tiveram seu piso rebaixado, fissuras nas paredes e problemas com 

as instalações prediais. Diante disso muitos moradores tiveram que demolir a casa padrão e 

construir uma nova com o sistema construtivo de alvenaria, outros, com menos condições 

financeiras, foram fazendo pequenas adaptações na casa. 
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Figura 3 – Planta Baixa da residência padrão do conjunto habitacional Antônio Mariz. 

 

Levando em consideração os relatos obtidos através do levantamento junto aos 

moradores, foram desenvolvidas quatro propostas de projeto arquitetônico para a casa padrão. 

Duas propostas para ampliação, mantendo a casa padrão e construindo novos compartimentos 

na parte posterior do terreno, e duas propostas de reforma, onde a casa padrão seria demolida 

e uma nova casa em alvenaria seria construída, com opções de dois e três quartos. Em todas 

as propostas as diretrizes de recuos e dimensionamento mínimo dos ambientes foram 

estabelecidos de acordo com o Código de Obras de Campina Grande.  

A partir da casa padrão foram feitas duas propostas de ampliação, a proposta 01 

compreende a opção de acréscimo de uma suíte e a proposta 02, o acréscimo de dois 

cômodos: um quarto e uma suíte. Ambas propostas utilizaram a parte posterior da casa para 

disposição dos novos cômodos e buscaram através do posicionamento das janelas o conforto 

térmico dos ambientes, privilegiando a ventilação natural. Além disso, na escolha do 

posicionamento do banheiro foi levado em consideração a proximidade com as áreas 

molhadas já existentes, onde já existem instalações de água e esgoto, favorecendo as novas 

instalações e proporcionando redução com materiais. 

A figura 4 abaixo corresponde a planta baixa da proposta 01, a ampliação consiste no 

acréscimo de uma suíte (quarto e banheiro), onde o quarto terá uma área de 10,17m², de forma 

que pode acomodar uma cama de casal, guarda-roupa e móveis de apoio, já o banheiro terá 

uma área de 3,00m², dispondo de lavatório, bacia sanitária e chuveiro. Após a ampliação a 

casa ficará com uma área construída de 45,85 m². 
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Figura 4 – Planta Baixa da proposta de ampliação 01.  Planta baixa da proposta 01. 

 

A proposta 02 (Figura 5) consiste em uma ampliação para construção de três cômodos, 

sendo um quarto e uma suíte (quarto e banheiro). A área do quarto é de 9,49 metros 

quadrados, a suíte tem 7,59 metros quadrados e o banheiro 2,21 metros quadrados. Após a 

ampliação a casa ficará com uma área construída de 54,45 metros quadrados. 

 

 

 
Figura 5 – Planta Baixa da proposta de ampliação 02.  

 

Para desenvolvimento das propostas de reforma tomou-se como base inicial o recuo 

frontal estabelecido pelo Código de obras do município, que determina que seja 4.00m, a casa 

padrão tem apenas de recuo. Devido a isso e as reclamações recorrentes dos moradores em 

relação a problemas com o sistema de blocos da casa padrão, essas novas propostas foram 

feitas considerando a demolição da casa e a construção de uma nova. Os critérios de 

dimensionamento foram feitos a partir das diretrizes do Código e a localização dos cômodos, 

bem como das janelas foram feitas de modo a proporcionar o máximo de ventilação natural 

nos ambientes. Além disso, buscou-se localizar os cômodos de áreas molhadas próximos, de 

modo a facilitar a execução e reduzir gastos com materiais. 

A Figura 6 apresenta a proposta de reforma 01 que compreende uma casa com dois 
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quartos, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro social e área de serviço, totalizando uma área 

construída de 58,75 metros quadrados. 

 

 

 
Figura 6 – Planta Baixa da proposta de reforma 01. Elaborado pelo autor (2016). 

 

A proposta 02 foi elabora seguindo os mesmos princípios da proposta 01 e possui os 

mesmos cômodos com o acréscimo de uma suíte, totalizando três quartos. A casa da proposta 

02 possui 68,50 metros quadrados de área construída. 

 

 

 
Figura 7 – Planta Baixa da proposta de reforma 02. Elaborado pelo autor (2016). 

 

CONCLUSÕES 

O EDIFICAR-escritório modelo é uma experiência de pesquisa, ensino e extensão 

executada por estudantes e professores do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) - Campina 

Grande, existente desde o início de 2016. Sua proposta foi motivada por um trabalho de 

pesquisa realizado num conjunto habitacional de baixa renda da cidade de Campina Grande, 

cujo os levantamentos indicaram a necessidade de uma atuação mais efetiva na ampliação das 
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condições de moradia ali existentes. A partir então, o projeto EDIFICAR- escritório modelo 

vem ganhando espaço como uma importante atividade de extensão, com “feedback” positivo 

não só para os moradores dos bairros atendidos, mas, também, para os alunos envolvidos nas 

atividades, atuando positivamente na formação acadêmica. 

O projeto tem repercussões diretas no aspecto profissional dos estudantes, pois o coloca 

em contato direto com uma realidade de carências visíveis, necessitando de soluções simples, 

racionais e principalmente imediatas. Além de proporcionar, aos alunos, a vivência de um 

escritório, que reproduz um conjunto de atividades práticas, que podem fazer parte da vida 

profissional. 

Por fim, esta experiência tem contribuído não só para as famílias beneficiadas, mas 

também, para os estudantes, criando um diferencial ao unir técnicas, práticas e conhecimentos 

tanto na área de arquitetura como da engenharia. Desta forma, o EDIFICAR-Escritório 

Modelo está disponibilizando essa assistência técnica para ajudar moradores a ter uma 

qualidade de vida melhor garantindo conforto e segurança, visando orientar sobre zonas de 

riscos, evitando insegurança, desconforto e problemas de saúde aos moradores.  
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RESUMO: O acesso a moradia se configura um dos mais importantes direitos do cidadão, e 
trata-se de um desejo intrínseco do ser humano. Na relação com a arquitetura deve se 
considerar a segurança, ergonomia, acessibilidade, independendo de sua condição social, 
econômica e física. A habitação influencia diretamente na qualidade de vida, por representar 
também um caráter inclusivo. Mas as edificações nem sempre correspondem as reais 
necessidades dos moradores. Assim, promover a inclusão em habitações de interesse social 
não é uma tarefa apenas técnica. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma experiência 
de extensão universitária realizada no curso Superior de Tecnologia em Construções de 
Edifícios no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba- campus Campina 
Grande, denominada Projeto EDIFICAR- escritório Modelo. Com conceitos da arquitetura 
inclusiva foi traçado o objetivo de construir uma proposta de habitação adaptada para atender 
moradores que utilizem cadeira de rodas do conjunto habitacional Antônio Mariz, com o 
intuito não só de promover a inclusão, mas demonstrar respeito aos direitos de locomoção de 
todos os humanos. 
 
Palavras–chave: Arquitetura inclusiva, Escritório Modelo, Habitação de interesse social 
  

FREE TECHNICAL ASSISTANCE: A PROPOSAL FOR RESIDENTIAL 
ADAPTATION TO WHEELCHAIR IN A HOUSING IN THE CITY 
CAMPINA GRANDE-PB  
 
ABSTRACT: Access to housing is configured one of the most important rights of citizens, 
and it is an intrinsic human desire. In relation to the architecture, must be considered the 
security, the ergonomy, the accessibility, independent of the social, economic, or physical 
condition. The dwelling influences directly in the quality of life, by also represent inclusive 
nature. However, the buildings do not always correspond to the real needs of the residents. 
Therefore, to promote inclusion in social housing is not only a technical task. This research 
developed from a university extension conducted in the course in Building Construction at the 
Federal Institute in Paraíba campus Campina Grande, called (EDIFICAR- escritório modelo). 
Concepts of inclusive architecture was drawn in order to build a housing proposal tailored to 
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meet w residents who use wheelchair the housing Antonio Mariz, in order not only to promote 
inclusion, but show respect for the mobility rights of all humans. 
 
 
KEYWORDS: Inclusive architecture, Office model, Social housing 

 

 

INTRODUÇÃO 

Um elemento importante na qualidade de vida é a habitação que permite ao indivíduo 

um referencial de proteção, espaço e moradia. No entanto, para corresponder a tais quesitos a 

habitação precisa suprir as principais necessidades do morador, e isto vai além de apenas 

projetar conforme normas. 

O problema habitacional muitas vezes está pautado na redução dimensional e na 

diminuição de padrões construtivos, dificultando a aquisição desta moradia quando temos 

uma pessoa com algum tipo de deficiência. Onde percebemos que a evolução das conquistas, 

para este usuário, do direito de usar um espaço construído muitas vezes não é acompanhado 

por um ganho de qualidade na habitação. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial surge a primeira padronização de 

acessibilidade nos Estados Unidos, levando com sua evolução ao surgimento do conceito de 

Desenho Universal, que permite produtos e ambientes acessíveis para todas as pessoas. No 

entanto, mesmo com o surgimento de um conceito, as restrições de dimensões e parâmetros 

nos projetos habitacionais dificultam cada vez mais a necessidade imediata do espaço, para 

permitir a ocupação de uma pessoa com algum tipo de deficiência.  

Quebrar paradigmas habitacionais tendo como escopo a segurança, ergonomia e 

acessibilidade espacial, afetará o papel exercido por este usuário na sociedade em que está 

inserido, já que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 (IBGE), 

cerca de 45,6 milhões de pessoas, no Brasil, tem alguma deficiência, ou seja, cerca de 23,9% 

da população tem algum tipo de deficiência seja ela mental, motora, visual ou auditiva. Sabe-

se que a Constituição Federal de 1988 sancionou garantias e regulamentou direitos de 

equidade e cidadania das pessoas com deficiência. Assim, aos poucos os locais tornam-se 

acessíveis. 

Portanto, sabe-se que a habitação é um direito básico da cidadania e que para a 

seguridade do mesmo é necessário implementar soluções construtivas em prol da pessoa com 

deficiência. A partir do contexto, a presente pesquisa teve como objetivo apresentar um 
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projeto de habitação de interesse social inclusivo, para atender as necessidades e proporcionar 

conforto e qualidade de vida a moradores com deficiência motora, a exemplo, o cadeirante, 

residente no conjunto habitacional Antônio Mariz, na cidade de Campina Grande- PB. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método de pesquisa adotado para o desenvolvimento deste estudo, foi o exploratório 

apoiado em pesquisas bibliográficas. Entendeu- se que o método exploratório foi escolhido 

por conhecer, analisar e contribuir na habitação de interesse social, afim de propor hipóteses 

para melhorar a qualidade da habitação para um morador cadeirante (GIL, 1996). 

Considerando a casa padrão do conjunto habitacional Antônio Mariz, que não possui 

condições mínimas para receber um morador cadeirante, a informação coletada configurou-se 

envolvendo as seguintes etapas: 

1. Analise do projeto da casa padrão; 

2. Estudo sobre acessibilidade do projeto conforme normatização; 

3. Aplicação das diretrizes de acessibilidade na habitação estudada e elaboração da 

proposta de intervenção. 

O método na análise do projeto desenvolve-se segundo uma abordagem qualitativa. Esta 

análise foi feita considerando os aspectos ligados a arquitetura, tentando destacar possíveis 

ganhos de qualidade espacial e bem-estar do cadeirante no usufruto da sua habitação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A moradia precisa contemplar as necessidades do ser humano em qualquer 

circunstancias da vida. Portanto, ao falar em habitação inclusiva, é feita referência a um 

conceito mais amplo do que uma simples adaptação de moveis para resolver dificuldades ou 

incapacidade de locomoção de qualquer natureza, refere-se a uma casa e seus arredores 

projetados para todas as pessoas e para toda vida. 

De acordo com o manual de desenho universal- Habitação de interesse social, em 1985, 

a expressão Universal Design (Desenho Universal) foi criada pelo arquiteto Ron Mace, um 

cadeirante, que influenciou a mudança de paradigma nos projetos urbanos, por acreditar que 

não se tratava apenas de uma nova ciência ou estilo. Para MACE (1991), o desenho universal 

surge para aprimorar a criação de tudo que se projeta, possibilitando ser usado por todas as 

pessoas. 
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O conceito de Desenho Universal surgiu através de reivindicações de pessoas com 

deficiência e de arquitetos, engenheiros, designers e urbanistas preocupados com uma visão 

de ambientes que pudessem ser utilizados por todos, sem depender de adaptação ou 

elaboração de projetos especializados para pessoas com deficiência. Conforme 

NASSHALLAH (2010), na década de 90, um grupo de arquitetos na luta por uma arquitetura 

mais centrada nos seres humanos, estabeleceram sete princípios do Desenho Universal: uso 

equitativo; uso flexível; uso simples e intuitivo; informação de fácil percepção; Tolerância ao 

erro; Esforço físico mínimo e dimensionamento de espaços para acesso e uso abrangente. É 

importante a compreensão destes princípios para a realização de experiências e metodologias 

voltadas para a democratização dos ambientes para todas as pessoas. 

Neste contexto, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 1985 criou a 

norma referente a acessibilidade. Onde apresenta os parâmetros básicos sem restrições para 

serem seguidos, independente da destinação do espaço. A NR 9050 – Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos passou por revisão e sua nova versão 

entrou em vigor em 11 de outubro de 2015. 

Uma unidade habitacional inclusiva deve ser composta por espaços adequados a todas 

necessidades, como diz a norma, com espaços bem dimensionados, para proporcionar 

conforto e segurança ao morador. Com isso o projeto deve considerar área de manobra e 

possibilitar flexibilidade e acesso aos moveis e aberturas. De acordo com a NBR 9050/2015, 

considera-se o módulo de referência a projeção de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por 

uma pessoa utilizando cadeira de rodas motorizadas ou não, conforme Figura 1. Esse 

parâmetro foi o ponto inicial para o desenvolvimento da proposta em questão, levando em 

consideração também as dimensões recomendadas para área de circulação e manobra. 

 

Figura 1– Dimensões do módulo de referência (M.R.) 

Fonte: NBR 9050/2015. 
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Em consonância com a Lei n. 11.888/08, que entrou em vigor em junho de 2009, foi 

elaborado um projeto de extensão (Projeto EDIFICAR- escritório Modelo), funciona como 

um escritório modelo, prestando orientação técnica para as famílias que não possuem recursos 

financeiros para contratar este tipo de assessoria junto aos profissionais do mercado formal. 

Representa uma melhoria em sua qualidade de vida, tornando sua moradia mais digna e 

adequada para suas necessidades. 

A partir do conceito de desenho universal em concordância com a ABNT, surge a 

necessidade em se discutir a qualidade e adequação desses projetos para as necessidades dos 

futuros moradores com deficiência. Nesse sentido o presente artigo desenvolveu uma proposta 

de reforma e ampliação para a casa padrão do conjunto habitacional Antônio Mariz, elaborada 

a partir da experiência de extensão, tornando a casa padrão em uma habitação inclusiva. O 

conjunto habitacional Antônio Mariz, localizado no bairro das Malvinas, na zona oeste da 

cidade de Campina Grande, população superior a 80 mil moradores. Todas as casas do 

conjunto habitacional seguiram o mesmo padrão construtivo e de dimensionamento.  

A casa padrão entregue pelo governo está inserida em um lote com 8 metros de frente e 

20 metros de profundidade, totalizando uma área de 160,00 metros quadrados, a casa é solta 

de todos os lados e foi construída na parte frontal do terreno, disponibilizando 

aproximadamente metade do terreno na parte posterior para possíveis ampliações (Figura 2). 

 

Figura 2 – Imagem de uma residência padrão do conjunto 

     Fonte: Visita técnica ao Conjunto Habitacional Antônio Mariz 

 

O projeto arquitetônico contempla uma sala, um quarto, um banheiro social e uma 

cozinha, na disposição e dimensionamento conforme planta baixa a seguir (Figura 3). A casa 

padrão possui uma área construída de 30,69 metros quadrados. Observa-se que a casa padrão 

não é adaptada para uma pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.), tornando seu cotidiano 
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dependente de outras pessoas, nesse contexto, assim como muitos moradores do local fizeram 

a autoconstrução de novos cômodos para acomodar seus familiares, as pequenas adaptações 

para moradores em cadeira de rodas também são feitas de forma aleatória, sem um 

acompanhamento de um profissional habilitado, muito menos de acordo com a norma de 

acessibilidade.  

 

Figura 3 – Planta Baixa da residência padrão do conjunto 

 

Fonte: Planta baixa matriz do Conjunto Habitacional Antônio Mariz 

 

Pensar na casa adaptada também é levar em consideração a convivência. Todos os 

recursos devem ser em prol dos portadores de deficiência motora, e os não deficientes 

participarão do processo. No cotidiano, a rotina do não deficiente também deverá ser levada 

em consideração. Para isso, buscar o consenso para tornar o ambiente agradável a todos é o 

mais importante. Dessa forma, ao analisar o projeto da casa padrão do Antônio Mariz, 

percebemos que intervenções são necessárias para corroborar com a inserção de projetos 

habitacionais inclusivos. A proposta consiste na construção de uma suíte adaptada e 

modificações nos demais compartimentos da casa para que a P.C.R. possa transitar livremente 

por eles.  

As portas de entrada, e quarto foram alteradas para o tamanho de 80cm de largura, a 

porta do quarto foi modificada de lugar para melhorar o fluxo na sala. O banheiro social foi 

alterado em forma e dimensão para a criação de um corredor com 90cm de largura, 

anteriormente o corredor tinha apenas 72cm. A cozinha sofreu um acréscimo em sua área, 

visto que da forma anterior impossibilitava o trânsito do P.C.R., na proposta é possível acessar 

todos equipamentos e eletrodomésticos de forma autônoma. Por fim, na parte posterior da 

casa foi proposta a suíte adaptada, com vãos largos de modo a permitir a livre circulação do 
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P.C.R, a porta de entrada e do banheiro possuem 90 cm de largura.  No layout da suíte foi 

previsto uma cama de casal padrão comum, mesa de cabeceira, uma mesa para estudo e 

guarda-roupa, o acesso ao banheiro também ficou largo, possibilitando a autonomia e 

privacidade. O banheiro da suíte é completo, comtempla um lavatório, bacia sanitária e box 

com chuveiro, todos elementos em dimensões e acessórios de acordo com o estabelecido pela 

NBR 9050/2015 em seu item 7.  

 

   Figura 4 – Planta Baixa da proposta de habitação inclusiva 

 

   Fonte: Elaborada pelos autoures 

 

A figura 5 a seguir -a planta baixa de reforma da casa padrão, com destaque para as 

paredes em vermelho que serão construídas, as em amarelo serão demolidas e as que serão 

mantidas estão na cor cinza. A área construída referente a ampliação proposta totaliza 31,76 

metros quadrados, onde 15,11 m² correspondem a área útil da suíte, 6,04 m² a área do 

banheiro e 3,83 m² referente a ampliação da cozinha. Após a reforma a casa terá 62,45 metros 

quadrados. (Figura 5). 

   

Figura 5 – Planta Baixa de reforma da proposta de habitação adaptada 

 

Fonte: Elaborada pelos autoures 
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Tramontano (1995) destaca a flexibilidade e adaptabilidade quando se refere as 

mudanças de projeto como nas necessidades de espaços domésticos. Destaca também, que a 

principal razão dos usuários querer fazer mudanças nas habitações além da falta de 

acabamentos e áreas reduzidas, é incompatibilidade do desenho interno com as necessidades 

de novas composições familiares. Portanto, a proposta abrangeu também um estudo de layout 

para os novos ambientes, assim como para os já existentes. A planta baixa a seguir (Figura 6), 

descreve as especificações dos equipamentos e mobiliários, tornando-os acessíveis para todos 

moradores daquela residência, em especial a pessoa em cadeira de rodas (P.C.R.). 

 

Figura 6 – Planta Baixa da proposta de habitação adaptada com especificações 

 

Fonte: Elaborada pelos autoures 

 

A partir do desenvolvimento do presente trabalho foi possível perceber que aplicação do 

conceito de desenho universal na habitação de interesse social é uma demonstração de 

respeito aos direitos de todos os seres humanos, e é possível de ser realizada de acordo com as 

necessidades e condições de cada morador. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa mostrou que é possível adaptar uma habitação de interesse social e torná-la 

acessível a uma pessoa com deficiência. Permitiu a leitura de conceitos sobre habitação social 

e inclusiva, destacando a importância de tecer mais esforços na busca de soluções que 

contribuam para a melhoria da qualidade de moradia para a população, especialmente para os 

com deficiência. 
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De acordo com os pontos explorados na pesquisa, constatou que embora urja mudanças, 

se percebe que já existem intervenções bastante significativas, como normas e programas de 

habitação que contemplam as necessidades dos moradores de habitações de interesse social. 

Cabe registrar que as alterações no projeto arquitetônico, implica na mudança dos 

projetos elétricos e hidráulicos, para melhor funcionalidade de todo o projeto. Espera-se que 

esta pesquisa contribua aos profissionais envolvidos na implementação de projetos de 

habitação de interesse social, bem como de moradores com deficiência do conjunto 

habitacional Antônio Mariz, foco desta pesquisa. 
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RESUMO: O tijolo solo cimento veio a ser propagado no Brasil no ano de 1978, através do 
BNH (Banco Nacional de Habitação, um dos banco existente naquela época), uma vez que 
com este produto foram construídas casas unifamiliares. Este insumo é constituído pela união 
de materiais facilmente encontrados na natureza, solo, cimento e água. O solo deve ter no 
máximo 30% de argila em sua composição, assim ele utilizará uma quantidade menor de 
cimento em sua mistura, trazendo vários benefícios, como a redução de até 40% no valor da 
obra. Apesar de seus benefícios, ele  traz um certo contratempo, pois sua fabricação necessita 
de um tempo maior que os outros tijolos. A sua resistência vem a compensar este fator e o 
resultado desta pesquisa demonstra que sua utilização é plenamente satisfatória, pois chegou-
se à resistência do corpo de prova maior que o esperado com 7 dias. Sua resistência foi 
superior aos demais tijolos com um aumento de quase 300%, concluindo-se que o mesmo 
veio a ser aprovado de acordo com a norma NBR 8492 exigida pela ABNT.  

 

Palavras–chave: Ecológico, economia, evolução, fabricação, produto 
 

GRANITE WASTE ASSOCIATION WITH THE MANUFACTURE OF 
SOIL-CEMENT BLOCKS FOR MASONRY 
 
ABSTRACT: The soil cement brick came to be propagated in Brazil in 1978, through the 
BNH (National Housing Bank, one of the existing bank at that time), since this product 
single-family homes were built. This input is constituted by the union of materials easily 
found in nature, soil, cement and water. The soil should have a maximum of 30% clay in its 
composition, so it uses a smaller amount of cement in their mix, bringing many benefits, such 
as reduction of up to 40% in value of the work. Despite its benefits, it brings a certain setback 
because its manufacture requires a longer time than the other bricks. Their resistance is to 
compensate for this factor and the result of this research shows that its use is fully satisfactory 
as it came to the test body resistance greater than expected 7 days. His resistance was higher 
than the other bricks with an increase of almost 300%, concluding that it came to be approved 
according to the NBR 8492 standard required by ABNT. 
KEYWORDS: Ecological, economic, development, manufacturing, product 
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INTRODUÇÃO 

O tijolo solo cimento é um material alternativo aos blocos de concreto e tijolo cerâmico, 

como é retirado na natureza tornando-se de baixo custo, ele é constituído pela mistura de solo, 

cimento e água, nas proporções adequadas. No início, ao misturar os materiais, vem parecer 

uma “farofa” úmida, conforme Moura (2016), passando pelo processo de compactação e cura, 

ela endurece com o tempo ganha consistência e durabilidade suficiente para diversas 

aplicações no meio rural e urbano.      

O solo cimento é a evolução dos materiais de construção do passado, como o barro e a 

taipa, porém ainda é subutilizado em função do uso dos tijolos cerâmico e do cimento. Além 

disso o solo cimento traz outras grandes vantagens, pode-se destacar que dependendo da obra 

podendo-se diminuir o uso de revestimento, ferros e concretos. As colas naturais, de 

características muito variáveis, foi-se substituídas por um produto industrializado e de 

qualidade controlada: o cimento. 

Segundo Fiquerola (2004): 

(...) o solo-cimento só foi amplamente aplicado em moradias por volta de 1978, 
quando o antigo BNH (Banco Nacional de Habitação) aprovou a técnica para 
construções de habitações populares. Na época, estudos feitos pelo IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) e pelo Ceped (Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento) comprovaram que, além do bom desempenho termo acústico, o 
solo-cimento aplicado em construções levava a uma redução de custos de 20% a 
40%, se comparado com as alvenarias tradicionais de tijolos de barro ou cerâmicos” 

 

Aplica-se a construção de solo–cimento em construção de paredes monolíticas, tijolos e 

pavimentos. Na indústria da construção civil existe uma grande preocupação com os 

desperdícios dos resíduos produzidos nas obras, isso acarreta aumento no valor final.  

Nas construções existem perdas significativas, só com os tijolos cerâmicos podem chegar 

a 48%, isso devido a duas características:  primeiro, devido as dimensões dos tijolos; o outro, 

em virtude das baixas qualidades encontradas em alguns. Com o intuito de diminuir ou até 

acabar com um desses problemas, estamos propondo a adição de mais um componente na 

produção do tijolo solo cimento, visando aumentar a sua resistência e por consequência 

diminuir os resíduos e o custo da obra.  

O resíduo que adicionaremos ao processo produtivo dos tijolos será o RCG (Resíduo do 

Corte do Granito), produto abundante que também é um resíduo extraído do corte do granito. 

Para FIQUEROLA (2004) “(...) existe uma produção abundante, e atualmente já adicionado 

nas argamassas, aos concretos e acarretando uma melhoria na qualidade”  
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O trabalho visa pesquisar a melhoria da resistência do solo cimento a partir da adição de 

(RCG) a sua composição. Para tanto, se utilizou de metodologia de pesquisa e realização de 

ensaios onde faz-se procurar uma forma de melhorar sua resistência tendo o melhor custo 

benefício. 

Os tijolos solos cimento são viáveis para a construção em alvenaria, pois os equipamentos para a 

sua elaboração são simples e de baixo custo, eles possuem suas faces lisas e planas assim não 

necessitando de revestimento e sim só de uma proteção para a água, não necessita de uma mão de obra 

especializada, sua resistência a compressão sendo maior que a do tijolo cerâmico, ROLIM, FREIRE E 

BERALDO (1999) destacam que a possibilidade de utilização de solo do próprio local da obra 

constitui-se numa das grandes vantagens do solo-cimento. O benefício citado por SOUZA, CORTEZ 

E TEIXEIRA (2013) é que o solo cimento dispensa a queima, não consumindo combustível na 

fabricação, principal fato que o diferencia do tijolo tradicional. 

Conforme CYTRYN (1957), o solo e insolúvel em água, ou seja, quando imerso forma 

uma suspensão, as partículas solidas, apresentam diferentes diâmetros, fato que apresenta 

uniformidade de sedimentos sólidos na suspenção, entre a uniformidade e sedimentação foi 

estudado por STOKES (1845) e estudos posteriores comprovaram que a lei era aplicável 

apenas para partículas com diâmetro abaixo de 0,2mm. 

Segundo Pinto (1998), os solos podem ser definidos por um conjunto de partículas solidas 

proveniente da desagregação de rochas por ações físicas e químicas, com água (ou outro liquido) e ar, 

ou ainda ambos, em seus espaços intermediários, de acordo com BLUCHER (1951), (...)uma estrutura 

porosa, sendo que as partículas, de maneira geral, se encontram livres para se deslocarem BLUCHER 

(1951.n.p.4). 

 O principal objetivo dessa pesquisa é estudar o melhoramento da resistência do tijolo solo cimento, 

adicionando RCG em sua composição.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este projeto foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica sobre os Resíduos do Corte do Granito 

(RCG) e tijolo solo cimento. Foram realizadas pesquisas práticas, em laboratório, com realizações de 

atividades e processamentos dos materiais, tais como: moagem, mistura e compressão das matérias 

misturadas. Posteriormente realiza-se ensaios que comprovem as características técnicas, segundo a 

NBR 15270-3:2005, NBR 10833:2013, NBR 1035:1994, NBR 8492:2012, NBR 15270:2015.  

                                                           
4  
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Com base nos procedimentos técnico-normativos, foram desenvolvidos traços e analisados o 

comportamento técnico do material, visando comprovar uma possível melhoria na sua resistência. 

Além dos autores anteriores utilizados também com referência as normas NBR 8491/2013, esta norma 

fixa as condições exigíveis no recebimento de tijolo maciço de solo cimento, aplica-se aos tijolos solo 

cimento, destinados a execução de alvenaria das obras de construção civil.   

Para a construção do tijolo foi necessário consultar as seguintes normas, de forma as regras 

aplicáveis e poder assegurar um produto com qualidade: 

 NBR 5732 - Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento dos cimentos Portland 

comuns (CPI e CPI-S), de classes 25,32 e 40. 

 NBR 5733 - Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland de 

alta resistência inicial (CP V - ARI).  

 NBR 5736 - Esta Norma fixa as condições exigíveis no recebimento do cimento Portland 

pozolânico (CP IV), de classes 25 e 32.  

 NBR 8492 - Esta Norma estabelece o método para análise dimensional, determinação da 

resistência à compressão e da absorção de água em tijolos de solo-cimento para alvenaria 

sem função estrutural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O ensaio de compressão simples foi realizado com os corpos de prova em idade de 7 

dias, entretanto os resultados foram satisfatórios, pois os resultados estão acima do esperado, 

conforme a tabela 1. O valor mínimo de resistência à compressão do tijolo solo cimento deve 

ser de no mínimo 2Mpa (20Kgf/cm²), de acordo com a norma NBR 10836 (ABNT 1984). 

A figura 1 foi gerada a partir da sequência de moldagem de corpo de prova em 

diâmetro de 100mm, com altura de 200 mm, na data de 17 ago 2016, esperando-se o tempo de 

cura de 12 dias. Com a realização do ensaio de rompimento em 29/8/2016, força de 40.50(kN) 

e a resistência de FC 5.2Mpa. 
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Tabela 1 - Teste de Resistência a Compressão  

 

CORPO DE 
PROVA 

 

COMPOSIÇÃO 

QUANTIDADE 
DE CORPOS 
DE PROVA 
MOLDADOS 

 

RESULTADO 

 

 

1 

1Kg Cimento 

13Kg Solo 

1Kg Água 

 

 

1 

40.50 FKN 

5.2 MPA 

0% de RCG 

 

 

2 

0,900Kg Cimento 

0,100Kg Resíduo 

13Kg Solo 

0,900kg Água 

 

 

1 

48.00 FKN 

6.1 MPA 

10% de RCG 

 

 

3 

0,800Kg Cimento 

0,200Kg Resíduo 

13Kg Solo 

0,900kg Água 

 

 

1 

39.5 FKN 

5.0 MPA 

20% 

 
 

 

Figura 1.Força x Tempo. Material sem adição de RCG 

As figura 2 e 3 foram geradas a partir da sequência de moldagem de corpo de prova 

em diâmetro de 100 mm, com altura de 200mm, na data 17 ago 2016, esperando-se o tempo 

de cura de 12 dias. Com a realização do ensaio de rompimento em 29 ago 2016, força de 
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48.00kN (figura 2)/ 39.50kN (figura 3) e a resistência de FC 6.1Mpa (figura 2)/ 5.0Mpam 

(figura 3). 

 

 

Figura 1. Força x tempo. Material com adição de RCG em 10% 

 

 

Figura 3. Força x tempo. Material com adição de RCG em 20% 

 

CONCLUSÕES 

Conforme a apresentação inicial deste trabalho, tem-se como objetivo a análise do tijolo 

solo cimento, testes de resistência, apresentando-se as seguintes conclusões:   
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 Os fatores determinantes para uma melhor qualidade do tijolo solo cimento são o 

tipo de solo, umidade de moldagem, tipo de prensa, proporção de solo/cimento, fator 

água/cimento e processo de cura. 

 Para uma maior resistência à compressão e durabilidade do tijolo, deve-se utilizar 

um percentual menor de cimento na mistura.  

 A avaliação de resistência, com o ensaio, concluiu-se que o tijolo solo cimento 

com o agregado do RCG é mais resistente do que a tradicional, tendo ele com proporção 

de 10% ao cimento, sua resistência foi de 6,1MPA. 

Foram analisadas as vantagens e desvantagens do tijolo e assim concluiu-se que é 

bastante benéfico financeiramente, pois há uma redução nos gastos com o cimento, 

construção e tempo. 

Além do mais, trata-se de um processo construtivo mais simples que os demais, o que 

proporciona a construção de casas em longa escala para favorecer famílias de baixa renda. 

 

 

REFERÊNCIAS 

CALMON, João Luiz; TRISTÃO, Fernando S; LORDÊLLO, Fernando. S. S.; DA SILVA, Sérgio A. 

C; MATTOS, Flávio. Aproveitamento do resíduo de corte de granito para a produção de argamassas 

de assentamento. Disponível em: 

http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/26/utilizacao_do_residuo_de_corte_de_marmore.pdf. Acesso em: 

03 jul 2016. 

 

CAMPOS, Iberê. Solo-cimento, solução para economia e sustentabilidade. Disponível em: 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=23&Cod=124. Acesso em: 03 jul 2016.  

 

CARMO, Rosa. Estudo da durabilidade de paredes monolíticas e tijolos de solo-cimento incorporados 

com resíduo de granito. Disponível em: http://www.coenge.ufcg.edu.br/publicacoes/Public_375.pdf. 

Acesso em: 25 jun 2016. 

 

FIQUEROLA, Valentina, Alvenaria de solo-cimento. Disponível em: 

http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/85/artigo286284-1.aspx. Acesso em: 04 jul de 2016.  

 

GONÇALVES, Jardel Pereira. Utilização do resíduo de corte de granito (RCG) como adição para 

produção de concreto. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/1676. Acesso em: 02 

jul 2016. 



 

3867 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

MOURA, Efren. Construção com solo cimento. Disponível em: 

http://www.ceplac.gov.br/radar/semfaz/solocimento.htm. Acesso em: 25 jun 2016 

 

RODRIGUES, J. O solo cimento na fabricação do tijolo modular. Disponível em: 

http://www.sahara.com.br/imgs/materiais/Brickito.pdf. Acesso em: 26 jun 2016.  

 

SILVA, J. B., HOTZA, D., SEGADÃES, A. M., ACCHAR, W.. Incorporação de lama de mármore e 

granito em massas argilosas. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ce/v51n320/29527. Acesso em: 

25 jun 2016. 

 

XAVIER, Fabíolla.; BACARJI, Edgar.; FERREIRA, Regis. Influência da adição de resíduos de 

argamassa de cimento e areia em tijolos de solo-cimento: propriedades térmicas e mecânicas. 

Disponível em: https://projetos.extras.ufg.br/conpeex/2006/porta_arquivos/outras/0418583-

FabíollaXavierRochaFerreiraLima.pdf. Acesso em: 26 jun 2016.  

  



 

3868 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

AUSÊNCIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS À SAUDE E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO: O 
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RESUMO: A problemática do saneamento ambiental resulta em diversos problemas de saúde 
pública, ambientais e econômicos. O presente trabalho tem por objetivo conhecer os 
principais problemas que a população da cidade do Crato enfrenta em decorrência da poluição 
do Rio Granjeiro, corpo hídrico que passa por toda a extensão do município. Foram feitos 
levantamentos de dados em sites nacionais de pesquisas sobre a população, bem como, outros 
estudos já realizados na área e a aplicação de questionários. Constatou-se que a sociedade 
local sofre com problemas relacionados à poluição hídrica, e atribuem esta responsabilidade 
ao Governo Municipal. Os principais problemas são as enchentes em períodos de alta 
pluviosidade e com doenças relacionadas ao esgoto à céu aberto, em sua maioria, doenças de 
pele. Faz-se necessários estudos mais aprofundados acerca do assunto, visto que, o Canal do 
Rio Granjeiro percorre todo o território municipal, e a pesquisa foi realizada apenas na zona 
mais populosa do Rio.   
Palavras–chave: contaminação hídrica, saúde pública, doenças, enchentes. 
 

ABSENCE OF ENVIRONMENTAL SANITATION AND ITS 
CONSEQUENCES TO PUBLIC HEALTH AND WELFARE STATE: 
GRANJEIRO RIVER IN CRATO-CE 
 
ABSTRACT: Environmental sanitation may affect various domains such as environmental 
concerns, public health and economic problems. This study aims to understand the most 
relevant problems that the Crato city's population faces as a result of the pollution of 
Granjeiro River, which is a water body that passes through the county extension. Data about 
the population was extracted from National web sites, which archives many studies on social 
aspects, as well as other studies related to the subject and the application of questionnaires. It 
was found that the local society suffers from problems related to water pollution, and assigns 
this responsibility to the municipal government. The main problems are the floods in periods 
of high rainfall and diseases related to sewage in the open air, mostly skin diseases. It is 
necessary further study on the subject, once the Granjeiro River Channel runs through the 
entire municipality, and the survey was conducted only in the most populous district of River.  
KEYWORDS: water contamination, public health, diseases, floods. 
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INTRODUÇÃO 

O município do Crato localiza-se no sopé da Chapada do Araripe, na Região 

Metropolitana do Cariri, no Sul do Estado do Ceará. Com área de 1.009,20 Km², está a 527 

Km de distância da Capital Cearense, Fortaleza. A população local é do tipo flutuante, pois, 

nas cidades circunvizinhas possuem um crescente polo universitário e industrial, resultando 

em um maior número de pessoas que buscam moradia nessa região.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE (2016), o 

município do Crato possui 129.662 habitantes, sendo caracterizada como uma população, em 

sua maioria, urbana. As principais atividades econômicas do município são o comércio, 

indústria e o extrativismo mineral. 

Seu clima é caracterizado por temperaturas amenas, visto que, sua proximidade à 

Chapada do Araripe confere um clima semiárido brando e sub úmido, com temperaturas que 

variam entre 24° e 26°C (IPECE, 2014).  

Apesar de possuir uma variação climática bem diversificada em relação ao restante do 

Nordeste Brasileiro, seu período chuvoso concentra-se entre os meses de Janeiro e Maio, 

sendo estes, de baixas temperaturas e de outras mais elevadas ao longo do restante do ano. 

Segundo o Perfil Básico Municipal do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará, IPECE (2014), as doenças que mais acometeram a população no ano de 2014 foram 

doenças relacionadas à ausência de Saneamento Básico, dentre essas doenças, a Dengue foi a 

que obteve o maior número de pessoas atingidas.  

O município não dispõe de Saneamento Básico adequado, sendo este caracterizado pela 

ausência de rede coletora de esgoto, bem como seu tratamento adequado, gestão de resíduos 

sólidos, coleta, separação, disposição e tratamento desses resíduos e abastecimento de água 

tratada. Na cidade há apenas a distribuição de água para abastecimento humano e a coleta 

municipal de resíduos sólidos que não possui uma disposição tal qual estabelecida na Lei 

Federal 12.305/10, que dispões de soluções para o manejo adequado dos resíduos. 

Segundo a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07, considera-se 

os serviços de saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem, esgotamento sanitário e manejo das águas pluviais 

urbanas. O acesso aos serviços de saneamento básico é condição necessária à 

dignidade da pessoa humana e, particularmente, à sua sobrevivência. A participação 

do indivíduo na atividade econômica e social depende de uma vida saudável. Para 

tanto, é fundamental o acesso ao saneamento básico, assim como à moradia, à saúde 

e à educação (GALVÃO JUNIOR, 2009). 
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Dentre os problemas ocasionados pela ausência de saneamento, o de maior relevância é 

a presença de esgoto à céu aberto e lançamento de efluentes em locais inadequados, 

resultando em contaminação de corpos hídricos, solo e proliferação de doenças que acometem 

a sociedade e geram prejuízos econômicos e ambientais. No âmbito ambiental, o recurso 

natural mais atingido por lançamento de efluentes não tratados são os corpos hídricos.  

Com isso, em todas as partes povoadas da Terra, a qualidade da água doce natural 

está sendo perturbada. Os problemas são rapidamente agravados em países tropicais, 

onde os custos do tratamento de águas poluídas têm compartilhado fundos com 

outras atividades mais urgentes (MORAES & JORDÃO, 2002). 

Entre essas atividades emergenciais constantes em países tropicais, destacam-se as 

doenças provocadas pela água não tratada, o que gera um ciclo de causa efeito de difícil 

solução (MORAES & JORDÃO, 2002). 

O Rio Granjeiro é um corpo hídrico que integra a Bacia Hidrográfica do Salgado e corta 

a cidade do Crato em toda sua extensão. Além de disposição inadequada de efluentes líquidos 

dentro do Rio, há alguns anos a mata ciliar do Rio Granjeiro sofreu diversos desmatamentos 

em decorrência do crescimento urbano e populacional, fazendo-se necessário a modificação 

do seu curso natural, resultando em sua consequente canalização, deixando de ser conhecido 

como Rio Granjeiro e passando a ser popularmente chamado de “Canal do Crato”. Em 

períodos de elevada pluviosidade, ocorrem transbordamentos no Canal do Crato, ocasionando 

enchentes, proliferação de doenças e elevadas perdas econômicas para a população. 

A poluição hídrica pode ser causada entre outras formas pelo despejo de esgotos 

industriais (onde predominam os dejetos químicos) e os esgotos domésticos que é a 

mais séria forma de degradação dos recursos hídricos, pois constitui-se de água que 

foi utilizada para fins higiênicos, onde predominam as águas de lavagem e matéria 

fecal. A ausência de uma rede coletora de esgotos e estações de tratamento, em 

alguns locais, implica o lançamento destas águas e deste material diretamente no 

solo das vizinhanças ou em sua canalização de forma irregular para os cursos d’água 

mais próximos  (SOUZA & SILVA JUNIOR, 2004). 

O presente estudo teve como objetivo fazer um levantamento acerca do conhecimento 

sobre Saneamento Ambiental da população presente na zona mais populosa do Rio Granjeiro, 

no Centro da Cidade do Crato, bem como, as doenças que mais acometem a sociedade que 

possui contato direto ou indireto com o Canal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os instrumentos de coleta para a realização do trabalho foram referências bibliográficas, 

levantamento de dados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e no Instituto 
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de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Além disso, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com a população no Centro do Crato, nas proximidades do Rio 

Granjeiro, visando um levantamento de dados acerca dos conhecimentos da população em 

relação ao saneamento ambiental, bem como, identificar indivíduos que foram acometidos 

pelas enchentes na região e por doenças de veiculação hídrica. Dentre os entrevistados havia 

homens e mulheres, totalizando 50 questionários. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As entrevistas realizadas obtiveram resultados com relação ao levantamento 

socioeconômico dos entrevistados e seus conhecimentos no que diz respeito ao saneamento e 

suas consequências. Tais levantamentos tornam-se indispensáveis, visto que, a partir da 

situação socioeconômica da população abordada, pode-se obter resultados mais satisfatórios. 

No total, foram 50 pessoas entrevistadas sendo 19 do sexo feminino e 31 do sexo 

masculino, com idades variáveis de 16 a mais de 61 anos, como demonstra a figura 1.  

 

  

 Figura 1. Sexo da população entrevistada. IFCE, 2016. 

 

Analisou-se o nível de renda mensal e de escolarização da população entrevistada, 

visando fazer um aparato entre sua situação econômica e conhecimento sobre a exposição aos 

problemas do saneamento. A figura 2 e a figura 3 abaixo mostram os resultados à respeito do 

nível de renda dos entrevistados e do nível de escolaridade, respectivamente. 
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Figura 2. Nível de renda dos entrevistados. IFCE, 2016. 

 

 

Figura 3. Grau de escolaridade dos entrevistados. IFCE, 2016. 

 

Nota-se que a maioria dos entrevistados possuem renda de até 1 salário mínimo, sendo 

36% com Ensino Médio Completo, caracterizando as maiores porcentagens com relação ao 

grau de escolaridade. Com isso, pode-se afirmar que, a maior parte das pessoas abordadas 

possui um nível de conhecimento básico escolar elevado, que facilita no entendimento sobre 

as questões do Saneamento Ambiental.  

A outra parcela da população entrevistada, com educação de nível mais baixo, foram as 

que apresentaram menor conhecimento sobre o assunto. Sendo assim, a renda mensal aliada à 

falta de oportunidade de educação de qualidade interferiu no conhecimento sobre as questões 

ambientais e os riscos à saúde decorrentes da falta de saneamento.   
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Apesar de alguns entrevistados possuírem grau de escolarização básico elevado, a 

maioria destes atribuiu o Saneamento Básico apenas à falta de tratamento de efluentes, 

relatando que os esgotos do município eram despejados no Rio Granjeiro, bem como, objetos, 

animais mortos e até móveis residenciais. Alguns que possuíam grau de escolaridade mais 

baixo não tinham conhecimento nenhum sobre o assunto e outros responderam que os esgotos 

estavam sendo despejados de maneira correta, demonstrando falta de informação. Assim, as 

entrevistas resultaram também em uma ferramenta de educação ambiental, visto que, algumas 

pessoas foram orientadas sobre o que realmente seria o Saneamento Básico. 

Dentre as pessoas abordadas, 98% dos entrevistados residem no município, sendo que, 

do total de 50 entrevistados, 44% reside nas proximidades do Rio Granjeiro e 56% apenas 

trabalham próximos ao Canal. Os 2% que foram entrevistados, mas não residem no 

município, demonstraram insatisfação com os problemas relacionados à poluição do Rio 

Granjeiro. Assim, a problemática atinge não só moradores da cidade, mas os visitantes 

também. 

Diante disto, perguntou-se aos entrevistados quais os principais problemas que eles já 

haviam tido com relação ao Canal e ao esgoto à céu aberto. Na figura 4 e 5 encontram-se os 

principais problemas relatados pela população. 

 

 

Figura 4. População que sofreu com as enchentes do Rio Granjeiro. IFCE, 2016. 

 

Dos entrevistados, 60% já sofreram com as enchentes que ocorreram na cidade em 

épocas de pluviosidade elevada, os prejuízos, segundo eles, foram à saúde e economia, visto 

que houveram diversas perdas de objetos de valor em residências e comércios.  
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Figura 5. Pessoas que relataram já ter sofrido com doenças relacionadas a                         

efluentes à céu aberto. IFCE, 2016. 

 

Com relação às consequências do esgoto a céu aberto, 84% dos entrevistados 

demonstraram conhecimento sobre esta problemática, relatando a ocorrência de doenças para 

a população devido à exposição direta e indireta de água contaminada por efluentes. Foi 

relatado que os entrevistados conheciam pessoas que já sofreram por doenças advindas do 

contato com o Rio Granjeiro, sendo estas, em sua maioria, doenças de pele, como  micoses. 

Segundo os entrevistados tais doenças se fizeram mais presentes em épocas que houveram 

enchentes, onde, a água invadiu as residências próximas ao Canal do Crato e as pessoas 

passaram a ter um contato mais direto com o esgoto.  

Como pode-se visualizar na figura 6, a maioria dos entrevistados atribuíram a 

responsabilidade pela poluição do Rio Granjeiro à Prefeitura Municipal. Isto, provavelmente, 

se deve ao fato de a população não possuir informação adequada, visto que, a preservação do 

Canal é de uma responsabilidade compartilhada, onde, população e poder público 

desempenham, respectivamente, o papel de preservação e cobrança dos governantes, bem 

como, a gestão municipal possui o dever de aplicar subsídios financeiros e métodos de 

gerenciamento que resultem na preservação da qualidade de vida da sociedade e do ambiente 

em que ela está inserida. 
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Figura 6. Opinião da população pela responsabilização da preservação do Rio    

Granjeiro. IFCE, 2016. 

 

Nesse contexto, caracteriza-se uma população com baixo grau de Educação Ambiental 

visto que a poluição do Rio é de responsabilidade do poder público e da população, pois, 

como foi relatado, uma parcela da sociedade lança esgotos, objetos e resíduos sólidos no 

Canal. Além disso, é um dever da sociedade cobrar dos representantes governamentais um 

serviço de Saneamento Ambiental de qualidade, como mencionado anteriormente. 

 

CONCLUSÕES 

A problemática da falta de saneamento pode resultar em problemas ambientais, 

econômicos, sociais e principalmente de saúde pública, acometendo negativamente a 

população em contato com corpos hídricos contaminados. 

A população nas proximidades do Rio Granjeiro não possui Educação Ambiental 

adequada para entender a real definição de saneamento, resultando em uma população que 

não possui conhecimento para cobrar dos governantes e para não poluir ainda mais o Canal do 

Rio Granjeiro. 

Em épocas de enchentes, a população fica ainda mais vulnerável às doenças de 

veiculação hídrica. Fazendo com que o conhecimento acerca das consequências de esgoto à 

céu aberto sejam advindas de enfermidades que já obtiveram ou presenciaram alguém obter. 

Faz-se necessário um estudo mais aprofundado sobre as consequências da falta de 

saneamento no Crato, visto que, o Canal do Rio Granjeiro atravessa toda a extensão do 

município e o estudo foi realizado apenas na parcela mais populosa do Rio. 
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RESUMO: A automação está cada vez mais presente na vida dos usuários domésticos, 
agilizando e dando mais conforto no dia-a-dia das pessoas. Sistemas automatizados são 
bastante úteis quando se trata de aplicações que precisam ser controladas continuamente e as 
vantagens desses sistemas são inúmeras. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar 
uma automação para processos de irrigação, visando automatizar uma atividade que precisa 
ser realizada diariamente. Através de sensor de umidade, o controle de acesso remoto 
desenvolvido é capaz de proporcionar a irrigação automática do sistema com os dados 
exibidos em tempo real. 
Palavras–chave: automação, controle, sensoriamento, umidade  
 

AUTOIRRIGA: A RESIDENTIAL IRRIGATION SYSTEM 
AUTOMETED 
 
ABSTRACT: Automation is increasingly present in the lives of home users, streamlining and 
giving more comfort in day-to-day lives. Automated systems are very useful when it comes to 
applications that need to be monitored continuously and the advantages of these systems are 
numerous. This study aims to present an automation for irrigation processes to automate an 
activity that must be done daily. Through humidity sensor, remote access control developed is 
able to provide the auto irrigation of the system with the data displayed in real time. 
KEYWORDS: automation, control, sensing, humidity 

 

INTRODUÇÃO 

 Sistemas automatizados e com controle via internet estão se tornando cada vez mais 

indispensáveis em controles e processos do dia a dia devido à alta eficiência que podem trazer 

para várias aplicações diferentes. Os primeiros sistemas automatizados foram concebidos na 

década de 1970 para aplicações industriais. Com a consolidação da automação industrial o 

comércio foi o próximo beneficiado com as tecnologias desenvolvidas. Agilizando os 

processos e melhorando a funcionalidade de muitas operações realizadas em ambientes 

coorporativos, a automação de sistemas saiu de uma tecnologia de âmbito profissional para 

uma tecnologia de aplicações também domésticas. Diversos sistemas de automação que antes 
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eram utilizados apenas em ambientes industriais e comerciais passaram a ser projetados e 

utilizados também em pequenos escritórios e residências (PINHEIRO, 2014). 

 A irrigação é uma técnica milenar que tem como finalidade disponibilizar água às 

plantas para que estas possam reproduzir de forma adequada (BRAGA e CALGARO, 2010). 

Devido ao potencial em aumentar as eficiências do uso da água e energia, e principalmente da 

necessidade de incrementar a produção agrícola, o interesse do produtor nacional na 

automatização da operação da irrigação cresceu. Esses sistemas se tornaram uma ferramenta 

essencial para a aplicação de água na quantidade necessária e no devido tempo, contribuindo 

para a manutenção da produção agrícola e, também, para a utilização eficiente dos recursos 

hídricos (GUIRRA e SILVA, 2010). A técnica da irrigação vem sendo aprimorada, chegando 

aos dias de hoje à sistemas pontuais, onde a água é gotejada no momento, local e quantidade 

correta ao desenvolvimento das plantas. Os vários sistemas de irrigação disponíveis 

atualmente no mercado dão aos produtores uma moderna tecnologia de produção agrícola 

que, juntamente com manejo equilibrado da adubação e tratos culturais, reúnem todas as 

condições para que as plantas possam expressar todo o seu potencial genético de produção 

(BRAGA e CALGARO, 2010).  

Olhando para o lado da agricultura urbana, onde se tem o cultivo produzido para 

consumo próprio ou para venda em pequena escala, a escolha do tipo de irrigação e a 

preocupação com o consumo de água também é muito importante. Além de que, este tipo de 

atividade contribui para amenizar a pobreza, melhorar o rendimento e ampliar a qualidade 

nutricional da alimentação (BRANDÃO, ARBAGE e ANACLETO, 2010) promovendo 

mudanças benéficas na estrutura social, econômica e ambiental do local onda ela se instala 

(MACHADO, Altair e MACHADO, Cynthia). 

 O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver um sistema automatizado de 

irrigação para jardins ou hortas residenciais, no qual é possível ter acesso às informações do 

sistema via rede (internet) e também realizar pequenos controles de ação. O projeto busca 

trazer um maior conforto e praticidade na vida das pessoas que tem prazer em cultivar certas 

culturas em suas residências e que precisam em alguma ocasião realizar o controle ou 

inspeção à distância, podendo ficar sempre informados sobre a situação em tempo real da sua 

plantação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 A proposta do trabalho é desenvolver um sistema capaz de realizar a leitura da umidade 

do solo de um jardim ou culturas residenciais, automatizando, com essa informação, o 
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controle da irrigação para que o solo não fique muito seco ou muito úmido, fazendo, desta 

forma, um uso consciente da água. Foi proposto inicialmente o projeto de uma pequena 

estrutura que representasse a área de plantação, onde fosse possível realizar o controle da 

irrigação de forma a testar a aplicabilidade e funcionalidade do sistema. 

 O tipo de irrigação escolhido para a execução do projeto foi o de aspersão, onde a água 

é lançada através de jatos que caem sobre a plantação na forma de chuva. De acordo Andrade 

e Brito (2006), o sistema de aspersão é um método eficiente, em média de 70% a 90% de 

eficácia, variando em alguns sistemas a depender das condições de clima, pois o vento, a 

umidade relativa do ar e a temperatura são os principais fatores climáticos que podem afetar a 

irrigação por aspersão. Andrade e Brito (2006) ainda citam como vantagem a maior eficiência 

de distribuição de água do sistema, quando comparado com a irrigação por superfície, e a 

possibilidade de ser totalmente automatizado. 

A montagem do projeto faz uso da aspersão convencional, a qual é constituída por um 

conjunto de motor bomba, tubulações, aspersores e acessórios. A montagem do projeto, por 

ser em tamanho reduzido, utilizará apenas um aspersor representando uma parcela de um 

sistema de irrigação real e um motor DC de para-brisa de automóvel que representa o motor 

bomba.  

O projeto será montado com o acoplamento de sensores ao Arduino, plataforma de 

prototipação, e com a utilização do Ethernet Shield para disponibilizar o acesso do sistema na 

rede.  

Sensor de Umidade (Higrômetro) 

Um higrômetro é um instrumento que serve para medir a umidade presente nos gases, 

mais especificamente na atmosfera. É utilizado principalmente em estudos do clima, mas 

também em locais fechados onde a presença de umidade excessiva ou abaixo do normal pode 

causar danos (CAVALCANTE e MOURA, 2011). Os higrómetros elétricos funcionam 

devido à variação da resistência elétrica de uma substância com a humidade atmosférica. 

Nestes higrómetros são utilizados elétrodos metálicos revestidos com sais que captam a 

humidade atmosférica e fazem variar a resistência elétrica dos elétrodos. 

Com o intuito de medir a umidade do solo foi utilizado o sensor de umidade de solo 

higrômetro apresentado na Figura 1. 
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Figura 29. Sensor Higrômetro. IFBA,2016. 

 

Dividido em duas partes o módulo sensor de umidade do solo é composto por um sensor 

que através de duas sondas realiza a medição da umidade por meio da aferição da corrente 

elétrica entre as sondas, e por um circuito com trimpot, em que pode ser ajustada a 

sensibilidade. Quanto mais água no solo, mais baixa é a resistência do solo e mais fácil fica a 

condução entre as pontas de prova. Quando o solo está seco, a condutividade é baixa, logo a 

resistência é alta. 

Sensor Ultrassônico 

O Sensor Ultrassônico é um componente muito utilizado em projetos com Arduino, e 

permite realizar leituras de distâncias entre 2 cm e 4 metros, com precisão de 3 mm. A Figura 

2 apresenta o funcionamento do ultrassom.  

 

 

 

O funcionamento do sensor HC-SR04 é similar ao do sistema de posicionamento dos 

golfinhos, se baseia no envio de sinais ultrassônicos (trigger) pelo sensor, que aguarda o 

retorno (echo) do sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o 

sensor e o objeto detectado.  
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O HC-SR04 medirá o nível da água do reservatório do sistema sendo capaz através de 

sua leitura realizar ações de controle. 

Ethernet Shield 

O Arduino Ethernet Shield, Figura 3, é um módulo que permite que uma placa Arduino 

se conecte à internet. Baseia-se no chip Ethernet Wiznet W5100 / W5200 fornecendo acesso à 

rede IP nos protocolos TCP e UDP. 

 

 

Figura 30. Modulo Ethernet Shield. IFBA, 2016. 

 

O modulo foi utilizado como ferramenta de criação da página web, baseado em HTML, 

para acesso remoto do usuário final. 

AutoIrriga 

A montagem do sistema foi construída em uma caixa de isopor para simular a área de 

irrigação de uma maneira reduzida e controlada. Para simular o reservatório de água que irá 

abastecer a irrigação utilizou-se um recipiente plástico como reservatório de água acoplado 

juntamente com a caixa, Figura 4. A caixa foi dividida em duas partes para o correto 

escoamento da água. 

 

Figura 31. Simulação da área de irrigação. IFBA, 2016. 
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O controle da irrigação foi feito a partir da porcentagem de umidade do solo. Como o 

sensor de umidade produz uma saída analógica que varia entre 0 e 1023 para solo molhado e 

seco, respectivamente, foi feito um escalonamento de 1023 – 0 para 0 – 100 % de umidade. 

Quando o solo estiver acima de 60% de umidade o sistema da bomba será desligado. Se a 

umidade do solo estiver a baixo de 30%, a bomba deverá ser acionada caso o reservatório 

esteja abastecido.  

Para o controle do reservatório foi utilizado o sensor de distância HC-SR04 que é o 

responsável pela medição do nível do reservatório. Caso o reservatório esteja abaixo do nível 

da bomba o sistema de aspersão não poderá ser acionado e uma mensagem será indicada para 

o usuário em sua página de controle. 

O controle da bomba de acionamento do sistema de aspersão foi realizado através de 

um modulo relé, que isola o acionamento de comando do acionamento de força. 

O sistema de controle foi implementado na plataforma Arduino, e a página de acesso 

para controle em HTML via Shield Ethernet. Foram disponibilizadas nesta página, as 

informações atuais do sistema (umidade, nível do reservatório e estado da bomba) além de 

dois botões de controle onde o usuário poderá interromper o sistema automático deixando a 

bomba em estado ligado ou desligado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro protótipo do sistema para simulação de um ambiente de irrigação pode ser 

visto na Figura 5, onde é mostrado o esquema de montagem utilizado. 

 

Figura 32. Protótipo de irrigação. IFBA, 2016. 

   

O sensor de umidade foi colocado no centro da estrutura, uma vez que se observou que 

os cantos da caixa sofrem uma umidade maior, já que é uma área fechada e pequena. O 

aspersor foi fixado de forma que a água possa ser lançada sem molhar o ambiente externo. O 

sistema de processamento do Arduino foi colado junto com reservatório e o sensor de nível 
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foi inserido na tampa do reservatório. A bomba foi ligada através do relé e inserida no fundo 

do reservatório. 

O protótipo utilizado na simulação se mostrou satisfatório para uma primeira avaliação 

do sistema e os testes de umidade do solo e controle do reservatório apresentaram respostas 

bastante eficazes sobre o estado das variáveis controladas. A Figura 6 apresenta o protótipo 

final de simulação e testes. 

 

 

Figura 33. Protótipo final da AutoIrriga. IFBA, 2016. 

O controle do sistema via rede, utilizando o Ethernet Shield, foi projetado buscando 

uma maior praticidade para o usuário final, informando o estado atual das variáveis 

analisadas: umidade do solo, nível do reservatório e estado da bomba. Alguns controles de 

ação foram implementados no sistema, dando ao usuário uma escolha de como o sistema deve 

atuar. Três opções foram criadas: uma opção de controle automático, uma opção para o 

usuário ligar a bomba independentemente da umidade e uma opção de desligar o sistema. A 

Figura 7 apresenta a tela do sistema feita em HTML.  
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Figura 34. Página de acesso do usuário. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Ao fim do trabalho percebe-se a grande aplicabilidade e vantagem de um sistema como 

tal. Percebe-se também que o protótipo montado responde bem aos requisitos necessários para 

a simulação de um sistema de irrigação.  

Foi possível observar também que uma automação para um irrigador é bastante 

eficiente quanto ao uso adequado de água, pois o gasto de água pode ser reduzido em 

quantidades significativas.  

Observou-se que a leitura dos sensores para o sistema é bastante eficiente, porém fica 

uma ressalva quanto ao sensor de umidade, pois no protótipo foi utilizado apenas um, devido 

às dimensões do projeto, e para sistemas maiores fica claro que o uso de mais sensores em 

conjunto é mais eficiente sendo possível se ter uma análise melhor da umidade geral do 

ambiente. 

Fica a ideia de se fazer um estudo mais aprofundado sobre sistemas de irrigação em 

modo geral, definindo qual o método mais eficiente de ser utilizado para cada aplicação, seja 

o de aspersão, utilizado no projeto, ou outros disponíveis no mercado como o de gotejamento. 

Assim como um estudo mais detalhado do tipo de plantação a ser irrigada e os parâmetros de 

umidade a serem trabalhados.  

Como trabalhos futuros fica a proposta de implementar um controle de fluxo de água 

para reabastecimento do reservatório, pois nesse primeiro protótipo o reabastecimento é 

manual. A aplicação do sistema em um jardim real ou plantação aplicando mais sensores de 

umidade e realizando o cálculo da umidade geral do sistema. E por fim um aprimoramento da 
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página HTML com mais possibilidades de opções ao usuário, inclusive opções de limites de 

umidade. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta as ações e os resultados iniciais do desenvolvimento do 
protótipo de um sistema microcontrolado baseado em plataforma Arduino para aquisição de 
valores de potência elétrica fornecida por módulos da usina solar fotovoltaica do IFPE 
Campus Pesqueira. Esses valores de potência serão armazenados e comparados às curvas de 
desempenho dos módulos testados. Assim, espera-se estudar e relacionar a influência da 
variação de parâmetros externos (radiação solar, temperatura ambiente, umidade do ar, 
velocidade de vento) no desempenho dos módulos solares da usina do Campus e buscar 
alternativas para minimizar os efeitos negativos causados pela influência desses parâmetros. 
Palavras–chave: arduino, fontes renováveis de energia, controle de processos. 
 

MEASURING AUTOMATION OF ELECTRIC POWER GENERATED 
BY MODULES OF THE PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT OF 
IFPE CAMPUS PESQUEIRA 
 
ABSTRACT: This work presents the actions and the initial results of the prototype 
development of a microcontroller system based on Arduino platform for the acquisition of 
electric power values provided by modules of photovoltaic solar power plant of IFPE Campus 
Pesqueira. These power values are stored and compared with the performance curves of the 
tested module. Thus, it is expected to study and relate the influence of variation of external 
parameters (solar radiation, ambient temperature, humidity, wind speed) in performance of 
the solar modules and look for alternatives to minimize the negative effects caused by the 
influence of these parameters. 
KEYWORDS: arduino, renewable energy sources, process control. 

 

INTRODUÇÃO 

Em junho de 2015, passou a funcionar no IFPE Campus Pesqueira uma usina geradora 

solar fotovoltaica com capacidade para suprir o consumo médio de 200 kWh mensais de até 

nove residências. A usina é conectada diretamente à rede de distribuição de energia elétrica e 

estima-se que seu funcionamento vem acarretando numa redução de 5% do consumo anual do 

Campus. A iniciativa aliou investigação científica à Política de Eficiência Energética do 
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Governo Federal e contou com o apoio da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). O 

grande desafio atual é tornar o sistema disponível para uso doméstico. 

Existem diversos parâmetros que devem ser considerados no desenvolvimento, na 

escolha e nos testes de desempenho de módulos fotovoltaicos, como: garantia de potência 

mínima, eficiência, tipo do cristal, tolerância de potência, diodos by-pass, custo, coeficiente 

de temperatura, entre outros (VILLALVA e GAZOLI, 2012). 

A eficiência dos módulos fotovoltaicos é aferida pelos fabricantes a 25 °C. Como essa 

temperatura raramente é atingida em condições normais de operação, pois em dias de sol claro 

a temperatura do painel é tipicamente 20 a 40 °C maior do que a ambiente, a eficiência real é 

normalmente menor do que a prevista. As células fotovoltaicas que compõem um módulo 

sofrem variações de temperatura em função do nível de radiação solar incidente, temperatura 

ambiente, umidade do ar e velocidade de vento. Com o aumento da temperatura da célula, a 

corrente de curto-circuito aumenta, enquanto a tensão de circuito aberto diminui, o que 

provoca consequentemente uma alteração na potência entregue pelo módulo. Para a 

determinação dessa variação, necessita-se de um sistema que consiga medir e armazenar esses 

valores para, posteriormente, serem comparados a valores padronizados. Para essa finalidade 

foi desenvolvido um sistema baseado em plataforma Arduino. 

A plataforma Arduino é uma plataforma de computação física ou embarcada, composta 

de um microcontrolador que pode ser programado para processar entradas – sinais analógicos 

ou digitais recebidos de transdutores, sensores e circuitos periféricos – e saídas – sinais 

analógicos ou digitais enviados para atuadores, sinalizadores e circuitos periféricos 

(McROBERTS, 2015). Ações utilizando plataforma Arduino são apresentadas para o ensino 

de robótica em Albuquerque et al. (2012) e para controle e automação de processos em 

Cavalcanti et al. (2016), Nunes et al. (2016) e Souto et al. (2016). 

Este artigo apresenta as ações e os resultados iniciais do desenvolvimento do protótipo 

de um sistema microcontrolado (baseado em plataforma Arduino) para aquisição de valores 

de potência elétrica fornecida por módulos da usina solar fotovoltaica do IFPE Campus 

Pesqueira. Após a medição dos valores de potência elétrica (a partir da medição da tensão e da 

corrente elétrica nos terminais dos módulos fotovoltaicos), esses valores de potência serão 

armazenados e comparados às curvas de desempenho dos módulos testados. Assim, espera-se 

estudar e relacionar a influência da variação de parâmetros externos (radiação solar, 

temperatura ambiente, umidade do ar, velocidade de vento) no desempenho dos módulos 

solares da usina do Campus e buscar alternativas para minimizar os efeitos negativos 

causados pela influência desses parâmetros. Diversos outros Projetos de Pesquisa e Extensão 
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nas áreas de tratamento de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), controle e 

automação de processos, eficiência energética e fontes renováveis de energia vem sendo 

desenvolvidos no Campus utilizando sua usina solar fotovoltaica como ambiente para 

investigações e intervenções. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada no desenvolvimento das atividades foi a teórico-experimental. 

Na parte teórica foi realizada uma revisão bibliográfica sobre medição de tensão, corrente e 

potência elétrica em módulos solares fotovoltaicos. Nessa revisão bibliográfica foram 

levantadas as técnicas de medição dessas grandezas, além da instrumentação mais 

aconselhada. Ainda na parte teórica, foram estudadas linguagens e rotinas de programação da 

plataforma Arduino, além de revisados conceitos de eletricidade, circuitos elétricos e medidas 

elétricas. 

Experimentalmente, foi desenvolvido um sistema baseado em plataforma Arduino 

capaz de medir valores de tensão e corrente, e calcular a potência elétrica fornecida por 

módulos solares da usina do IFPE Campus Pesqueira. Durante a fase de desenvolvimento 

deste sistema, foi utilizada a estrutura do Laboratório de Práticas de Eletrônica da instituição e 

kits de desenvolvimento Arduino, além de componentes eletrônicos, sensores, acessórios, fios 

e cabos. Foram utilizados para o desenvolvimento do sistema: uma Placa Arduino Funduino 

Mega2560, um sensor de corrente ACS712 da ALLEGRO e um sensor de tensão DCT-

ELETRONIC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo do sistema (ver Figura 1) foi desenvolvido, montado e testado no 

Laboratório de Práticas de Eletrônica do IFPE Campus Pesqueira, como pode ser visto na 

Figura 2. O programa para o protótipo do sistema foi desenvolvido e salvo no 

microcontrolador da placa Arduino utilizada, as linhas de comandos e a leitura serial dos 

valores podem ser observados na Figura 2. Para simular a potência gerada pelo módulo solar e 

testar o protótipo do sistema baseado em plataforma Arduino, foram utilizadas uma fonte 

geradora de tensão (POLITERM, DC POWER SUPPLY HY3003D) e uma carga resistiva 

variável (PHYWE 06114.00), como pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 1. Protótipo do sistema baseado em plataforma Arduino para medição de potência elétrica 
de módulos solares fotovoltaicos. IFPE, 2016. 

 

 
Figura 2. Protótipo do sistema sendo testado no Laboratório de Práticas de Eletrônica do IFPE 
Campus Pesqueira. IFPE, 2016. 
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Figura 3. Leitura serial do protótipo do sistema baseado em plataforma Arduino. IFPE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Um sistema simples baseado em plataforma Arduino para medição da tensão, corrente e 

potência elétrica de módulos solares fotovoltaicos da usina do IFPE Campus Pesqueira foi 

desenvolvido e está sendo acompanhado constantemente caso apresente erros tanto no 

hardware (parte física) do protótipo quanto no software (programa). 

O protótipo do sistema microcontrolado está entrando em fase de testes em campo para 

que se observe o que precisa ser aprimorado nele e, assim, deixá-lo pronto para trabalho. Na 

fase de testes espera-se, também, estudar e relacionar a influência da variação de parâmetros 

externos, como a radiação incidente e a temperatura ambiente, no desempenho dos módulos 

solares da usina e sugerir alternativas para minimizar os efeitos negativos causados pela 

influência desses parâmetros externos. Além de funcionar como um espaço para treinamento e 

formação de mão de obra especializada, a usina tem servido como um grande laboratório para 

os estudos direcionados ao barateamento dos materiais e equipamentos necessários à geração 

e manutenção desse tipo de energia. 
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RESUMO: A produção de cerveja artesanal envolve três processos básicos: mostura, fervura 
e fermentação. Para se alcançar um bom resultado, é necessário seguir fielmente a quantidade 
de água injetada no processo, bem como assegurar que a temperatura e o tempo de cozimento 
da cerveja sejam compatíveis aos exigidos na receita. Com base nestes preceitos foi realizada 
a automação de parte do processo de fabricação da cerveja artesanal. O protótipo 
desenvolvido é responsável por fazer o controle da temperatura e do volume de água 
necessários para a etapa de mostura da fabricação da cerveja artesanal. O objetivo foi ofertar 
ao fabricante desse tipo de cerveja um controle automático do volume de água e da 
temperatura de cozimento da mistura, evitando desta forma, possíveis falhas humanas. O 
sensor utilizado para medir a temperatura foi o DS18B20, e para medir o volume foi o 
ultrassônico HC-SR04.  Com o Shield Ethernet conectado ao Arduino Uno foi desenvolvida 
uma página Web escrita em HTML, a qual permite que o usuário monitore e controle o 
processo. Os resultados indicam que o protótipo desenvolvido se mostrou uma alternativa 
eficiente para a automação do processo de mostura da fabricação da cerveja artesanal. 
Palavras–chave: Arduino, sensores, controle 

 

AUTOMATION MASHING PROCESS OF CRAFT BREWING 

 

ABSTRACT: The production of craft beer involves three basic processes: mashing, boiling 
and fermentation. To achieve a good result, it is necessary to follow faithfully the amount of 
water injected into the process and ensure that the temperature and beer cooking time are 
compatible to those required in the recipe. Based on these principles the automation of the 
manufacturing process of the craft beer was made. The prototype is responsible for 
controlling the temperature and the volume of water needed for the mashing stage of 
manufacture of craft beer. The objective was to offer to the manufacturer of this type of beer, 
an automatic control of water volume and temperature of the mixture cooking, avoiding 
thereby possible human errors. The sensor used to measure the temperature was DS18B20, 
and measuring the volume was the ultrasonic HC-SR04. With the Ethernet Shield connected 
to the Arduino Uno has developed a web page written in HTML, which allows the user to 
monitor and control the process. The results indicate that the prototype proved to be an 
efficient alternative to the automation of the mashing process of manufacturing craft beer. 

KEYWORDS: Arduino, sensors, control 
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INTRODUÇÃO 
A necessidade de controlar um processo já é bastante antiga. Nasceu desde o momento em 
que o homem passou a manufaturar bens para suas necessidades. Da manufatura saiu o 
conceito de se sistematizar os procedimentos envolvidos na manufatura de um bem. A 
principal característica do processo de manufatura é que o homem era o responsável pelo 
controle e pela execução de todos os procedimentos envolvidos no processo. O problema era 
que a produtividade era baixa e a qualidade fortemente dependente do ser humano 
(CONTROLE DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, 2004). 
A partir do surgimento da máquina a vapor, o homem aperfeiçoou seu poder de criação e 
passou a desenvolver máquinas cada vez mais inteligentes. O aprimoramento dos sistemas de 
controle teve como intuito produzir bens com menor custo, maior quantidade, em menor 
tempo e com maior qualidade. 
Automatizar e controlar um processo significa atuar sobre ele ou sobre as condições as quais 
o processo está sujeito, de modo a manter variáveis e quantidades estáveis com o passar do 
tempo, mesmo que interferências externas tentem desviá-lo desta condição (BAYER; 
ARAÚJO, 2011). 
A produção de cerveja artesanal envolve três processos básicos: mostura, fervura e 
fermentação. Os dois primeiros processos podem ocorrer no mesmo dia, enquanto que a 
fermentação pode durar até algumas semanas. Na mostura uma determinada quantidade de 
água é aquecida até uma rampa de temperatura (em média são aquecidos 20L de água à 65ºC). 
O segundo passo é triturar o malte e jogá-lo na água que já está sendo aquecida. É necessário 
manter essa mistura à 65ºC por 90 minutos. Passado este tempo, a temperatura sofre um 
acréscimo para outra rampa de temperatura (normalmente 78ºC) e deve permanecer assim por 
mais 5 minutos. O objetivo é extrair do malte os açúcares necessários para a fermentação. 
Passado os 5 minutos, todo o conteúdo do caldeirão onde o malte foi cozido deve ser 
deslocado para a tina de clarificação.   
O passo inicial na produção de cerveja artesanal esbarra em dificuldades (controle de tempos 
e temperaturas de processo) que, em um contexto de automação e controle industrial são 
extremamente fáceis de serem absorvidas (FRANZEN, 2011).  
Etapas automatizadas de uma produção qualquer, trazem inúmeros benefícios ao fabricante. 
Pensando nisso, foi desenvolvido um protótipo de sistema capaz de automatizar o processo de 
mostura da produção de cerveja artesanal, com o intuito de se obter um produto final com 
maior qualidade e mais competitividade devido a fatores como: produção programada e 
contínua, diminuição de desperdício e menor chance de erro humano. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Material 
O sensor utilizado para medir a temperatura foi o DS18B20. A opção de escolha por este 
sensor se deve ao fato de que ele é bastante preciso nas medições realizadas em ambientes 
molhados. Já o sensor utilizado para determinar o volume de água usado no processo de 
fabricação da cerveja foi o ultrassônico HC-SR04. Trata-se de um sensor preciso e barato. 

O controle das variáveis medidas foi feito com a plataforma de prototipagem Arduino Uno, 
também conectado a um módulo de comunicação Ethernet, o qual viabilizou a interface 
homem-máquina através de uma página escrita em HTML. 

 

Metodologia 

O protótipo desenvolvido tem as funções de controlar a quantidade de água utilizada na 
mostura e suas rampas de temperatura necessárias. 
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Medição do volume de água 
O sensor de distância utilizado envia um sinal ultrassônico e aguarda o retorno (echo) deste 
sinal, e com base no tempo entre envio e retorno, calcula a distância entre o sensor e o objeto 
detectado. De posse desse conhecimento, o sensor supracitado foi utilizado para calcular o 
volume de água dentro do recipiente utilizado no projeto. O sensor foi conectado ao Arduino 
utilizando, além dos pinos de alimentação, os pinos digitais 4 para o Trigger, e 5 para o Echo.  
O Ultrassônico, depois de conectado ao Arduino e alimentando com 5V, foi fixado na parte 
superior do recipiente utilizado. Com ajuda de um Becker, foi sendo adicionada água ao 
recipiente de 0,5L em 0,5L.  
Através de um algoritmo desenvolvido no Arduino, foi sendo exibidas na tela do computador 
as distâncias obtidas entre o sensor e a superfície da água. Dessa forma, podem-se relacionar 
as distâncias aferidas com seus respectivos volumes, conforme a tabela abaixo:  

 

Tabela 1. Valores de distância obtidos entre o sensor Ultrassônico e a superfície da água 
conforme variação do seu volume dentro do recipiente usado. IFBA, 2016. 

Os dados obtidos relacionados na Tabela 1 foram linearizados, utilizando-se o Software 
Excel, com a finalidade de obter a equação da curva que passe o mais próximo dos de todos 
os pontos, minimizando ao máximo os erros. 

 

 Figura 1. Gráfico Volume x Distância. IFBA, 2016. 

A Figura 1 mostra o resultado obtido através da linearização dos pontos da Tabela 1. E a 
equação (1) descreve o resultado ob-tido na linearização dos pontos. 

y = - 0,4106x + 8,8068               (1) 
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Onde x é o termo que corresponde ao valor distância (em cm) aferida pelo Ultrassônico. E y é 
o termo correspondente ao va-lor do volume (em L).  
 
Medição de temperatura 
O sensor digital de temperatura DS18B20 também foi conectado ao Arduino, de forma a 
poder ser aferido a temperatura da água que está sendo aquecida por um ebulidor no 
recipiente utilizado. Este sensor utiliza o protocolo digital de apenas um fio (One Wire), 
portanto usa apenas uma porta digital para comunicação.  O sensor foi alimentado com 5V do 
Arduino. Uma porta digital do Arduino foi utilizada como entrada de dados. Um resistor de 
4,7 KΩ foi colocado entre o fio de dados do sensor e o VCC, para garantir que o Arduino 
consiga fazer a leitura do sensor. Com um algoritmo desenvolvido, foi possível mostrar uma 
leitura exata no monitor, da temperatura da água que está sendo aquecida dentro do recipiente. 
 
Acionamento dos atuadores 
Após o ajuste dos dois sensores, deu-se início a etapa seguinte: acionar a bomba, o ebulidor e 
a válvula solenoide. O circuito mostrado na figura 2 trata-se de um circuito de acionamento de 
carga usando relé.  

 

 Figura 2. Circuito de acionamento de carga usando relé. IFBA, 2016. 

O circuito acima funciona da seguinte forma, o Arduino ao mandar um sinal zero para a base 
do transistor faz com que este fique em corte, não tendo, portanto, nenhuma corrente para 
alimentar a bobina. Quando o Arduino manda um sinal de 5V para a base do transistor, este 
agora passa a conduzir e  uma corrente alimentará a bobina do relé. O relé então irá permitir o 
acionamento da carga elétrica a ele conectado. O contato do relé utilizado é o NA, ou seja, 
quando este está desligado, o contato NA está aberto, porém quando é acionada a bobina do 
relé, o contato NA é fechado.  Quando o relé é desligado, o campo magnético criado se 
contrai e gera uma alta tensão inversa que pode queimar o transistor de acionamento. Para 
resolver este problema é colocado um diodo invertido associado em paralelo com as bobinas 
do relé, chamado de diodo de circulação. O diodo invertido não conduz com a corrente de 
acionamento, mas coloca em curto a corrente induzida no des-ligamento, protegendo assim o 
transistor.  
Em seguida, foi desenvolvido no Arduino um algoritmo que permitisse acionar as cargas de 
acordo com condições pré-determinadas. Essas condições fazem referências à temperatura e 
volume desejados.  
 
Shield ethernet e página em HTML 
O passo seguinte foi fazer com que a placa Arduino se conectasse à internet. Para isto, foi 
utilizado o shield Ethernet W5100. Este foi integrado ao Arduino e ligado a um roteador 
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usando um cabo de rede comum.  Foi então iniciado a configuração da Ethernet com um 
endereço IP válido da rede utilizada.  O webserver foi usado embutido na placa para enviar ao 
browser as informações sobre as portas do Arduino: uma informando valores de temperaturas 
oriundas do sensor DS18B20 e outra com informações sobre o Sensor Ultrassônico HC-SR04, 
ligado às portas 4 (pino trigger) e 5 (pino echo). 
Para efetuar testes de funcionamento, foi digitado na barra de endereço do navegador o IP 
configurado no programa. As informações passaram então a ser enviadas pelo webserver da 
placa ethernet. Foram configurados ainda no programa os comandos HTML para formatação 
do texto da página da Web. Assim, o protótipo desenvolvido pode ser comandado e 
controlado à distância utilizando a rede local. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto desenvolvido teve como objetivo automatizar a quantidade de água 
necessária para a primeira etapa da fabricação da cerveja artesanal, a mostura; além também 
de controlar as rampas de temperaturas necessárias para o cozimento da cerveja durante essa 
etapa.  

O projeto do automatizador foi desenvolvido para que pudesse ser acionado e controlado pela 
Internet.  Portanto, através de uma página HTML acessada por um computador ou 
smartphone que esteja conectado à rede wifi local de um roteador, o usuário pôde acionar o 
sistema enviando os dados recebidos pelo Arduino. Esses dados são parâmetros de 
temperatura, tempo e volume de água, desejados no processo. 

A programação do Arduino foi feita da seguinte maneira: o sensor Ultrassônico é ativado e 
começa a ser realizada a conversão da distância do sensor à superfície da água em Litros. 
Enquanto o volume medido for menor que o volume solicitado pelo usuário, a bomba de água 
é ligada e assim permanece até que o valor medido ultrapasse o valor solicitado.    

Em seguida, dá-se início ao processo de aquecimento da água. O sensor DS18B20 é ativado e 
começa a ser realizada a conversão dos dados de entrada para graus Celsius. Enquanto a 
temperatura medida pelo sensor for menor que a primeira rampa de temperatura solicitada, o 
Arduino manda um sinal para a base do transistor, este aciona o relé e o ebulidor é ligado 
(conforme figura 2).  

O ebulidor permanece ligado até que sejam atingidos a temperatura e o tempo solicitados pelo 
usuário. Em seguida, o sistema passa por um novo processo de aquecimento. O processo para 
atingir a segunda rampa de temperatura é semelhante ao usado na primeira rampa. 
Terminadas essas etapas, através da válvula solenoide, também acionada pelo circuito da 
figura 2, o recipiente é esvaziado.  

O protótipo funcionou como esperado controlando o volume e as rampas de temperatura de 
acordo escolhida pelo usuário em configurações pré-estabelecidas. A montagem da estrutura 
física pode ser vista na Figura 3. A página HTML de interface com o usuário pode ser vista na 
Figura 4, onde o usuário monitora o andamento do processo e os valores dos parâmetros da 
temperatura e volume, também tem a opção de escolher uma das receitas pré-configuradas e 
de cerveja e poder resetar o sistema caso haja alguma falha. 
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Figura 3. Protótipo do automatizador. IFBA, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4. Layout da página HTML desenvolvida. 

 

O protótipo desenvolvido atendeu bem à funcionalidade proposta e a escolha dos 

sensores foi determinante para que isso acontecesse.  O sensor de temperatura escolhido, 

DS18B20 demonstrou confiabilidade e precisão.  Uma vez que este sensor é capaz de medir a 

temperatura mesmo estando submerso na água, pode-se afirmar que ele atendeu cumpriu de 

forma eficaz sua função: medir a temperatura da água usada no processo de fabricação da 

cerveja.  Além disso, o sensor apresenta a vantagem de já possuir seus terminais bem 

isolados, o que reduz a chance de curto circuito.  
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O sensor usado para medir distância, o ultrassônico HC-SR04, é capaz de fazer leituras 

de distâncias entre 2 cm e 4 metros, com precisão de 3 mm. Somado a esse fato, tal sensor 

ainda possui um preço bem acessível. Sendo assim, o projeto contou com boa precisão e uma 

ótima relação custo-benefício. 

 

CONCLUSÕES 
Este artigo apresentou a descrição geral de um sistema de automação e controle para a 

etapa de mostura da fabricação de cerveja artesanal, de forma a possibilitar que a produção 

desse tipo de cerveja possa ser efetuada de forma automatizada. 

Quanto ao processo de produção, pode-se inferir que houve um ganho visível em 

agilidade, confiabilidade e repetibilidade. Na etapa de mostura, a menor variação pode 

influenciar na qualidade da cerveja. Portanto, a automação dessa etapa possibilitará obtenção 

de lotes de cerveja muito próximos uns dos outros. 

Uma sugestão de trabalho futuro é desenvolver um controle de temperatura mais 

rebuscado que, além de aumentar, também permita diminuir a temperatura durante processo. 

Dessa forma, se um eventual erro no sistema provocasse um aumento de temperatura 

diferente do exigido na receita, seria possível a reparação da falha. Além disso, o processo de 

fermentação da cerveja artesanal poderia ser automatizado, uma vez que, nessa etapa, 

normamente, é necessário que a temperatura do líquido caia de 100ºC para uma faixa que 

menor que 20ºC.  
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RESUMO: A redução catalítica seletiva (RCS) de óxidos de nitrogênio (NOx) utilizando 
amônia (NH3) como agente redutor é a tecnologia mais promissora para purificação dos gases 
de escape de motores a Diesel. Do ponto de vista comercial os óxidos de vanádio são as 
espécies mais empregadas. Neste trabalho foi preparado sólido mesoporoso tipo Cu-SBA-15 
pelo método hidrotérmico usando o surfactante pluronic P123 como template em meio ácido 
(pH = 2) visando aplicação ao processo RCS-NOx. A incorporação de Cu na estrutura de 
SBA-15 foi realizada pelo método de impregnação úmida usando nitrato de cobre como fonte 
de metal. A caracterização dos catalisadores foi realizada pelas técnicas de absorção atômica 
(AA), difração de raios-x (DRX), análise textural superficial (BET) e espectroscopia no 
infravermelho (FTIR). A atividade catalítica foi realizada por meio de teste standard em leito 
fixo com 200 mg de catalisador (1,63 % Cu). A mistura gasosa foi composta por 1000 ppm de 
NO, 1000 ppm de NH3 e 2,5 vol. % de O2 (balanço em hélio) a um fluxo total de 150 mL/min 
e velocidade espacial de 48000 h-1. Os resultados mostraram uma conversão máxima de 80% 
de NO a 300 °C usando o catalisador nanoestruturado contendo cobre.  

Palavras–chave: Diesel, emissões automotivas, nanoestruturas, RCS-NOx 

 

CATALYTIC ACTIVITY OF MESOPOROUS CU-SBA-15 MATERIAL 
IN THE SELECTIVE REDUCTION OF NO WITH NH3  
 
ABSTRACT: The selective catalytic reduction (SCR) of nitrogen oxides (NOx) using 
ammonia (NH3) as a reducing agent is the most promising technology for purification of 
diesel engine exhaust gases. From a commercial point of view the vanadium oxides are the 
most used species. This work was prepared mesoporous solid type Cu-SBA-15 by 
hydrothermal method using surfactant pluronic P123 as template in acidic (pH = 2) in order to 
implement the SCR-NOx process. The addition of Cu in SBA-15 structure was carried out by 
wet impregnation method using copper nitrate as the metal source. The characterization of the 
catalysts was carried out by atomic absorption techniques (AA), x-ray diffraction (XRD), 
surface texture analysis (BET) and infrared spectroscopy (FTIR). The catalytic activity was 
evaluated by standard test in fixed bed reactor with 200 mg of catalyst (1,63 % Cu). The gas 
mixture consisted of 1000 ppm NO, 1000 ppm NH3 and 2.5 vol. % O2 (balanced in helium) at 
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a total flow of 150 mL/min and space velocity of 48000 h-1. The results showed 80 % of 
maximum conversion of NO at 350 ° C using the nanoporous catalyst containing copper. 
KEYWORDS: automotive emissions, Diesel fuel, nanostructures, SCR-NOx 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico vivenciado pelos países nos últimos anos foi alcançado, 

sobretudo, pelos processos de combustão que têm consequências diretas sobre a qualidade do ar, 

principalmente nos grandes centros urbanos (FEI; RASIAH, 2014). O setor industrial e de 

transportes contribuem majoritariamente para as emissões de diversos poluentes do ar (FAIZ, 

1993; VALLERO, 2008). De tal modo que a origem antropogênica destes é atribuída 

principalmente à queima de combustíveis para geração de energia, sobretudo para propulsão 

veicular, sugerindo a necessidade do desenvolvimento de sistemas de controle de emissões após os 

processos de combustão (SHAHIR et al., 2015). As emissões de NOx constituem uma das formas 

de poluição do ar mais preocupantes do ponto de vista ambiental e de saúde pública, uma vez que 

estas moléculas estão diretamente relacionadas a problemas de poluição ambiental como: chuva 

ácida, formação de O3 troposférico e smog fotoquímico (SUN et al., 2015). 

A Redução Catalítica Seletiva de NOx (RCS-NOx) é a tecnologia atualmente empregada no 

abatimento de NOx oriundo de veículos a Diesel, produzindo nitrogênio (N2) e água (H2O) na 

presença de um agente redutor sobre a superfície de um catalisador. O catalisador comercial é 

composto por óxidos de vanádio, tungstênio e titânio (V2O5/WO3/TiO2), onde o vanádio é o metal 

responsável pela atividade catalítica. No entanto, este metal é ativo também na oxidação do 

dióxido de enxofre (SO2) a trióxido de enxofre (SO3) correndo sérios riscos de envenenamento 

pelo enxofre presente no combustível. O vanádio e ainda notadamente relatado na literatura como 

material de considerável potencial tóxico, o que por si só suscita substituição em um futuro 

próximo (GUAN et al., 2014; GAO et al., 2013; KRÖCHER; ELSENER, 2008). 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo preparar, caracterizar e avaliar 

atividade catalítica do material mesoporoso Cu-SBA-15 na redução catalítica seletiva de NOx 

usando amônia como agente redutor. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Síntese 

A síntese da matriz de SBA-15 foi realizada pelo método hidrotérmico. A composição molar 

para síntese do hidrogel foi de 1 TEOS: 0,017 P123: 5,85 HCl: 162 H2O, segundo a metodologia 
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descrita Zhao et al. (1998). Os reagentes foram misturados e mantidos sobre agitação, a 

temperatura de 35 °C, por 20 h, de forma a obter o hidrogel que posteriormente foi colocado em 

autoclave e acondicionado em reator autotérmico modelo TE-016/250 da Tecnal por 48 h a uma 

temperatura de 100 °C. Completada esta etapa, os materiais foram lavados com solução alcóolica 

de HCl (2% v/v), filtrados a vácuo, secos em estufa por 24 h a 60 °C e calcinados a 500 °C por 6 h 

sob taxa de aquecimento de 5 °C/min. A incorporação do cobre à matriz de SBA-15 foi realizada 

por impregnação úmida seguindo a metodologia adaptada de Yan et al. (2014). Nesta metodologia 

300 mg de SBA-15 e nitrato cúprico, em quantidade suficiente para obter 2% p/p de metal no 

catalisador, foram agitados por 24 h a temperatura ambiente em 5 mL de etanol sob refluxo. Após 

filtração e secagem o catalisador Cu-SBA-15 foi obtido. 

2.2. Caracterização 

A caracterização dos catalisadores foi realizada por meio de análises de absorção atômica 

(AA), difração de raios-x (DRX), isotermas de adsorção de N2 a 77K (BET) e espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). O teor de metal incorporado no catalisador foi 

quantificado em espectrofotômetro de absorção atômica modelo iCE 3000 da ThermoScientific 

após abertura das amostras via de digestão ácida utilizando aquecimento por micro-ondas em um 

sistema Ethos One da Milestone. Para a dissolução completa de 100 mg dos catalisadores foi 

usada uma solução ácida composta por 4 mL de H3PO4 85% (Sigma-Aldrich), 4 mL de H2SO4 

98% (Sigma-Aldrich) e 2mL de HF 40% (Merck) e aquecimento a 220 °C por 20 minutos (taxa de 

aquecimento de ± 10 °C/min), permanecendo nesta temperatura por mais 15 min (MILESTONE, 

2011).  

A análise estrutural dos catalisadores foi realizada por difração de raios-X (DRX) em 

Difratômetro modelo EMPYREAN da PANalytical, pelo método do pó. A análise foi conduzida 

utilizando radiação CuKα (1,5406 Å). As medidas a baixo ângulo foram realizadas de 1 a 10° 

durante 30 minutos, com passo de 0,0167° e tubo de raio-x operando a 45 kV e 40 mA. As áreas 

superficiais específicas (BET) dos materiais SBA-15 e Cu-SBA-15 foram determinadas por meio 

da adsorção de N2 a 77 K usando aparelho ASAP 2420 da Micromeritics. A espectroscopia no 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi realizada em espectrômetro de 

infravermelho modelo Spectrum 100 FT-IR da Perkin Elmer, acoplado a um acessório de 

reflectância MIRacle ATR da Pike Technologies (FTIR-ATR) com resolução de 4 cm-1. A 

velocidade de varredura foi de 20 scans/min e a faixa espectral variou entre 4000 e 600cm-1. 
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2.3. Teste catalítico 

O teste catalítico foi conduzido conforme metodologia adaptada de Oliveira et al. (2009) 

usando reator tubular de quartzo com 0,8 cm de diâmetro interno e 29 cm de comprimento, e leito 

composto por 200 mg de catalisador peletizado, com tamanho de partícula de 0,25-0,40 mm. Os 

leitos foram previamente condicionados em fluxo constante He (30 mL/min) a 350 °C. Para 

análise da eficiência de conversão em função da temperatura, os catalisadores foram submetidos a 

uma mistura reacional típica composta de 1000 ppm de NO, 1000 ppm de NH3 e 2,5% vol. de O2 

(balanceados em He) com aquecimento de 100 a 550 °C (teste standard), a pressão atmosférica e 

fluxo total de 150 mL/min, com velocidade espacial de aproximadamente 48000 h-1, a fim de 

evitar limitações difusionais. A análise de NO, NOx e O2 foi feita por meio de um analisador 

eletroquímico modelo Chemist 400 da Seitron e a análise de NH3 foi realizada em um analisador 

de amônia modelo IQ-350 da International Sensor Technology. A conversão de NO foi calculada a 

partir da Equação 1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os perfis de DRX obtidos para os materiais mesoporosos SBA-15 e 

Cu-SBA-15.  
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Figura 1 – Difratogramas de raios-X dos catalisadores SBA-15 e Cu-SBA-15. IFCE, 2016. 

 

A Figura 1 mostra os picos referentes aos planos de difração (100) (110) e (200) do 

catalisador. Esses planos são característicos de estrutura hexagonal presentes em catalisadores 
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mesoporosos do tipo SBA-15 (ZHAO et al., 1998). A semelhança entre os gráficos demonstra que 

há uniformidade estrutural entre os catalisadores, o que indica que a estrutura hexagonal foi 

preservada mesmo após a impregnação do cobre na matriz do SBA-15, não havendo, portanto, 

perda de cristalinidade em relação ao suporte de partida. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise de absorção atômica (AA) e as propriedades 

texturais determinadas por meio das isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K dos 

catalisadores. A análise por AA mostrou um teor de metal inserido na matriz de SBA-15 de 1,63 

%, próximo ao estimado inicialmente na etapa de síntese (2,0 % p/p), enquanto que os resultados 

de BET mostram uma pequena redução na área superficial, no volume de poro e no diâmetro de 

poro em relação ao suporte de partida, o que indica a incorporação de metal na matriz (LIANG et 

al., 2007). 

Tabela 1 – Teor de metal e propriedades texturais dos catalisadores em estudo. IFCE, 2016. 

Catalisador Cu (%p/p) SBET (m2/g) VP (cm3/g) DP (nm) 

SBA-15 - 708,8 1,02 67,8 

Cu-SBA-15 1,63 638,0 0,95 67,4 

Na Figura 2 estão apresentadas as isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77K para SBA-

15 e Cu-SBA-15. Os gráficos mostram que foram obtidas isotermas tipo IV para as duas amostras, 

com histerese do tipo H1. Esse comportamento é típico de materiais mesoporosos com arranjo de 

poro regular o que indica também que a estrutura hexagonal do SBA-15 foi preservada após a 

impregnação de cobre no suporte (IUPAC, 1985; SING et al., 1999). 
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Figura 2 – Isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K dos materiais SBA-15 e Cu-SBA-15. 

IFCE, 2016. 

 

A Figura 3 apresenta os espectros de FTIR obtidos para SBA-15 e Cu-SBA-15. As bandas 



 

3906 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

em torno de 3750 cm-1 são referentes aos estiramentos das ligações dos silanóis presentes nos dois 

catalisadores. Ocorre uma diminuição dessa banda no Cu-SBA-15 seguido de um pequeno 

aumento do pico em torno de 960 cm-1 dos estiramentos da ligação Si-O-Cu indicando a possível 

substituição isomórfica do cobre na matriz do SBA-15. O pico em torno de 800 cm-1 corresponde 

aos estiramentos Cu-O havendo a possibilidade de formação de óxidos de cobre na superfície do 

Cu-SBA-15. A banda entre 1200 e 1000 cm-1 é referente aos estiramentos da ligação Si-O da 

estrutura do SBA-15, presentes nos dois catalisadores. O pico largo em torno de 3000 cm-1 

corresponde aos estiramentos da ligação O-H que indica a presença de umidade nos catalisadores 

(SEGURA et al., 2005). 
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Figura 3 – Espectros no infravermelho (FTIR-ATR) dos catalisadores preparados. IFCE, 2016. 

 

Os resultados da conversão de NO em função da temperatura (teste standard) para os 

catalisadores preparados estão mostrados na Figura 4, os quais foram comparados ao catalisador o 

comercial CATCO. 



 

3907 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

100 200 300 400 500 600
0

20

40

60

80

100
C

on
ve

rs
ão

 N
O

 (
%

)

Temperatura (°C)

 CATCO
 SBA-15
 Cu-SBA-15

 

Figura 4 – Conversão de NO sobre os catalisadores mesoporosos SBA-15 e Cu-SBA-15. IFCE, 

2016. 

 

Na Figura 4 observa-se que o CATCO é altamente eficiente, sobretudo a baixas 

temperaturas, convertendo 100 % de NO a partir de 250°C (OLIVEIRA et al., 2009). No entanto, 

a matriz do SBA-15 praticamente não tem atividade catalítica para a reação em estudo, 

convertendo um máximo de apenas 10% de NO. Zhu et al. (2016) atribuem esta inatividade à 

ausência de sítios ácidos nesta matriz. Os resultados mostram ainda o significativo aumento na 

conversão de NO para aproximadamente 80% em 250°C quando se acrescenta o cobre na matriz 

de SBA-15, o que demonstra a importância dos sítios ácidos metálicos gerados para esse tipo de 

reação. Porém foi observado decréscimo na eficiência de conversão após essa temperatura. Em 

catalisadores mesoporosos a redução na conversão do NO pode ser atribuída à reação competitiva 

de oxidação da amônia pelo oxigênio (CHMIELARZ et al., 2006). Alguns autores relatam ainda 

que o aumento da temperatura pode reduzir a capacidade dos catalisadores mesoporosos 

adsorverem amônia e de, portanto converter o NO (GOO et al., 2007; LI et al., 2015; ZHAO et al., 

2009). 

 

CONCLUSÕES 

As caracterizações dos catalisadores sintetizados neste trabalho mostraram que houve a 

formação da estrutura hexagonal do SBA-15 e que a impregnação do cobre não afetou a 

cristalinidade do suporte mesoporoso. A incorporação de cobre aumentou significativamente a 

conversão de NO, o que demonstra a importância dos sítios metálicos para redução catalítica 
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seletiva de NO utilizando amônia como agente redutor. 
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AVALIAÇÃO DA DESCOLORAÇÃO DE UM EFLUENTE CONTENDO 
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RESUMO: Um estudo comparativo foi realizado entre vários processos de oxidação 
avançada (UV/H2O2, Fe2+/H2O2 e UV/Fe2+/H2O2) para descoloração de um efluente sintético 
contendo o corante Reactive Orange 16 (RO16). O processo Fenton utilizando sulfato de ferro 
alcançou 90% na descoloração do efluente sintético em 5 min. Esta eficiência foi diminuída 
substancialmente com a incidência de ultrassom e irradiação de luz. Entretanto, a fotólise 
direta (UV/H2O2) descoloriu o efluente em 90% em 20 min. Já o processo Fenton realizado 
com lã de aço apresentou seu melhor resultado na presença de luz, alcançando uma remoção 
de cor de 85% em 40 min. Fez-se também neste trabalho um estudo químico-quântico, que 
revelou os possíveis locais da reação química de oxidação da molécula de corante. 
 
Palavras–chave: Processos Oxidativos, Corante, Fotólise Direta, Fenton, lã de aço. 
 

DECOLORIZATION ASSESSMENT OF A WASTEWATER 
CONTAINING DYE USING DIFFERENT PROCESSES OXIDATIVE 
 
ABSTRACT: A comparative study was conducted between various advanced oxidation 
processes, such as UV/H2O2, Fe2+/H2O2 and UV/Fe2+/H2O2 for decolorization of an aqueous 
synthetic effluent containing the organic dye Reactive Orange 16 (RO16). The Fenton process 
using ferrous sulfate reached 90% in discoloration of the synthetic effluent in 5 min. This 
efficiency was reduced with the incidence of ultrasound and light irradiation. But direct 
photolysis (UV/H2O2) decolorized effluent in up to 90% within 20 min. Already the Fenton 
process carried out with steel wool showed his best result in the presence of light, reaching a 
color removal of 85% in 40 min. It was also made in this paper the chemical-quantum study, 
which showed the possible locations of the oxidation reaction of synthetic dye. 
 
 KEYWORDS: Oxidative processes, Dye, Photolysis Direct, Fenton, Steelwool. 

 

INTRODUÇÃO 

Corantes sintéticos representam um grupo relativamente grande de produtos químicos 

orgânicos, que são classificados de acordo com a estrutura química do cromóforo (azo, 

antiquinona, indigóide, etc.) e método de fixação. Os corantes que são caracterizados pela 

presença de uma ou mais ligações do tipo azo (-N=N-) representam cerca de 50% da 

produção mundial e são amplamente utilizados em diferentes tipos de indústrias, tais como 
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curtumes, indústrias têxteis, alimentícias, de cosméticos e de papel, sendo a indústria têxtil o 

maior consumidor (AMORIM et al., 2009). 

Devido à grande diversidade de indústrias, Nunes et al. (2012) explica que a 

composição dos efluentes sofrem grandes variações. As substâncias corantes poluem os 

recursos hídricos, prejudicando a penetração dos raios solares e o metabolismo fotossintético 

de algumas espécies; além disso, apresentam-se com difícil degradação e potencialmente 

cancerígenas. O termo oxidação avançada é usado para descrever os processos oxidativos em 

que o radical hidroxila (HO) altamente reativo (Eº = 2,8 V) atua como oxidante principal. O 

peróxido de hidrogênio pode ser ativado por irradiação com luz ultravioleta (UV) ou por sua 

decomposição catalítica na presença de íons metálicos ou de óxidos semicondutores 

(SALGADO et al. 2009). Dentre os processos de oxidação avançada (POAs), o processo 

Fenton é considerado de baixo custo e de fácil manipulação gerando o radical HO por meio 

da reação entre peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ferro II (Fe+2) em meio ácido. Material 

sólido com alto teor de ferro pode ser boa fonte de ferro, diminuindo o consumo de sais de 

ferro. A velocidade de degradação de poluentes orgânicos pode ser aumentada pela irradiação 

da luz UV dependendo das condições do sistema. Neste trabalho, a descoloração de um 

efluente sintético (utilizando sulfato de ferro ou lã de aço comercial) foi investigada aplicando 

os processos de oxidação avançada (UV/H2O2, Fe2+/H2O2, UV/Fe2+/H2O2) visando um estudo 

comparativo entre esses processos e ainda foram feitos cálculos computacionais (método 

químico-quântico) para predizer o local que a molécula corante sofreu o ataque do radical 

hidroxila. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O corante sintético utilizado foi Reactive Orange 16 (Sigma-Aldrich) que foi cedido 

pelo Laboratório de Eletroquímica da UFAL. Para o experimento Fenton foram utilizados o 

sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4.7H2O) e a lã de aço comercial. Para o sistema com luz 

foi utilizada uma lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W sem a proteção externa. A curva de 

calibração do corante foi preparada na faixa 5-50 mol L-1 pelo monitoramento das 

absorbâncias a 493 nm. Todo o experimento foi feito em triplicata.  

O experimento Fenton foi avaliado variando-se alguns parâmetros: concentração do 

peróxido de hidrogênio (0,2-1,0 mmol L-1), concentração dos íons de ferro II (0,05 - 0,25 

mmol L-1) e concentração do corante (50-150 mmol L-1). Os testes experimentais utilizando a 

lã de aço foram realizados com a concentração de 1 mmol L-1 de peróxido e 50 mg L-1 de 
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corante variando o pH do meio (3,0-6,0) e massa da lã (1,0-2,5 mg). Para os experimentos 

com a influência da luz, montou-se um sistema de luz utilizando uma lâmpada de vapor de 

mercúrio de 250 W. Para a influência do ultrassom os erlenmeyers contendo o efluente foram 

imersos em um banho ultrassônico com frequência de 42 kHz e as alíquotas foram submetidas 

à análise no espectrofotômetro UV-Vis de 10 em 10 minutos. A remoção da cor é dada em 

percentual por:   

Remoção da cor (%) = ((ABSi - ABSf)ABSi) * 100 

ABSi é a absorbância inicial e ABSf é a absorbância final em cada tempo de reação. 

Para o estudo químico quântico utilizamos o método semi-empírico PM3 (“Parametric 

Model” 3) na otimização da geometria molecular do corante Reactive Orange 16, bem como 

no cálculo das cargas atômicas de Mulliken. A representação gráfica do HOMO (orbital 

molecular de mais alta energia ocupada) foi obtida utilizando o programa Spartan 5.0 12. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o planejamento foram realizados todos os POAs com o efluente 

sintético. Os resultados obtidos do trabalho químico-quântico serão apresentados em três 

etapas, otimização da geometria; representação gráfica dos orbitais moleculares e 

identificação dos sítios de reação. A figura 1 abaixo mostra a cinética da remoção de cor do 

efluente sintético utilizando sulfato ferroso. Este experimento obteve um excelente resultado, 

e de acordo com as condições experimentais removeu cerca de 90% da cor do efluente em 5 

minutos e se manteve constante até o término do experimento. Su et al. (2011) investigaram o 

processo Fenton em leito fluidizado com este corante e encontraram uma remoção de cor de 

99%.      

O processo Fenton também foi avaliado utilizando lã de aço como fonte de ferro, como 

mostrado na figura 2. O efeito da variação do pH (3,0-6,0) no meio reacional foi determinado, 

nota-se que os pHs 3,0 e 4,0 apresentaram os melhores resultados com relação à descoloração 

do meio. 
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Figura 1. Remoção de cor em função do tempo utilizando sulfato ferroso. 
Condições: 50 mg L-1 RO16, 0,25 mmol L-1 de Ferro, 1 mmol L-1 de H2O2 e 
pH=3. IFAL, 2016. 
 
Já os pHs 5 e 6 não foram eficientes na remoção da cor. Segundo Neyens et al. (2003), 

o processo Fenton é mais eficiente em meio ácido. A figura 3 mostra as cinéticas da variação 

de massa de lã de aço para remoção de cor do efluente sintético para os pHs 3 e 4. A figura 3a 

apresenta os resultados obtidos com pH = 3, observa-se que a remoção de cor foi de 90% em 

90 min para as massas 1,5 e 2,0 mg, enquanto para 2,5 mg este mesmo percentual de remoção 

foi em 30 min. Logo, é possível observar que quanto maior a massa de lã no meio reacional 

maior é remoção de cor. Já a figura 3b mostra os resultados em pH=4, nota-se que as curvas 

obtidas não apresentaram o mesmo perfil da figura 3a. Portanto, o experimento com pH=3 se 

mostrou mais estável em todos os experimentos, assim este foi escolhido para ser utilizado 

nos próximos experimentos com a presença de luz e a influência do ultrassom. 
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Figura 2. Remoção de cor em função do tempo utilizando l. Condições: 50 mg L-1 
RO16, 1 mmol L-1 de H2O2 e 1,5 mg de lã de aço. O preto significa pH 3, o 
vermelho pH 4 o azul pH 5 e o verde pH 6. IFAL, 2016.  
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Figura 3. Remoção de cor em função do tempo utilizando lã de aço, (3A) Condições: 50 
mg/L de RO16, 1 mmol/L de peróxido e pH=3 e (3B) Condições: 50 mg/L de RO16, 1 
mmol/L de peróxido e pH=4. IFAL, 2016              

 

As figuras 4a e 4b apresentam a cinética de remoção de cor do efluente contendo 

corante sintético RO16 sob a influência do ultrassom. Na  figura 4a, nota-se que o processo 

Fenton-ultrassom se mostrou ineficiente, pois durante o experimento observou-se um declínio 

na remoção de cor em torno de 25%. De acordo com Wu et al. (2015) a taxa de degradação 

diminui quando a concentração de espécies ativas formada por sonicação é insuficiente para 

oxidação rápida de uma elevada concentração inicial do poluente. A figura 4b apresenta os 

resultados obtidos com e sem incidência de ultrassom e o controle que foi corantelã de 

aço/ultrassom. Nota-se que a incidência do ultrassom não influenciou no processo de remoção 

de cor.   

Influência da luz (UV, UV/H2O2, UV/Fe2+/H2O2) no meio reacional para o efluente 

sintético utilizando sulfato ferroso e lã de aço foi avaliada como mostra a figura 5. Na figura 

5a, nota-se que o sistema luz ultravioleta-peróxido-corante alcançou uma remoção de 90% em 

20 minutos, este sistema foi bastante eficiente e é conhecido como fotólise direta. Já o sistema 

luz ultravioleta/Fenton apresentou um declínio na remoção de cor, indicando que várias 

moléculas de corante deixaram de ser quebradas. De acordo com Domènech et al. (2001), em 

um meio com excesso de peróxido e altas concentrações de HO•, há a tendência de existirem 

reações competitivas que produzem um efeito inibitório para a degradação. Na figura 5b, 

observa-se que ocorreu em torno de 20% a remoção de cor no experimento controle luz-

ultravioleta-corante, isto pode ter sido ocasionado pela pequena quatidade de oxigênio contida 

no meio reacional. A reação Fenton com lã de aço (2 mg) sob irradiação UV alcançou 

também excelentes resultados, com uma remoção de cor de 85% em 40 min. Comparando-se 
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este resultado com aquele obtido na figura 3a (mesmo sistema na ausência de luz) que obteve 

90 % de remoção de cor em 90 minutos, nota-se que o tempo de reação diminuiu indicando a 

eficiência da presença da luz. 
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Figura 4. Cinética de remoção de cor com incidência de ultrassom. (4A) Condições: 50 

mg/L de RO16, 0,25 mmol/L de Fe+2 e pH=3 e 1 mmol/L de peróxido (4B) Condições: 

50 mg/L de RO16, 1 mmol/L de peróxido, 2 mg de lã de aço e pH=3. IFAL, 2016.            
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Figura 5. Cinética de remoção de cor com irradiação UV. (5A) Condições: 50 mg 
L-1 RO16, 0,25 mmol L-1, 1 mmol L-1 de H2O2 e pH=3. (5B) Condições: 50 mg L-1 
RO16, 2,0 mg de lã de aço, 1 mmol L-1 de H2O2 e pH=3. IFAL, 2016. 
 
Neste trabalho, o processo Fenton foi aplicado com o objetivo de avaliar a descoloração 

do efluente sintético contendo RO16 utilizando sulfato ferroso (sistema homogêneo) e lã de 

aço (sistema heterogêneo). De acordo com as condições experimentais estabelecidas, nota-se 

que o sistema homogêneo é muito eficiente desde os primeiros minutos de reação (figura 1) 

quando comparada ao sistema heterogêneo (figura 3). 
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A primeira etapa do trabalho teórico foi otimizar a geometria da molécula do Reactive 

Orange 16 no estado fundamental e após a oxidação.  

 

 

Figura 6. Molécula do RO16 otimizada. IFAL, 2016.  
 

Em seguida foi realizado o cálculo de orbital molecular de fronteira (HOMO) da 

molécula RO 16 no estado fundamental, como pode ser visto na figura 7. 

 

   

Figura 7. Representação gráfica do HOMO para molécula de RO16 no estado fundamental. 

IFAL, 2016. 

A representação gráfica do orbital molecular HOMO indica os possíveis sítios reativos 

em reações de oxidação. Uma análise desse orbital fornece informações sobre a tendência de 

um composto perder elétron, pois é desse orbital que o elétron seria retirado em uma reação 

de oxidação. Analisando a figura 12, observa-se que os orbitais localizados nos átomos: C12, 

C14, C16, N18, C20, C22, C25, O26, C28, C30, 32S, 33O e 35O são os que apresentam 

maior contribuição para a formação do orbital molecular HOMO, indicando que essas regiões 

são de extrema importância na oxidação da molécula. 
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Com o objetivo de confirmar as evidências observadas na representação do orbital 

molecular, e previsto no trabalho de Tizaoui et al. (2011) fizemos o cálculo das cargas 

atômicas parciais nos átomos que tiveram contribuição para a formação do orbital HOMO no 

estado fundamental (carga zero) e após a oxidação (carga +1, proveniente da perda de um 

elétron), o que permitiu avaliar a mudança da densidade eletrônica. Os valores estão indicados 

na tabela 1. 

Tabela 1. Indica os valores da variação dos elementos proveniente da carga +1. IFAL, 2015 
Átomos Neutro Cátion (+1) ∆ 
12C -0.404575 -0.400544 0.004 
14C -0.066076 -0.038701 0.035 
16C -0.030682 -0.010724 0.020 
18N -0.049495 0.032336 0.082 
20C 0.041667 0.227570 0.186 
22C 0.049455 0.228763 0.179 
25C 0.087225 0.191870 0.105 
26O -0.273642 -0.250796 0.023 
28C -0.047271 -0.012952 0.034 
30C -0.043692 0.011659 0.032 
33O -0.874239 -0.838499 0.036 
35O -0.806628 -0.766211 0.040 
32S 1.681634 1.682748 0,001 

 

Ao analisar a tabela 1, pode-se observar que a remoção de um elétron leva a mudanças 

na densidade eletrônica de vários átomos da molécula. Para os átomos onde houve diminuição 

na densidade eletrônica (perda de elétrons), calculou-se a variação da carga. Apesar dos 

átomos 20C, 22C e 25C apresentarem maior variação, eles não são sítios de oxidação, isto 

ocorre devido a deslocalização que ocorre no anel aromático. Além desses átomos de Carbono 

do anel aromático, o N18 foi o que apresentou maior variação, portanto, segundo os cálculos, 

a oxidação na molécula RO16 ocorrerá nesse átomo. 

 

CONCLUSÕES 

Os processos oxidativos avançados aplicados se mostraram bastante eficientes. Para o 

efluente sintético contendo Reactive Orange 16, o processo Fenton com sulfato ferroso se 

mostrou eficiente na descoloração, alcançando 90% de remoção em 5 min, quando comparado 

com o processo Fenton com lã de aço. A incidência de ultrassom e da irradiação de luz 

prejudica a eficiencia de descoloração quando o processo Fenton é realizado com sulfato de 

ferro. Já com a presença da lã de aço, o processo Fenton se mostrou mais estável mantendo 
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uma eficiencia na descoloração acima de 80%. Através dos métodos de química quântica, os 

sítios de reação na molécula foram identificados. A representação do orbital molecular 

HOMO e o cálculo das cargas atômicas da molécula no estado fundamental, após a reação, 

evidenciou uma maior variação da densidade de carga no átomo N18, indicando que esse 

átomo é o principal sítio de oxidação. Esses resultados demonstram a capacidade de oxidação 

do RO16, podendo, assim, provocar a degradação da substância, e com isso diminuir 

consideravelmente o potencial tóxico do Reactive Orange 16.   
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RESUMO: O atual cenário econômico mundial aponta uma redução expressiva no preço de 
vendas das commodities.  As indústrias buscam a implantação de iniciativas que tenham 
como propósito adaptar os custos da empresa à realidade atual. Este trabalho contempla a 
realização de um teste industrial na etapa de flotação de minério sulfetado de ouro, 
comparando dois espumantes, com características semelhantes, porém com custos diferentes. 
A alternância do espumante, juntamente com o controle operacional das dosagens, visou o a 
redução de custos, além da otimização do processo. O objetivo foi realizar um estudo 
comparativo do desempenho entre os espumantes, classificados como éteres poliglicóis, sendo 
eles o D250 e o F650. A realização do teste abordou a influência exercida nas variáveis de 
processo, envolvendo o acompanhamento da recuperação metalúrgica da flotação, o teor de 
enxofre no concentrado final e o consumo específico de reagentes. Dentre o comparativo 
realizado, os espumantes apresentaram performances bastante similares com relação às 
variáveis observadas durante o teste. 

Palavras–chave: processo, concentração, reagentes, sulfetos 
 

DOSAGE ASSESSMENT IN ORE FLOTATION GOLD SULPHIDE 
 
ABSTRACT: He current global economic scenario points to a significant reduction in 
commodity sales price. Industries seek the implementation of initiatives that aim to adapt the 
company's costs to the current reality. This work includes the realization of an industrial test 
on the flotation stage of sulfide gold ore, comparing two sparkling with similar 
characteristics, but with different costs. The alternation of sparkling wine, along with 
operational control of the dosages, aimed at the reduction of costs, as well as process 
optimization. The goal was to conduct a comparative performance study between sparkling, 
classified as polyglycol ethers, namely the D250 and F650. The performance of the test has 
addressed the influence exerted on the process variables, involving monitoring the 
metallurgical recovery flotation, the sulfur content in the final concentrate and the specific 
consumption of reagents. Among the comparative done, sparkling showed similar 
performance with respect to the variables observed during the test. 
 
KEYWORDS: process, concentration, reagentes, sulfides  
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INTRODUÇÃO 

Considerando-se o atual cenário econômico mundial onde existe uma redução 

expressiva no preço de venda das commodities, as indústrias veem a necessidade da 

implantação de iniciativas que tenham como propósito adaptar os custos da empresa à 

realidade atual. 

Este trabalho contempla a realização de um teste industrial na etapa de flotação de 

minério de ouro com um espumante alternativo. A principal finalidade deste trabalho é 

realizar um estudo comparativo entre o desempenho do atual espumante, chamado de D250 e 

o espumante alternativo utilizado nos testes, o F650. Ambos são do mesmo fornecedor, 

possuem o peso molecular próximo de 250 e são tratados como éteres poliglicóis, 

diferenciando-se através de um pequeno detalhe em suas cadeias moleculares. 

A Pesquisa tem como objetivos específicos acompanhar a influência das variáveis do 

processo, sendo: recuperação metalúrgica da flotação, o teor de enxofre no concentrado final e 

o consumo específico de reagentes utilizados na flotação. 

A relevância deste estudo está diretamente relacionada ao aumento da utilização da 

técnica de flotação na indústria mineral, com o propósito, predominante, da concentração de 

minérios.  

 

O processo de flotação 

O processo de flotação, segundo Baltar (2010), é a técnica mais complexa de 

beneficiamento de minérios, sendo também a mais versátil e eficiente. Além disso, devido a 

sua natureza físico-química, possibilita explorar as diferenças de características superficiais 

dos diversos minerais.  

O desenvolvimento da técnica de flotação envolve três fases distintas: sólido, líquido e 

gás. Assim, tem-se um mecanismo de grande importância presente no sistema que é a 

afinidade dos minerais às bolhas de ar. Cada superfície mineral possui uma interação físico-

química quando em contato com a água e isto ocorre devido às diferenciabilidades existentes 

entre os minerais. 

A principal propriedade diferenciadora entre as partículas é a hidrofobicidade, que 

exprime a tendência das espécies minerais de se ligarem com maior facilidade as bolhas de 

gás (fase gasosa), do que com o fluido (fase líquida). Esta propriedade determina o carácter 

apolar das partículas, ou seja, não possuem afinidade pela água. “Quanto mais hidrofóbico for 

um mineral, maior será sua repelência por água e maior sua afinidade por substâncias apolares 

ou lipofílicas, como o ar atmosférico e substâncias graxas” (LEJA, 1982). 
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Esta ocorrência é quase exceção, pois, segundo Chaves et al (2010), a maioria das 

espécies minerais, como os carbonatos, sais, silicatos, sulfetos e óxidos, quando imersas em 

água ficam com a superfície molhada. Existem poucos minerais que são considerados 

naturalmente hidrofóbicos, ou seja, possuem um caráter não polar em sua superfície, como o 

carvão, o enxofre, a molibdenita, a grafita, e o talco. 

A outra propriedade diferenciadora que determina a afinidade das partículas pela água é 

a hidrofilicidade, que exprime a tendência das mesmas a se ligarem mais facilmente à fase 

líquida. “Quanto mais hidrofílico for um mineral, maior será a molhabilidade de sua 

superfície pela água ou por outros líquidos apolares” (CHAVES et al, 2010). 

No entanto, Baltar (2010) afirma que com a adição criteriosa de determinados 

reagentes, é possível transformar superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas. Com este notável 

avanço, a flotação passou a ser considerada uma técnica com alto potencial de utilização para 

qualquer tipo de minério, revolucionando assim, o beneficiamento de minérios, viabilizando 

tecnicamente e economicamente o aproveitamento de inúmeras ocorrências minerais, como 

também de finos e de materiais de antigas usinas, antes visto como rejeito. 

 

A flotação de sulfetos 

De acordo com Chaves et al (2010), as partículas de ouro encontram-se associadas à 

alguns minerais, principalmente da família dos sulfetos, como arsenopirita, pirita, pirrotita e 

calcopirita. O beneficiamento depende de vários fatores, principalmente da sua forma de 

ocorrência no meio ambiente, minerais associados e o teor do metal no minério. Ele apresenta 

algumas peculiaridades que o distinguem de outros métodos de tratamento. A espécie 

submetida ao processo de beneficiamento é uma entidade química em sua forma elementar 

metálica, caracterizada por elevada densidade e maleabilidade (PERES et al 2002). 

 

 

A influência dos espumantes na flotação de sulfetos 

 Existe uma variedade de fatores que podem influenciar o resultado de um processo de 

flotação. De acordo com Baltar (2010), alguns desses fatores podem estar relacionados com o 

tipo de minério, com os equipamentos industriais utilizados no circuito e as condições 

operacionais propostas ao beneficiamento mineral. Assim, pode-se dizer que cada minério 

possui sua peculiaridade, o que impossibilita garantir a eficiência de um mesmo processo para 
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qualquer tipo de minério, fazendo com que seja essencial o conhecimento aprofundado de 

suas características químicas e mineralógicas. 

Em uma usina de flotação, segundo Harris (1976), a ordenação e o tamanho das 

instalações, usualmente chamada de bancos, se diferenciam de acordo com as particularidades 

da planta, influenciando diretamente o resultado da flotação. Os fatores relacionados às 

condições operacionais também interferem de forma significativa, visto que o sistema de 

reagentes e suas diretrizes compõem as principais variáveis do processo. 

A influência dos reagentes depende não só do tipo, mas também do ambiente químico, 

dosagem, tempo de condicionamento, temperatura da polpa, método de preparação e ponto de 

adição, entre outros (BALTAR, 2010). 

Um fator primordial para que ocorra o processo de flotação é a dosagem controlada de 

reagentes, evitando gastos desnecessários e proporcionando maior qualidade e eficiência ao 

processo. Partindo-se disso, a dosagem de reagentes possui influência direta no sistema de 

flotação, possibilitando a elaboração de uma etapa bastante importante, a qual completa o 

transporte do agregado bolha-partículas, sendo usualmente chamada de camada de espuma. 

Por conseguinte, para que a espuma formada seja estável é fundamental sua verificação 

periódica, visto que a mesma interfere no teor e na recuperação do circuito. As principais 

variáveis que interferem nas características da espuma são: (1) o tipo e a concentração do 

espumante; (2) o tipo e a concentração do coletor; (3) a concentração de sólidos na polpa; (4) 

o tamanho, densidade e a molhabilidade das partículas aprisionadas na espuma e (5) o fluxo 

de ar (BALTAR, 2010). 

A dosagem de espumantes é de extrema importância e geralmente varia entre 5 e 50g/t. 

De acordo com Baltar (2010), o aumento da sua concentração é proporcional ao aumento da 

velocidade de flotação e da recuperação, ocasionando uma redução na seletividade do 

processo que, consequentemente, resultará na diminuição do teor do concentrado. Portanto, 

segundo Baltar (2010), o controle eficiente das condições operacionais pode propiciar uma 

espuma que beneficie o processo de flotação. Porém, a instabilidade da espuma causa a perda 

de partículas hidrofóbicas e sua total estabilidade também pode acarretar problemas de 

manuseio da descarga, além de aumentar a quantidade de partículas hidrofílicas que 

contaminam o concentrado. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos incluíram a preparação dos reagentes a serem dosados no processo 

de flotação, o controle operacional das dosagens utilizadas em cada turno de trabalho, a coleta 

de dados e acompanhamento das variáveis envolvidas no processo de flotação. 

  

Teste Industrial 

 Primeiramente, o teste industrial em questão utilizou um espumante alternativo ao 

atualmente empregado pela planta em estudo. O espumante alternativo utilizado no teste 

industrial é chamado de F650 e o mesmo foi comparado através de uma base de dados 

relacionados ao D250, o qual estava sendo utilizado pela correspondente mineradora. 

 Antes de iniciar o teste, foi necessário decidir sobre a concentração de reagentes que 

seriam utilizados, sendo o sulfato de cobre usado como ativador das partículas, a combinação 

de xantato e ditiofosfato usados como coletor de sulfetos, sabendo que não possuem nenhuma 

característica auxiliadora na formação de espuma, tornando indispensável à dosagem de 

espumante. No caso do teste, foi utilizado o F650 para promover a camada de espuma 

possibilitando a eficiência do processo de flotação. As concentrações utilizadas para as 

dosagens estão apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 . Concentrações das dosagens de reagentes. 

Ativador Coletor Espumante

3,75% 6,07% 2,00%

CONCENTRAÇÕES DAS DOSAGENS

 

Fonte: Pesquisa Aplicada, 2015.  

A variação de dosagem dos reagentes esteve na faixa de 250g/t de coletor, 

200g/t de ativador e 60g/t de espumante.  

Foram utilizados três tanques para homogeneização dos reagentes, com 

diferentes concentrações e capacidade de 2000 litros.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição de ouro nos sulfetos envolve principalmente o mineral-minério 

arsenopirita (85%), além de sulfetos de Sb e Cu (12%) e Pirita (3%), fazendo-se necessário o 

beneficiamento para obtenção do produto final.  

A partir do teste industrial, o objetivo era realizar um estudo comparativo do 

desempenho dos espumantes F650 e D250, comparando-se a recuperação metalúrgica, o teor 

de enxofre no concentrado final e o consumo específico de reagentes. 

Os dados obtidos foram comparados com o praticado (Base Line), referente ao 

acumulado de Janeiro e Fevereiro de 2015. Dentre os resultados, comprovou-se que o 

espumante F650 utilizado no teste industrial possui comportamento similar ao D250, utilizado 

atualmente na planta de sulfetados. Os dados permitiram a comparação entre as variáveis de 

processo, sendo a recuperação metalúrgica, o teor de enxofre no concentrado final e o 

consumo específico de reagentes. As variações percentuais dos aspectos citados não foram 

significativas, provavelmente, por serem compostos quimicamente semelhantes, com mínima 

diferença na cadeia carbônica e peso molecular similar. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam essas 

comparações. 

 

Figura 1. Comparativo do percentual de recuperação da flotação. FaEnge, 2015. 
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Figura 2. Comparativo do percentual de enxofre na flotação. FaEnge, 2015. 

 

 

Figura 3: Comparativo do consumo específico de reagentes na flotação. FaEnge, 2015. 

 

É notável que como os reagentes não demonstraram alta variabilidade nos resultados, 

tornando possível obter uma redução significativa do custo de produção, uma vez que, o 

espumante proposto, F650, possui menor preço quando comparado ao D250. 

 

CONCLUSÕES 

Com o teste, foi possível concluir que a utilização do espumante F650 leva a uma 

diminuição nos custos de produção do beneficiamento do minério de ouro, uma vez que as 

variações percentuais de recuperação metalúrgica, teor de enxofre no concentrado final e o 

consumo específico de reagentes não foram significativas, provavelmente, por serem 

compostos quimicamente semelhantes, com mínima diferença na cadeia carbônica e peso 

molecular similar. 
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RESUMO: Diversas tecnologias são utilizadas no tratamento de efluentes, no contexto das 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). A escolha da melhor tecnologia de tratamento 
depende principalmente da capacidade de autodepuração do corpo receptor. A ETE Aureny é 
uma estação localizada na região sul do município de Palmas - TO, recebendo efluentes da 
rede coletora e também de caminhões limpa fossa. O tratamento é composto por Lagoas de 
estabilização, sendo que recentemente foi implantado um sistema de flotação por ar 
dissolvido, com o objetivo de melhorar sua eficiência e para que o efluente tratado fosse 
lançado com uma menor carga de nutrientes. O objetivo do presente estudo é avaliar a 
eficiência de tratamento desta ETE, e suas influências a jusante do ponto de lançamento. 
Além disso, deseja-se avaliar a influência do lançamento no corpo receptor e comparar a 
eficiência de tratamento na estação antes e após a implantação do flotador. Para tanto, foi 
realizada a coleta mensal de amostras de efluente bruto e do efluente em todas suas etapas de 
tratamento e de dois pontos de córrego, um a montante e outro a jusante do ponto de 
lançamento. Após a execução de todas as análises foram calculados e avaliados todos os 
resultados. Comparando-os com a legislação vigente, podemos concluir que a ETE Aureny é 
altamente eficiente na remoção matéria orgânica por DBO e DQO, mantendo-se dentro da 
temperatura e pH esperados para o tratamento. Entretanto, a remoção de nitrogênio amoniacal 
não é bem eficiente, sendo este parâmetro pouco constante na remoção. 
Palavras–chave: flotação, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal, fósforo total 
 

EFFICIENCY EVALUATION OF SEWAGE TREATMENT PLANT - 
STP AURENY IN PALMAS/TO 
 

ABSTRACT: Several technologies are used in wastewater treatment in the context of 
Sewage Treatment Plants (STP). What will determine what technology is more suitable is the 
composition of each effluent. ETE Aureny is used throughout the southern region of the city 
of Palmas - TO, receiving effluents from sewage and septic tank truck system using the 
biological and physico-chemical treatment technology. As an additional treatment, a flotation 
system of dissolved air was implemented in order to improve the efficiency and the treated 
effluent to be released with a smaller load of nutrients. The aim of this study is to evaluate 
this STP treatment efficiency and its influence downstream of the release point. In addition, it 
is desirable to evaluate the influence of the releasing on the receiving body and compare the 
treatment efficiency at the station before and after the implementation of the floater. 
Therefore, the monthly collection of raw effluent samples and effluent in all stages of 
treatment and two-stream points, one upstream and one downstream of the release point was 
made. After running all analyzes were calculated and evaluated all results. Comparing them 
with current legislation, we can conclude that STP Aureny is highly effective in removing 
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organic matter by BOD and COD, keeping within the temperature and pH expected for 
treatment. However, the STP is not efficient in removing ammonia nitrogen and this 
parameter is not constant in the removal. 
KEYWORDS: flotation, BOD, COD, nitrogen ammonia, total phosphorus 
 
INTRODUÇÃO 

No contexto de Estações de Tratamento de Esgoto, pode-se destacar variadas 

tecnologias de tratamento de efluentes. O que irá determinar qual tecnologia é mais 

apropriada será a composição de cada efluente. Ocorrem basicamente quatro níveis de 

tratamento: o preliminar, que objetiva a remoção dos sólidos grosseiros; o primário ou físico, 

que visa a remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica suspensa; o 

secundário ou biológico, no qual predominam mecanismos biológicos e o objetivo principal é 

a remoção de matéria orgânica e eventualmente nutrientes (nitrogênio e fósforo); e o terciário 

ou químico, que objetiva a remoção de poluentes específicos, ou ainda a remoção 

complementar de poluentes não suficientemente removidos no tratamento secundário 

(SPERLING, 2005).  

Em Palmas, TO, cidade em que este estudo foi realizado, 99% da população é 

abastecida com água e 50,3% da população urbana possui sistema de coleta de esgoto, de 

acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de 2013 (PMSB 2013). O município de 

Palmas é atendido com três estações de tratamento: ETE (Estação de Tratamento de 

Efluentes) Vila União, localizada ao norte; ETE Prata, ao centro; e ETE Aureny, ao sul. 

Juntas recebem todo o efluente do município para tratamento.  

A ETE Aureny é utilizada por toda a região sul do município de Palmas - TO, 

recebendo efluentes do sistema de esgoto e de caminhões fossa. Esta utiliza a tecnologia de 

tratamento biológico e físico-químico. Originalmente era composto por lagoa de 

estabilização, porém, apenas as lagoas não eram eficientes na remoção de nutrientes. Assim, 

foi implantado na ETE Aureny, como tratamento adicional, um sistema de flotação por ar 

dissolvido com o objetivo de melhorar sua eficiência e para que o efluente tratado fosse 

lançado com uma menor carga de nutrientes. A avaliação dos resultados após a sua 

implantação é importante, indicando se os riscos de impactos nos corpos hídricos através do 

fósforo foram, de fato, reduzidos. Neste ponto, esta pesquisa se mostra pertinente à proposta 

de estudo da avaliação desta ETE. 

O objetivo do presente estudo foi, portanto, avaliar a eficiência de tratamento da ETE 

Aureny, localizada na cidade de Palmas- TO, e suas influências a jusante do ponto de 

lançamento. Além disso, desejou-se avaliar a influência do lançamento da ETE no corpo 
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receptor e comparar a eficiência de tratamento na estação antes e após a implantação do 

flotador. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Palmas, Tocantins, Norte do Brasil, em 

parceria com Companhia de Saneamento do Tocantins Foz/Saneatins, empresa do grupo 

Odebrecht Ambiental. A Estação de Tratamento de Efluente Aureny foi monitorada, sendo 

recolhidas amostras de diferentes etapas do tratamento e levadas para análise no Laboratório 

Central de Efluentes da empresa. Com o banco de dados referente às análises laboratoriais do 

Laboratório de Efluentes, foi possível a verificação quanto aos parâmetros estabelecidos na 

Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 430/11 e avaliar a eficiência 

de remoção de fósforo da estação ao final do processo. 

A pesquisa foi realizada em dois períodos diferentes: antes da implantação do flotador e 

após a implantação do mesmo, no período de abril de 2013 até abril de 2014. A implantação 

do flotador no sistema de tratamento ocorreu em agosto de 2013.  

Foram feitas coletas mensais de amostras de efluente bruto e do efluente em todas suas 

etapas de tratamento, como também, de dois pontos de córrego, um a montante e outro a 

jusante do ponto de lançamento, para se verificar a influência do efluente tratado sobre o 

Ribeirão Taquaruçu Grande. Todas as análises realizadas seguiram o recomendado por 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). Nos pontos em que 

as amostras foram coletadas, foram realizadas as análises diretas de temperatura, pH e 

oxigênio dissolvido através de uma Sonda Multi-Parâmetros. 

A leitura da concentração de fósforo foi determinada através do Espectrofotômetro 

HACH-DR2500. A turbidez foi determinada diretamente através do Turbidímetro Portátil 

2100p Hach. A DBO dos efluentes foi determinada pela leitura com o Orion® AquaMate 

spectrophotometers 8000. A seguir, na Tabela 1, têm-se os parâmetros e seus seguintes 

métodos indicados. 

 
Tabela 1. Parâmetros e métodos utilizados nas análises das amostras. IFTO, 2016. 

PARÂMETROS MÉTODO 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) Manométrico 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) Digestão com refluxo fechado/colorimétrico 

Fósforo Total Digestão com ácido ascórbico 

Nitrato Colorimétrico 
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Nitrito Colorimétrico 

Nitrogênio Amoniacal Total Nesslerização direta/ Colorimétrico 

Ph Eletrométrico 

Temperatura Leitura direta 

Turbidez Leitura Direta 

Oxigênio Dissolvido Leitura direta 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A fim de se organizar os resultados pertinentes a este trabalho, determinando o 

desempenho da ETE Aureny e as diferenças resultantes da implantação do flotador, separou-

se os parâmetros analisados em diferentes tópicos. 

 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

De acordo com a Resolução CONAMA 430/11, para condições de lançamento de 

efluentes diretamente no corpo receptor, o pH deve estar em uma faixa de 5 a 9. A Figura 1 

demonstra que o pH a montante e a jusante do ponto de lançamento ficou na faixa 

recomendada. 

 

 

Figura 1. pH a montante e a jusante do ponto de lançamento. IFTO, 2016. 

 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A Figura 2 representa as diferentes concentrações da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

nas diferentes etapas de tratamento durante todo o período do estudo. 

 



 

3933 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 2. DBO dos pontos na ETE Aureny. IFTO, 2016. 

 

De acordo com a legislação CONAMA 430/2011, o valor máximo de DBO5 a 20°C 

permitido para o lançamento de efluente é de 120 mg/L, ou remoção de 60% de DBO. Todos 

os valores na etapa final para lançamento no corpo hídrico se encontram abaixo deste valor, e 

o menor valor de remoção, encontrado no mês de junho de 2013, foi de 82,50%, valor acima 

de 60%, como requisitado pelo CONAMA. 

 

 

Figura 3. DBO a montante e a jusante do ponto de lançamento. IFTO, 2016. 

 

O CONAMA 357/2005 define que corpos de água doce de classe II devem possuir 

DBO5 a 20°C com até 5 mg/L O2. Na Figura 3, nota-se que os valores a montante nos meses 

de maio, agosto, outubro, novembro de 2013 e janeiro de 2014 se encontram acima deste 

valor, com destaque para agosto, com DBO no valor 9, e outubro, com DBO no valor 10, 

possuindo o dobro do permitido. No geral, os valores a montante são maiores que a jusante. 

Isto se deve a agentes externos. 
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Nitrogênio Amoniacal Total 

Na Figura 4 têm-se os resultados de concentração de nitrogênio amoniacal total durante 

o tratamento da ETE Aureny. 

 

 

Figura 4. Nitrogênio Amoniacal Total dos pontos na ETE Aureny. IFTO, 2016. 

 

Observa-se que a eficiência de remoção do nitrogênio amoniacal total não é constante 

ao longo dos meses e também não eficiente, visto que a remoção é relativamente baixa, 

chegando a não ocorrer nos meses de junho de 2013 e março de 2014, em que a entrada de 

efluente possui maior concentração do que a saída. Na Figura 5, observamos a quantidade de 

Nitrogênio Amoniacal Total a montante e a jusante do ponto de lançamento. 

 

 

Figura 5. Nitrogênio Amoniacal Total a montante e a jusante do ponto de lançamento. IFTO, 

2016. 
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Fósforo Total 

Não é citado na resolução CONAMA 430/2011 referências à concentração de fósforo 

no efluente. A Figura 6 demonstra os resultados do fósforo total nos pontos da ETE Aureny. 

 

 

Figura 6. Fósforo Total nos pontos da ETE Aureny. IFTO, 2016. 

 

 A remoção de fósforo total ocorre de maneira eficiente na ETE Aureny, tendo no 

geral, valores acima de 90%, com exceção de outubro de 2013, em que a ETE teve uma 

péssima remoção de apenas 9,23%. Entre agosto e novembro de 2013, houve uma variação 

nos valores de remoção, provavelmente por ser um período próximo à implantação do 

flotador, assim foram necessários ajustes. Do mês de dezembro de 2013 em diante, a ETE 

Aureny obteve uma ótima remoção de fósforo, com valores próximos a 100%, principalmente 

em dezembro, em que a remoção foi de 99,99%. A seguir na Figura 7, temos o fósforo total a 

montante e a jusante do ponto de lançamento. 

 

 

Figura 7. Fósforo Total a montante e jusante do ponto de lançamento. IFTO, 2016. 
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De acordo com o CONAMA 357/2005, para classe II de águas doces, o fósforo total 

deve ter até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e até 0,050 mg/L, em ambientes 

intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente 

lêntico. O Ribeirão Taquarussu Grande é um corpo receptor de nível intermediário, e, 

portanto, deve ter valores até 0,050 mg/L. 

 

CONCLUSÕES 

Analisando-se os resultados obtidos e comparando-se com a legislação vigente, 

podemos concluir que a ETE Aureny é altamente eficiente na remoção matéria orgânica por 

DBO e DQO, mantendo-se dentro da temperatura e pH esperados para o tratamento. 

Entretanto, a remoção de nitrogênio amoniacal na ETE não é bem eficiente, sendo este 

parâmetro pouco constante na remoção. Para solucionar ou auxiliar nesta situação, uma boa 

sugestão seria a implantação de aeradores na lagoa de maturação, na intenção de reduzir o 

nitrogênio amoniacal, auxiliando nas reações de nitrificação através da oxidação do efluente 

em tratamento. A implantação do flotador auxiliou a remoção do fósforo total no sistema. O 

fósforo, ao contrário do nitrogênio amoniacal, apresentou uma eficiente remoção, com um 

pequeno aumento depois da implantação do flotador. Quanto ao corpo hídrico, a ETE Aureny 

não teve um impacto negativo significativo. Sugere-se que em trabalhos futuros nesta ETE, 

seria importante também considerar parâmetros hidráulicos, como vazão, tempo de detenção e 

carga orgânica. Seria também interessante a classificação do córrego Taquaruçu Grande em 

relação ao IQA (Índice de Qualidade Ambiental). 
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RESUMO: O setor de saúde possui a função de servir à população promovendo à saúde com 
completa assistência médica, preventiva, terapêutica e curativa. Sendo fundamentais à 
comunidade, com grande importância e participação na vida das pessoas, desde o 
nascimento, durante a vida, por motivos de prevenções, cura de doenças ou males que nos 
afetam nas mais variadas formas, até a morte. Por esse motivo, se faz necessária a 
atuação da logística, pois com essa ferramenta, diversas áreas e setores podem ser 
fomentados ao máximo, de modo eficiente e eficaz; um desses setores que podemos citar, 
devido a sua importância, é o estoque, uma vez que esse pode se tornar pulmões contra 
flutuações inesperadas. Neste sentido, a pesquisa conduziu-se por analisar a utilização 
das ferramentas logísticas relacionadas ao setor de almoxarifado, a fim de contribuir e 
melhorar a gestão do hospital, produzindo a descrição e avaliação da competência e 
relevância do Almoxarifado de um Hospital Universitário da Região Nordeste, por meio 
de um estudo de caso. 

Palavras–chave: Almoxarifado, estudo de caso, gestão hospitalar, estudo de caso 
 
MEANS AND MATERIALS MANAGEMENT ASSESSMENT OF A UNIVERSITY HOSPITAL NORTHEAST FEDERAL: 

USING THE TOOL AS LOGISTICS DRIVING THE EFFICIENCY OF THE TASKS OF THE WAREHOUSE HOSPITAL 

ABSTRACT: The health sector has the function of serving the people promoting health with 
comprehensive medical care, preventive, therapeutic and healing. It is fundamental to the 
community, with great importance and interest in people's lives, from birth, during life, for 
reasons of prevention, cure of diseases or ailments that affect us in various ways, to death. For 
this reason, the performance of the logistics necessary, because with this tool, different areas 
and sectors may be encouraged to most efficiently and effectively; of these sectors we can 
mention because of its importance, is the stock, since this can become lungs against 
unexpected fluctuations. In this sense, the research was conducted by analyzing the use of 
logistical tools related to the warehouse sector in order to contribute and improve hospital 
management, producing the description and evaluation of the competence and relevance of 
the Warehouse of a university hospital in the Northeast through a case study. 
KEYWORDS: Stockroom, case studies, hospital management, case study 
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INTRODUÇÃO 

O setor de saúde possui a função de servir à população promovendo à saúde com completa 

assistência médica, preventiva, terapêutica e curativa. Sendo fundamentais à comunidade, 

com grande importância e participação na vida das pessoas, desde o nascimento, durante 

a vida, por motivos de prevenções, cura de doenças ou males que nos afetam nas mais 

variadas formas, até a morte (LIMA GONÇALVES, 1998; MIRANDA et al., 2007). 

Todavia, as organizações hospitalares, na maioria dos casos, não possuem compreensão 

nítida de almejar a excelência em suas atividades, não estando sensíveis ao fato dessa 

atitude encurtar os ciclos internos, tais como: reduzir filas de espera, a otimizar 

produtividade, melhorar o serviço prestado ao paciente, dentre outros benefícios. Além 

disso, esse ramo assume uma relevante posição no mercado, decorrente de sua função 

econômica e social (SICSÚ et al., 2006).  

Por esse motivo, se faz necessária a atuação da Logística nesse âmbito, pois com essa 

ferramenta diversas áreas e setores podem ser fomentados ao máximo, de modo eficiente e 

eficaz; um desses setores que podemos citar, devido a sua importância, é o estoque, uma 

vez que esse pode se tornar pulmões contra flutuações inesperadas. Por exemplo, para 

desempenhar suas atividades no setor de farmácia, é prescindível o uso seguro e racional 

das medicações prescritas pelo profissional, e ainda de responder à demanda das 

necessidades de tratamento farmacológico dos pacientes hospitalizados, para tanto para 

que a farmácia hospitalar mantenha sob sua guarda os estoques desses produtos, é de 

suma importância que exista uma real conservação e segurança na estocagem dos 

materiais dessa natureza, uma vez que esses podem acarretar e/ou agravar problemas nos 

pacientes, como também, desenvolver novas complicações, podendo causar até a sua 

morte. Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa é analisar a utilização das ferramentas 

logísticas relacionadas ao setor de almoxarifado, a fim de contribuir e melhorar a gestão 

do hospital. 

Sendo assim, a pesquisa justifica-se por conduzir uma descrição e avaliação da competência 

e relevância do Almoxarifado de um Hospital Universitário da Região Nordeste, por meio 

de um estudo de caso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa, quanto aos objetivos, classifica-se como um estudo exploratório 

que, segundo Hair Jr. et al. (2005), é um tipo de pesquisa orientada para a descoberta de 
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tópicos ainda não pesquisados. Quanto aos meios, a pesquisa foi desenvolvida a partir de um 

estudo de caso no almoxarifado de um Hospital Universitário, unidade na região Nordeste, 

que atua produzindo e disseminando conhecimentos na área de saúde. Quanto à abordagem, o 

artigo foi dividido em etapas: Abordagem quantitativa, que teve, como propósito, coletar 

dados sobre as movimentações dos materiais no almoxarifado da organização estudada, 

quantificando-os para os fins pretendidos e abordagem qualitativa, teve como propósito 

levantar informações complementares sobre a gestão do estoque, para tanto, realizou-se uma 

entrevista com o gestor do almoxarifado. Além da entrevista, optou-se por incluir na pesquisa 

a análise de dados documentais e dos relatórios do sistema de informação da organização, 

referente as movimentações de materiais que complementassem as informações necessárias 

para atingir o objetivo formulado. 

 

Figura 1 – Etapas metodológicas da pesquisa 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Hospital Universitário foi criado em 1909, instituição de médio porte, certificado 

como organização de ensino, oferece para os usuários serviços assistenciais referenciados de 

média e alta complexidade, nas áreas de transplante, cardiovascular, cardiologia, 

oftalmologia, neurologia, obesidade mórbida, dentre outros. A organização possui 201 

residentes - distribuídos em 32 programas, 1.137 alunos de graduação, sendo graduandos de 

10 cursos, conta também com 12 mestrandos e doutorandos. 

A estrutura de governança é formada por um colegiado executivo composto pela 

Superintendência e três gerências: Gerência de Atenção à Saúde, Gerência de Ensino e 

Pesquisa e Gerência Administrativa - responsável pelo gerenciamento e implementação das 

políticas de gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, bem como 

pela gestão de pessoas e da logística e infraestrutura hospitalar, sendo esta última onde a 

pesquisa será realizada.  
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O almoxarifado do hospital é dividido em: (a) Central, (b) Nutricional e (c) 

Farmacêutico, cuja administração dos materiais é realizada de forma integrada e com os 

mesmos procedimentos internos e externos. O setor é composto por oito funcionários que 

realizam atividades específicas: recebimento, a guarda e distribuição dos materiais, bem como 

a administração, controle dos recursos e planejamento das necessidades dos materiais, por se 

tratar de um setor movimentado e deter de um baixo número de funcionário, esses não 

permanecem ociosos.   

O hospital analisado, por pertencer a Rede Federal, não se pôde fornecer informações a 

respeito da área e Layout utilizado pelo almoxarifado da instituição, uma vez que esse possui 

caráter sigiloso. Os dados obtidos foram por meio da observação e ultimação dos 

pesquisadores, entretanto, estima-se que o almoxarifado armazene uma média de 800 tipos de 

produtos.  

Todas as atividades realizadas pelo almoxarifado recebe a nomenclatura de POP 

(Procedimento Operacional Padrão), que é dividido em três subáreas: Recepção dos materiais, 

Armazenamento e Distribuição. Cada vertente possui uma determinada importância e 

responsabilidade sequenciada e ordenada, que serão descritas a seguir:  

1. Recepção dos materiais: Após o material, que deve estar acompanhado de 

documentos hábeis (normalmente a Nota Fiscal), dá entrada no almoxarifado ocorre à 

conferência, que objetiva verificar se o produto corresponde om exatidão à descrição contida 

na nota fiscal concedida pelo fornecedor, levando em conta os seguintes critérios: (a) 

Quantidade, (b) Marca e (c) Características do material, em seguida, estando conforme, o 

produto será acolhido pelo almoxarifado ou, quando for o caso, será solicitado ao setor 

demandante do material um exame qualitativo, uma vez que os materiais do hospital possuem 

natureza específica, por esse motivo, apenas os profissionais que irão utilizá-los poderão 

avaliar se o material está conforme ou não conforme de acordo com suas especificidades;  

2. Armazenamento: Logo após a aceitação do material, o assistente administrativo 

do almoxarifado cadastra o documento fiscal no sistema de informação utilizado pela 

Instituição que é o SIPAC-Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, 

interface representada na Figura 2, após esse cadastro o funcionário irá classificar o material 

quanto ao seu consumo, se é imediato ou não. Conforme o caso é produzido pelo sistema o 

lançamento automático da entrada do material recebido, o que mantém as fichas de controle 

eletrônicas individuais de cada material movimentado. No verso da Nota fiscal (ou outro 

documento cabível) são colocados os vistos, pelo chefe administrativo do almoxarifado, a fim 
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de garantir que o material foi recebido devidamente. Logo após esse processo, o material é 

autorizado para a movimentação física, o qual, até então, estava na área de processamento; 

Figura 3: Interface do SIPAC 

 
Fonte: Hospital da Rede Federal, 2015 

 

3. Distribuição: Os setores do hospital requisitam os materiais através do SIPAC, 

o sistema autoriza o processo de distribuição dos materiais, desde a requisição até a baixa no 

estoque, gerando diversos relatórios gerenciais, inclusive de custo. O almoxarifado preocupa-

se em realizar, periodicamente, o confronto das quantidades solicitadas com o histórico de 

consumo, a tabela de previsão de demanda por material e setor e o saldo de estoque, de forma 

a mensurar a quantidade a ser atendida. Após ser definido o quantitativo e os materiais a 

serem fornecidos é finalizada a requisição no sistema e, em seguida, é impressa duas vias para 

o processamento de coleta e preparação do fornecimento, o sistema automaticamente lança as 

saídas nas fichas de controle e apropriação da despesa por centro de custo. Na medida em que 

os materiais forem retirados, serão anotados: data, código do setor requerente, quantidade 

retirada e calculo do novo saldo final. Na entrega, propriamente dita, é recolhida a assinatura 

do setor que solicitou o produto, a fim de certificar o recebimento.   

O processo de codificação dos materiais do almoxarifado é realizado por meio do 

sistema de informação utilizado pela instituição, SIPAC. Essa atividade se dá pela seguinte 

forma: O bem é inserido nos registos da empresa, através do sistema, que em seguida gera um 

código número, isto é, composto apenas por números, que irá conter todas as informações 

necessárias do produto; esse método colabora para uma rápida identificação e manuseio dos 

produtos estocados no almoxarifado. Vale salientar que dependendo da natureza do produto 

alguns podem receber a etiqueta metálica de tombamento, por se caracterizarem como carga 

patrimonial do hospital. 
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Por meio do desenvolvimento da pesquisa, pode-se observar que os funcionários do 

almoxarifado possuem conhecimentos e fundamentação na área da Logística, visto que, todas 

as atividades e atribuições do setor são pensadas de maneira estratégica, tendo o foco na 

redução de tempo e custo, um exemplo prático disso está nas na disposição dos materiais 

armazenados, pois os materiais que possuem maior rotatividade encontram-se mais próximos 

da saída, para que não exista desperdício de movimentação. Para calcular essa rotatividade, 

como também, os custos de cada material, o hospital universitário utiliza-se da Curva ABC, 

que estar representada na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Curva ABC de um Hospital Universitário da Região Nordeste 

Fonte: Adaptado ao Hospital Federal, 2015 

 

Como se pode observar, as maiores porcentagens dos produtos encontram-se na classe 

C, apresentando um maior custo para o hospital, mas esses materiais apresentam baixo valor 

unitário, que somas pela quantidade representam esse significativo resultado.  

Por se tratar de um almoxarifado central, esse estoque possui relações com todos os 

demais setores da instituição, pois os esses solicitam diretamente ao almoxarifado os 

materiais necessários para realizar os procedimentos, realizada pelo sistema de informação e o 

almoxarifado encarrega-se das atividades restantes, a Figura 4 melhor representa os 

Procedimentos Operacionais Padrão do almoxarifado, que todos os setores devem seguir.  

 

Figura 4: Fluxograma ilustrando o elo do almoxarifado e os outros setores 

                            

Classe Quantidade de Produtos Porcentagem (%) 

 

Consumo (R$) 

 

Percentual 

acumulado (%) 

A 87 10,77% 689.476,75 79,91% 

B 174 21,53% 129.830,34 15,05% 

C 547 67,70% 43.484,65 5,04% 

Total 808 100% 862.791,74 100,00% 



 

3944 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Uma preocupação evidente do almoxarifado da instituição é o processo de catalogação 

dos produtos estocados, nesses catálogos possuem: o código do produto, uma breve descrição 

e uma foto ilustrando o material, esse documento é totalmente funcional no âmbito do 

almoxarifado e inclusive estar disponível no site da instituição, caso os usuários desejem 

avaliar os materiais que o hospital universitário detém. 

 

CONCLUSÕES 

Após a realização da pesquisa, pôde-se avaliar o cenário Logístico em que o setor de 

almoxarifado da instituição se encontra, concluindo que essa ferramenta encontra-se 

atuante nesse setor, uma vez que o almoxarifado preocupasse em desempenhar um papel 

importante para a organização, de forma eficiente e eficaz. Por esse motivo, suas 

atividades são planejadas de modo a reduzir o desperdício de custo e tempo. Essa 

preocupação se dá pelo fato do almoxarifado interferir significativamente na cadeira 

Logística do hospital e nas atividades nos demais setores, pois esses são diretamente 

dependentes do bom despenho do mesmo. Sabendo disso, os funcionários desse setor 

preocupam-se em utilizar métodos e instrumentos logísticos- citados anteriormente no 

decorrer do trabalho, a fim de reduzir e/ou eliminar erros, podendo ser: atraso na entrega 

dos materiais solicitados, almoxarifado mal abastecido, incertezas de comunicação, 

gerência precária dos materiais estocados, dentre outros problemas que podem vir a 

surgirem. 

Por meio das visitas e observações que foram necessárias para a realização dessa pesquisa, 

constatou-se que a Logística apesar de ser utilizada, essa não é totalmente aproveitada 

devidamente pelo setor, uma vez que foram notadas pequenas falhas e défices, que se 

sanados podem aperfeiçoar operações que geram significativas mudanças em diversos 

aspectos e setores da instituição Federal. 

Por fim, podemos concluir que ferramentas administrativas e gerenciais podem auxiliar no 

fluxo e na gestão de estoques dentro das organizações, vale salientar que é de suma 

importância que essa questão essa discutida, a fim de fomentar essa área de estudo, uma vez o 

estoque é um setor primordial para que as empresas logrem êxito no mercado atual. No 

contexto hospitalar essa questão tornasse ainda mais importante, pois trata-se de uma 

organização que possui uma responsabilidade social amplamente expressiva, em outras 

palavras, sua função é servir à população promovendo a saúde com completa assistência 

médica, preventiva, terapêutica e curativa, comportando alto risco inerente à sua atividade, 
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salientando a real importância da atuação da Logística, pois essa pode diminuir 

significativamente erros em processos; aumento no nível de serviço da instituição, resultando 

uma maior satisfação de seus usuários, além de  dá subsídio para que a empresa atue em um 

novo patamar competitivo e se destaque no campo de atuação. 
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RESUMO: Com o crescente aumento da utilização da água de poço para diversos fins surge 
a importância do cuidado em relação a qualidade dessa água que pode vim a ser contaminada 
por diferentes meios. Objetivou-se através desse estudo avaliar a conformidade dos dados das 
análises físico-químicas e bacteriológicas através do monitoramento realizado pelo Programa 
de Monitoramento de Águas (PMA) dos poços do IFPB - Campus João Pessoa com a 
legislação em vigor válida para potabilidade. Em relação ao poço monitorado, de acordo com 
os dados obtidos foi observado que os parâmetros de cloretos, cor, dureza total, turbidez e 
coliformes termotolerantes se apresentavam dentro dos padrões previstos em legislação em 
todos os meses estudados. Já em relação ao pH encontrou-se abaixo do limite exigido em 
legislação. 
 
Palavras–chave: águas subterrâneas, coliformes termotolerantes, consumo humano, pH, 
potabilidade 
 

EVALUATION OF PHYSICAL-CHEMICAL AND 
BACTERIOLOGICAL QUALITY OF THE WATER IN THE WELL OF 
IFPB- CAMPUS JOÃO PESSOA 
 
ABSTRACT: With the growth of the use of well water for various purposes comes up the 
importance of careful about the quality of that water that may come to be contaminated by 
different forms. The objective of this study was to evaluate  the data accordance of  physico-
chemical analysis and bacteriological through monitoring made by the Programa de 
Monitoramento de Águas of the wells from IFPB - Campus Joao Pessoa comparing with  the 
applicable legislation for potability. About the monitored well, according to the obtained data 
was observed that the parameters chloride, color, total hardness, turbidity and fecal coliforms 
were within the standards set out in legislation in every month studied. However, regarding 
pH value was found below the limit required by law. 
 
 
KEYWORDS: Groundwater, Fecal coliforms, Human consumption, pH, Potability 
 

INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas vêm se constituindo uma importante alternativa para 

abastecimento de comunidades rurais e urbanas, tanto para uso agrícola, quanto industrial e 

também para o consumo humano. (CAPUCCI et al., 2001; PHILIPPI, 2005). 
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Entende-se por águas subterrâneas aquelas que são encontradas abaixo da superfície terrestre, 

resultantes do processo de infiltração das águas das chuvas que preenchem os poros e interstícios do 

solo formando os aquíferos. A captação da água subterrânea pode ser feita através do aproveitamento 

das nascentes, galerias de infiltração e principalmente, por meio de poços (CHAVES et al., 2005). 

Segundo Costa et al. (2012), com o crescente aumento da utilização da água de poço 

para diversos fins surge a importância do cuidado em relação a qualidade dessa água que pode 

vim a ser contaminada por diferentes meios. 

O destino final do esgoto doméstico e industrial em fossas e tanques sépticos, a 

disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos e industriais, postos de combustíveis e de 

lavagem e a modernização da agricultura representam fontes de contaminação das águas 

subterrâneas por bactérias e vírus patogênicos, parasitas e substâncias orgânicas e inorgânicas 

(SILVA e ARAÚJO, 2003). A água para ser potável necessita atender padrões biológicos, 

físicos e químicos previstos em legislação, para assegurar a saúde e o bem-estar humano. 

Em 2011, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 2.914 que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade (BRASIL, 2011). 

O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde 

pública. Os critérios adotados para assegurar essa qualidade têm por objetivo fornecer uma 

base para o desenvolvimento de ações que, se propriamente implementadas junto à população, 

garantirão a segurança do fornecimento de água através da eliminação ou redução à 

concentração mínima de constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde 

(D'AGUILA, 2000). 

Tendo em vista a importância do monitoramento da qualidade da água, objetivou-se 

através desse estudo avaliar a conformidade dos dados das análises físico-químicas e 

bacteriológicas através do monitoramento realizado pelo Programa de Monitoramento de 

Águas (PMA) dos poços do IFPB - Campus João Pessoa com a Portaria N° 2.914 de 12 de 

dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. Estes valores podem então subsidiar a tomada de 

decisão pela equipe gestora da Instituição quanto às ações necessárias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado com a água do poço in natura do IFPB- Campus João Pessoa, 

que possui capacidade de 54.860m³, responsável pelo abastecimento da Instituição. Os dados 

foram obtidos do Programa de Monitoramento de Águas (PMA),  que realiza monitoramento 

mensal da qualidade da água deste poço. 
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Foram avaliados os dados das análises físico-químicas entre os meses de julho e 

setembro, totalizando 3 amostras. Os parâmetros foram selecionados de acordo com a Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) que dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade e  estão relacionados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Exposição das análises, equipamentos, métodos e referências utilizados para 

obtenção dos resultados. IFPB, 2016. 

Parâmetros Equipamento/ Método Referência 

Cloretos Titulação com AgNO3 / Mohr APHA Standard Methods, 22nd 
ed., Method 4500-Cl- B (2016) 

Cor Colorímetro / comparação visual APHA Standard Methods, 
22nd ed., Method 2120 B 
(2016) 

Dureza Total Titulação com EDTA / 
Quelatometria 

APHA Standard Methods, 22nd 
ed., Method 2340 C (2016) 

pH pHmetro / Potenciométrico APHA Standard Methods, 22nd 
ed., Method 4500-H+ pH Value 
(2016) 

Turbidez Turbidímetro / Nefelométrico APHA Standard Methods, 22nd 
ed., Method 

2130 Turbidity (2016) 

Coliformes 
termotolerantes 

Tubos Múltiplos Manual da Funasa (2013) 

                                

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas encontradas nas amostras 

analisadas do poço do IFPB - Campus João Pessoa - estão apresentados nas tabelas abaixo. 

Para esse estudo foram utilizados dados de monitoramento do PMA, nos meses de julho à 

setembro do ano de 2016, dados mais recentes. 

Em relação ao ponto monitorado, de acordo com os dados obtidos foi observado que 

os parâmetros de cloretos, cor, dureza total, turbidez e coliformes termotolerantes se 

apresentavam dentro dos padrões previstos em legislação em todos os meses estudados. Já em 
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relação ao pH encontrou-se abaixo do limite exigido em legislação como pode ser visto na 

tabela 5. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos pela análise de cloretos em confronto a Portaria 2.914/2011. 

IFPB, 2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

Cloretos (mg/L) 36,39 35,87 44,18 Até 250 

  

Tabela 3. Resultados obtidos pela análise de cor em confronto a Portaria 2.914/2011. IFPB, 

2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

Cor (uH) 0 0 0 Até 15 

  

Tabela 4. Resultados obtidos pela análise de dureza total em confronto a Portaria 2.914/2011. 

IFPB, 2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

Dureza Total 

(mg/L) 

84 4,16 156 Até 500 

  

Tabela 5. Resultados obtidos pela análise de pH em confronto a Portaria 2.914/2011. IFPB, 

2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

pH 5,08 4,34 5,25 6,0 a 9,5 

  

Tabela 6. Resultados obtidos pela análise de turbidez em confronto a Portaria 2.914/2011. 

IFPB, 2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

Turbidez 

(NTU) 

0,24 0,1 0,73 Até 5,0 
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Tabela 7. Resultados obtidos pela análise de Coliformes Termotolerantes em confronto a 

Portaria 2.914/2011. IFPB, 2016. 

  Julho Agosto Setembro Portaria 2.914/2011 

Coliformes 

Termotolerantes 

Ausente Ausente Ausente Ausente 

     

       Conforme Casali (2008), a amplitude nos valores de pH justifica-se pela composição 

química das águas, que pode ser influenciada pela formação geológica que armazena a água, 

pelo nível de contaminação e pelo sistema de captação e armazenamento de água utilizado.  

      A acidez da água pode contribuir para a corrosão das estruturas das instalações 

hidráulicas, adicionando constituintes à água. As maiores alterações neste indicador são 

provocadas por despejos de origem industrial (DERÍSIO, 1992). Para evitar corrosões nos 

canos,o pH deve ser medido e ajustado sempre que necessário para melhorar o processo de 

coagulação/floculação da água e também o controle da desinfecção (ARTIGO ÁGUA). 

 

CONCLUSÕES 

 Diante dos resultados obtidos no presente estudo, foi possível verificar que a água do 

poço que serve de abastecimento para o IFPB - campus  João Pessoa - possui os parâmetros 

de cloretos, cor, dureza total, turbidez e coliformes termotolerantes dentro dos padrões 

previstos em legislação e o pH um pouco abaixo dos padrões exigidos. O ajuste do pH deve 

ser realizado para evitar a corrosão das instalações hidráulicas que por esse fato pode 

adicionar constituintes à água e para manutenção do processo de coagulação/floculação da 

água e controle da desinfecção. O monitoramento da água de abastecimento é extrema 

importância para garantir sua qualidade e a segurança do consumo.   
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a descoloração/degradação do 
efluente têxtil real via tratamento oxidativo avançado do tipo Fenton (Fe2+/H2O2). Foram 
realizados ensaios para diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio de 1 a 4 mg/L e 
concentrações de íons Fe2+ de 1 a 5 mg/L. O acompanhamento reacional da descoloração foi 
feito a partir do monitoramento da absorbância das soluções a 610 nm. Os processos foram 
realizados em um reator simples com volume útil de 100 mL sob agitação magnética de 150 
rpm. Os resultados obtidos mostraram uma eficiência máxima de descoloração no processo de 
87,5% na concentração 2 mg/L H2O2 e 1 mg/L Fe2+. Para os ensaios realizados, considerando 
os parâmetros de DQO, nitrato e sulfato o tratamento mostrou-se também bastante eficiente 
com valores expressivos, respectivamente de 78 e 98%,70 e 93% e 36 e 78%. Do ponto de 
vista cinético foram aplicados dois modelos: de primeira ordem e pseudo-primeira ordem. 
Diante dos resultados obtidos em todos os ensaios os processos que se adequaram de forma 
melhor foram descritos a partir do modelo de pseudo-primeira ordem de Behnajady, 
Modirshahla e Ghanbary,o que justifica aplicação do mesmo nos processos reacionais 
cinéticos via processo Fenton. Foi analisado também a qualidade do efluente antes e depois da 
aplicação do processo oxidativo avançado, visando sua adequação no sistema de tratamento 
aplicado, bem como sua possível destinação nos corpos aquáticos classe 2 segundo a 
resolução CONAMA 357/2005, a qual estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes nos corpos aquáticos.  
Palavras–chave: Tratamento Avançado, Efluente Têxtil, Descoloração 
 

TREATMENT OF FEASIBILITY ASSESSMENT PROCESS 
WASTEWATER TEXTILE USING FENTON (Fe2+ / H2O2) 
 
ABSTRACT: This study aimed to analyze the discoloration/degradation of real textile 
effluent via advanced oxidative treatment of type Fenton (Fe2+/H2O2). Assays were performed 
for different hydrogen peroxide concentrations of from 1 to 4 mg/L and concentrations of Fe2+ 
ions from 1 to 5 mg/L. The discoloration reaction monitoring was done by monitoring the 
absorbance of the solutions at 610 nm. The procedures were performed in a single reactor 
with a volume of 100 mL under magnetic stirring 150 rpm. The results showed a maximum 
efficiency of the bleaching process in 87.5% concentration 2 mg/L H2O2 and 1 mg/L Fe2+. For 
the tests conducted, considering the parameters of COD, nitrate and sulfate treatment also 
proved to be very efficient with significant amounts respectively of 78 and 98%, 70% and 93 
and 36 and 78%. The kinetic point of view were applied two models: first order and pseudo-
first order. Results obtained in all testing processes that suited so best have been described 
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from the pseudo-first order of Behnajady model, Modirshahla and Ghanbary, which justifies 
the application of the same reaction processes kinetic via Fenton process. It was also analyzed 
the quality of the effluent before and after the application of advanced oxidation process to 
their suitability in the applied treatment system as well as its possible disposal in water bodies 
class 2 according to resolution CONAMA 357/2005, which establishes the conditions and 
release standards of effluents into water bodies. 
KEYWORDS: Advanced Treatment, Effluent Textile, Discoloration 
 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a contaminação ambiental alcançou escalas globais, principalmente 

em virtude da contínua emissão de resíduos domésticos e industriais. Quando esses efluentes 

não são tratados de forma adequada, eles apresentam um elevado potencial poluidor.  

No contexto da atividade industrial é possível destacar o ramo têxtil. As operações de 

tingimento e lavagem de fibras têxteis geram uma grande quantidade de resíduos líquidos. 

Tais efluentes contêm elevada carga orgânica e forte coloração. Além dessas características, 

eles são recalcitrantes às tecnologias de tratamento convencionais que pode ser atribuída aos 

corantes utilizados no processo fabril (SALVADOR; MARCOLINO JÚNIOR; PERALTA-

ZAMORA, 2012).  

Os corantes são divididos em classes de acordo com sua estrutura. São eles: azo, 

antraquinona, ftalocianina e índigo. Tais corantes são extensivamente utilizados no setor 

industrial por conta de sua versatilidade e estabilidade (TUNÇ; GÜRKAN; DUMAN, 2012).  

O Ceará está entre os cinco maiores produtores nacionais têxteis e confeccionados, 

representando 6% do setor (CEARÁ, 2013). Com isso o volume de efluentes com altas cargas 

de corantes originados de etapas como a lavagem e tingimento se tornaram agentes poluidores 

extensivos. Para solucionar essa problemática, diversas empresas locais apresentam o sistema 

de tratamento de efluentes convencional, o qual é composto por etapas de gradeamento, 

peneiramento, equalização, coagulação, floculação, decantação e lagoas de estabilização 

(QIANG et al., 2013). Os sistemas de tratamento geralmente utilizados, compostos por 

processos físicos e biológicos nem sempre são eficientes na redução destes compostos 

(MANENTI et al., 2014).  

Diante da resistência dos corantes têxteis quando submetidos a tratamentos biológicos e 

físicos, os processos oxidativos avançados (POAs) se tornaram uma promissora alternativa de 

mineralização. Esses processos têm sido bastante utilizados nos últimos anos, principalmente 

em razão da sua efetiva capacidade de degradação de substratos, incluindo corantes têxteis, 

além de apresentar baixa seletividade e alto poder oxidativo de uma gama de poluentes 

orgânicos complexos (TUNÇ; GÜRKAN; DUMAN, 2012). 



 

3955 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

MATERIAL E MÉTODOS 

O efluente têxtil utilizado foi coletado em uma indústria localizada no município de 

Petrolina-PE por nome de RIO MALHAS, onde foram coletas 2 amostras de 10 litros do efluente 

bruto. Logo após a coleta a amostra foi levada para o laboratório para serem feitas análises e 

processos. Os experimentos de descoloração/degradação foram realizados via processo 

Fenton (Fe2+/H2O2).  

No processo foram utilizados erlenmeyers de 125 mL recobertos com papel laminado 

para evitar exposição à luz ambiente e o pH foi ajustado a 3,0com HCl 6N. O volume 

reacional útil no sistema oxidativo foi de 100 mL. As reações foram executadas sob moderada 

agitação (150 rpm). O peróxido de hidrogênio (H2O2) 30% foi usado como fonte de radicais 

hidroxilos e sulfato ferroso amoniacal Fe (NH4)2(SO4)2. 6 H2O como fonte de íons ferrosos.  

Para avaliação da descoloração/degradação do efluente bruto filtrado foram realizados 

ensaios com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (1 a 4mg/L H2O2) e de íons 

ferrosos (1 a 5mg/L Fe2+). No acompanhamento reacional das análises foram coletadas 

alíquotas de 2,5 ml em diferentes intervalos de tempos de 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 

min e analisadas por espectrofotometria de absorção molecular. A descoloração dos efluentes 

sintéticos foi monitorada pela diminuição da absorção de luz no comprimento de onda 

máximo (610 nm) do efluente. 

Os perfis cinéticos de descoloração das soluções do efluente para os tratamentos foram 

avaliados para os modelos cinéticos de primeira ordem e de pseudo-primeira ordem. Para 

descrição cinética dos processos oxidativos também foi utilizado o modelo não-linear de pseudo-

primeira ordem descrito por Behnajady, Modirshahla e Ghanbary (2007). 

As análises físico-químicas (DQO, pH, nitrato, sulfato e cor) para caracterização das 

soluções do efluente foram realizadas através das metodologias oficiais do Standard Methods for 

the Examination of Waterand Wastewater (APHA,2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da caracterização do efluente industrial real estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Valores de caracterização do efluente bruto. IFCE, 2015. 

 

PARÂMETROS FÍSICOS 
QUÍMICOS 

VALORES 

DQO 1630 mg O2/L  
Sulfato 50 mg SO4

2-/L  
Nitrato 0, 0375mgNO3-/L  
pH 7,2  

                              

Os dados apresentados na tabela 1 mostram os resultados da caracterização dos 

parâmetros físicos químicos do efluente real. Segundo a RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 

a DQO apresenta-se acima do permitido para os padrões de lançamento nos corpos aquáticos 

de classe 2, a emissão desses efluentes nos corpos aquáticos colocam em risco todo o 

ecossistema aquático devido elevada carga orgânica presente nos efluentes têxteis, 

contribuindo com aumento da demanda química de oxigênio (DQO) (SILVA, CORRÊA, 

TORRE, 2012).  

Com relação aos teores de sulfato que se mostram em níveis elevados, não atendendo 

também os padrões de lançamento segundo a resolução CONAMA 357/05, isso devido à 

utilização do mesmo para melhoraria do processo de tingimento (LEAL, 2014). 

Os resultados obtidos nos processos reacionais realizados no tratamento de efluente 

industrial real estão apresentados na Tabela 2. Os processos foram avaliados de acordo com 

os modelos de primeira ordem de reação e pseudo-primeira ordem de reação, os coeficientes 

de correlação também estão expressos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Eficiências de descoloração/degradação e fatores de correlação aos modelos 

obtidos no tratamento do efluente têxtil via processo FENTON. IFCE, 2015. 

 

Processo 
FENTON 

[Fe2+] 
mg/L 

[H2O2] 
mg/L 

Eficiência 
% 

CORRELAÇÃO DE MODELOS (R2) 
PRIMEIRA 
ORDEM 

PSEUDO-PRIMEIRA 
ORDEM 

1 1 84 0,181 1 
2 87,5 0,207 0,999 
3 86,5 0,122 0,999 
4 83,6 0,139 0,950 

2 2 78,8 0,249 0,988 
3 75,9 0,134 0,999 
4 80 0,201 0,998 
5 79,4 0,1430 0,999 
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Na referida tabela observa-se que o aumento da concentração de íons ferrosos ao 

sistema inibiu a eficiência do processo reacional tendo em vista a redução de 10 % do valor, 

devido à formação de Fe+3 que colabora para formação de complexos monohidroxilados com 

baixa eficiência (FRADE, V. M. F, 2013).  

Considerando esses aspectos, a concentração ótima de íons Fe2+ é igual a 1 mg/L. Já no 

que se refere ao peróxido de hidrogênio, o aumento da concentração mostrou-se promissora 

até 2 mg/L de H2O2, a partir daí a um decréscimo devido ao excesso de radicais hidroxilos 

que reagem com H2O2 formando outros radicais menos eficientes HO2• (PAULINO, T. R. S; 

SALGADO, B. C. B, 2013).  

Nos processos reacionais, o modelo de pseudo-primeira ordem apresenta melhor ajuste 

nos dados experimentais, apresentando fatores de correlação R2 entre 0, 950 e 1que são 

valores considerados ótimos. O modelo de pseudo- primeira ordem apresenta todos os fatores 

de correlação (R2) próximos a 1 para todas concentrações de peróxido de hidrogênio, 

enquanto que para o modelo de primeira ordem os valores de correlação são entre 0,122 e 

0,249 são valores baixos o que não justifica a aplicação do modelo. Os perfis cinéticos do 

modelo de pseudo- primeira ordem estão apresentados abaixo nas figuras 5 a 12. 

 

Figura 5- Cinética de pseudo-primeira ordem para o estudo do efeito da concentração 

do agente oxidante [H2O2] e catalisador [Fe2+] na descoloração do efluente têxtil via o 

processo Fenton (Fe2+/H2O2). IFCE, 2015. 
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  No primeiro caso foi fixado a concentração de ferro em 1 mg/L de Fe2+ e usamos 

diferentes concentrações de H202 de 1 a 4 mg/L. Como podemos observa a eficiência de 

degradação ocorre nos primeiros tempos reacionais para todos os ensaios, em cerca de 5 

minutos, onde o sistema apresenta forte correlação, indicando um tempo baixo de detenção 

hidráulica no sistema de tratamento. Porem observou-se uma melhor eficiência no sistema na 

aplicação de 2 mg/L de H2O2 e 1 mg/L de Fe2+, tendo em vista uma pequena redução na 

eficiência com aumento das concentrações de H2O2, isso devido ao excesso de radicais 

hidroxilos que reagem peróxido de hidrogênio formando radicais menos eficientes, 

(PAULINO, T. R. S; SALGADO, B. C. B, 2013). 

 

 

Figura 6 - Cinética de pseudo-primeira ordem para o efeito da concentração do agente 

oxidante [H2O2] e catalisador [Fe2+] na descoloração do efluente têxtil segundo o processo 

Fenton (Fe2+/H2O2). IFCE, 2015. 

       

Nesse segundo momento foi fixada a concentração de H2O2 em 2 mg/L de modo que 

utilizamos diferentes concentrações de ferro entre 2 e 5 mg/L. Os perfis cinéticos se 

mostraram bem semelhantes aos anteriores, onde há ganhos cinéticos nos primeiros tempos de 
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reações com ótimas correlações, porem houve uma pequena redução na eficiência. Segundo 

FRADE (2013), no momento em que aumentamos as concentrações de Fe2+ há um 

favorecimento no sequestro de radicais hidroxilos formando complexos monohidroxilado 

menos eficientes.  

A Tabela 3 estão apresentados os parâmetros de capacidade oxidativa (1/b) e constante 

cinética (1/m) em min-1. 

 

Tabela 3 - Parâmetros cinéticos para a descoloração/degradação da solução aquosa do 

efluente real segundo o processo Fenton. IFCE, 2015. 

 

Processo 
FENTON 

[Fe2+] 
mg/L 

[H2O2] 
mg/L 

PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM 
1/m (min-1)  1/b  

1 1 0,327 1,165 
2 0,651 1,146 
3 0,338 1,190 
4 1,212 0,846 

2 2 1,183 1,288 
3 0,062 1,330 
4 0,186 1,329 
5 0,019 1,324 

     

A cinética de reação se mostrou bem mais veloz usando concentração de 4mg/L H2O2 e 

1 mg/L Fe2+ (1/m = 1,212 min-1) considerando as demais constantes cinéticas utilizadas, 

segundo (TORRES, M. D. A., & CHEMINSKI, T, 2014), O aumento na cinética de reação é 

favorecido com aumento da concentração de peróxido de hidrogênio. Com relação à 

capacidade oxidativa (1/b), os valores encontrados mostram-se semelhantes, em uma mesma 

concentração de íons ferrosos Fe2+. Quando se realizou o incremento da concentração de íons 

Fe2+, observa-se uma melhoria de apenas 8% da eficiência.  

De forma geral quando as concentrações de ferro aumentam há um aumento da 

capacidade oxidativa, porém o aumento das concentrações do mesmo colabora no alto 

sequestro de radicais hidroxilos e formação de Fe+3 contribuindo para a formação de um 

complexo monohidroxilado, diante desse fato o uso de concentrações menores de ferro é 

preferível, onde acontece a oxidação da molécula alvo em um curto intervalo de tempo, sem 

precisar de um pós- tratamento para remoção de ferro (BOTTREL, 2012). 

A tabela 4 apresenta os valores finais de NO3-, SO4
2- e DQO para os processos 

reacionais.  
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Tabela 4 – Teores residuais de do efluente real após tratamento avançado. IFCE, 2015. 

 

Processo 
FENTON 

[Fe2+] 
mg/L 

[H2O2] 
mg/L 

PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM 
mg NO³-/L mg SO4²-/L DQO (mg O2/L) 

1 1 0,0037 199,35 27,7 
2 0,0030 114,80 74,5 
3 0,0150 98,870 22,98 
4 0,0035 130,82 22 

2 2 0,0063 285,31 118,2 
3 0,0105 223,2 348 
4 0,0115 241,2 353 

5 0,0101 189,9 332,5 

               

Os percentuais de mineralização encontrados ao final de cada tratamento mostram uma 

degradação apreciável do efluente real no processo Fenton. Observou-se comportamento de 

mineralização de NO3- entre 70 e 93%, SO42- entre 36 e 78% e DQO entre 78 e 98 %. Tais 

valores de remoção são considerados viáveis para o lançamento nos corpos aquáticos classe 2 

segundo a resolução CONAMA 357/2005. 

 

CONCLUSÕES 

O aumento da concentração de H2O2 foi favorável até 2 mg/L, após esse nível ocorreu 

inibição da produção de radicais hidroxilos. A concentração de íons Fe2+ apresentou melhores 

eficiências a 1 mg/L.  

Em relação à cinética reacional, o processo foi melhor descrito pelo modelo de pseudo-

primeira ordem. Os níveis de 4 mg/L de H2O2 e 1 mg/L de Fe2+ é o processo mais veloz.  

Todos os processos se mostraram eficientes e reduzem os níveis de poluentes a valores 

que atendem a resolução CONAMA nº 357/2005. 
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RESUMO: As doenças causadas por ingestão de alimentos contaminados é um quadro muito 
comum no Brasil, conferindo um problema de saúde pública, destacando-se a infecção por 
microrganismos patogênicos, que ao serem ingeridos podem provocar perturbações 
fisiológicas nos seres humanos. Um fator preponderante para a contaminação de alimentos, 
principalmente hortaliças, são más práticas higiênico-sanitária na manipulação dos alimentos, 
bem como do ambiente em que estes estão expostos. Dessa forma o presente trabalho tem 
como objetivo avaliar a contaminação fecal em hortaliças comercializadas em mercados 
públicos da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Para isso foram avaliados três mercados 
públicos distintos, onde as hortaliças de interesse foram cebolinha, tomate e pimentão. As 
coletas foram realizadas em dias diferentes, em um período de três meses, totalizando 9 
coletas. Três exemplares de cada tipo de hortaliça foram coletados, acondicionados 
assepticamente e levados ao laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAM) do IFCE, 
onde foram feitas as análises de coliformes termotolerantes e confirmação de Escherichia coli 
segundo as normas da APHA (American Public Health Association). Os resultados de 
coliformes termotolerantes mostraram que 74% das amostras estavam fora dos padrões 
estabelecidos pela legislação vigente, e presença da bactéria Escherichia coli em 48% das 
amostras analisadas. Verificando-se portanto que mais da metade das hortaliças analisadas 
encontravam-se fora do padrão para consumo humano. 
Palavras–chave: coliformes termotolerantes, contaminação, Escherichia coli, vegetais  
 

FECAL CONTAMINATION ANALYSIS ON VEGETABLES SOLD IN 
STREET MARKETS IN JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ – BRAZIL 
 
ABSTRACT: Diseases caused by ingestion of contaminated food is a very common scenario 
in Brazil, giving a public health problem, especially the infection by pathogenic 
microorganisms, which when ingested may cause physiological disorders in humans. A major 
factor in food contamination, mainly vegetables, is bad hygienic and sanitary practices on 
food handling, as well as the environment sanitary condition in which they are exposed. Thus, 
the present study aims to evaluate fecal contamination in vegetables sold in public markets  in 
Juazeiro do Norte, CE - Brazil. Therefore, three different street markets were evaluated, and 
the vegetables of interest were green onions, tomatoes, and green peppers. Samples were 
collected on different days over a period of three months, totaling nine gatherings. Three 
copies of each type of vegetable were aseptically collected and packaged and taken to the 
Environmental Microbiology Laboratory of IFCE (a federal university). At the laboratory 
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they were made the thermotolerant coliforms analysis and Escherichia coli confirmation 
under the rules of APHA (American Public Health Association). The results of the first 
analysis showed that 74% of the samples were out of the Brazilian sanitary standards, and the 
Escherichia coli confirmation analysis were positive in 48% of the samples. As a result, more 
than half of the analyzed vegetables were out of the standards for human consumption 
according to the Brazilian sanitary standards. 

KEYWORDS: thermotolerant coliforms, contamination, Escherichia coli, vegetables 

 

INTRODUÇÃO 

A busca por uma dieta mais saudável, tem levado a diversas pessoas nas últimas 

décadas a procura de alimentos naturais e frescos, tais como as hortaliças. Esse mercado no 

Brasil, começou a ser explorado nos anos de 1994, e já 1996 moveu cerca de R$ 400 milhões 

em vendas (QUEIROGA et al., 2012). No entanto, más práticas higiênico-sanitária na 

manipulação desses alimentos podem conferir um problema de saúde pública, uma vez que 

nessas condições o risco de contaminação microbiológica é muito alto, passando a oferecer 

também sérios riscos ao consumidor.  

As feiras púbicas são comumente locais de comercialização desses produtos, e no geral 

não possuem condições adequada para este fim, todavia a contaminação de hortaliças pode 

ocorrer em qualquer fase da cadeia produtiva, fazendo-se necessário um monitoramento desde 

o cultivo, água de irrigação, transporte e comercialização do produto.  

Segundo Furnaleto e Mendes (2004), informações da OMS comprovam que mais de 

60% das doenças de origem alimentar são causadas por contaminação de agentes 

microbiológicos. Um susto na Europa, em 2011, provocado pelo consumo de um broto de 

feijão, levou a óbito mais de 30 pessoas, devido a contaminação por uma variante patogênico 

de Escherichia coli (E coli O104:H4), instigando dessa forma ainda mais a preocupação por 

cuidados com vegetais ingeridos in natura. (QUEIROGA et al., 2012).  

Dessa forma, percebe-se a importância de trabalhos voltados para determinação da 

qualidade microbiológica de alimentos consumidos in natura, assim o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a contaminação fecal de hortaliças comercializadas em mercados 

públicos da cidade de Juazeiro do Norte –CE, sendo os parâmetros trabalhados Coliformes 

Termotolerantes e bactérias Escherichia coli, dois bons indicadores biológicos de 

contaminação fecal.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção e Preparo das amostras 

Três tipos de hortaliças foram selecionados (cebolinha, tomate e pimentão) para 

realização das análises de Coliformes Termotolerante e Escherichia coli. A obtenção desses 

vegetais foi feita em três mercados públicos distintos da cidade de Juazeiro do Norte – CE. 

Três coletas foram feitas em cada mercado em dias diferentes, durante um período de três 

meses, totalizando 9 coletas e 27 amostras. Foram coletados três exemplares de cada tipo de 

hortaliça, no período da manhã e em bancas aleatórias nos mercados públicos, logo após a 

obtenção, os vegetais foram acondicionados assepticamente e levados para o Laboratório de 

Microbiologia Ambiental (LAMAM) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará - campus Juazeiro. O tempo decorrido entre a coleta das hortaliças e as análises 

laboratoriais foi de no máximo três horas, como recomendado pela APHA (2001). 

No laboratório, os três exemplares de cada tipo de hortaliça foram homogeneizados e 

triturados assepticamente, sendo o tomate amaçado em sacos plásticos estéreis. Uma alíquota 

de 25g desse material, foi pesada e transferida para um Erlenmeyer contendo 225 mL de água 

tamponada estéril. Após a homogeneização das amostras foram realizadas as análises de 

quantificação de Coliformes Termotolerante e confirmação de Escherichia coli (APHA, 

2001).  

 

Quantificação de Coliformes Termotolerantes 

As análises de Coliformes termotolerantes foram feitas utilizando o meio de cultura A-1 

Broth, esse meio possibilita a determinação direta de Coliformes a 45 °C. A contagem foi 

realizada pelo método do Número Mais Provável (NMP), observando a fermentação da 

Lactose com formação de gás a essa temperatura, o que confirma a presença desse tipo de 

bactéria na amostra (APHA, 2001).  

Foram realizadas cinco diluições decimais (10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5), e a partir dessas 

diluições inóculos de 1 mL foram transferidos assepticamente para tubos de ensaio contendo 

10 mL de Caldo A-1 estéril, repetido esse procedimento em quintuplicada para cada uma das 

amostras coletadas. Em seguida, os tubos foram incubados em estufa bacteriológica a 35,5 °C, 

durante três horas, e posteriormente o material foi incubado a 44,5 °C por tempo adicional de 

vinte e uma horas. 
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Confirmação de Escherichia coli 

Dos tubos que positivaram (produziram gás) no teste de Coliformes Termotolerantes, 

uma alíquota era transferida para placas de Petri contendo Ágar Levine Eosina Azul de 

Metileno (L-EMB) pela técnica de esgotamento, para o teste confirmativo de Escherichia coli. 

As placas posteriormente eram incubadas a 35,5 °C, em estufa apropriada, durante vinte e 

quatro horas. Ao final do procedimento, a confirmação de E. coli era determinada pela 

formação de colônias com coloração verde metálica (APHA, 2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas análises de Coliformes Termotolerantes (CTT) podem ser 

observados na Tabela 1, expressos em NMP/ g. Foi verificado que 74% das amostras estavam 

em desconformidade com os padrões estabelecidos pela legislação vigente (ANVISA, 2001), 

que estabelece um limite máximo permitido de 102 NMP/g. Revelando que a maioria das as 

amostras coletadas nos três mercados estavam impróprias para o consumo humano.  

Na Figura 1 pode ser observado a média geométrica da contaminação por CTT das 

coletas para cebolinha, tomate e pimentão, comparada a legislação brasileira, bem como é 

possível observar a comparação da contaminação entre hortaliças e mercados. Verificando-se 

que a hortaliça mais contaminada no mercado 1 foi a cebolinha, no mercado 2 a cebolinha e o 

tomate, e no mercado 3 o tomate.  

Os resultados se assemelham aos encontrados por Santos (2007) na cidade de Salvador - 

BA, que encontrou resultados altíssimos nas análises de CTT em suas amostras de hortaliças, 

apresentando 82,1% fora dos padrões aceitais pela legislação, porém vale ressaltar que ele 

realizou seus estudos diretamente de hortas da região, o que difere do presente trabalho. 

Furlaneto e Mendes (2004) mostraram também que em seus estudos na cidade de 

Londrina/PR, amostras de cebolinha e manjericão comercializados em hipermercado, e 

salsinha e manjericão comercializados em feira livre, encontraram-se fora dos padrões 

estabelecidos. Queiroga et al (2012) verificaram que amostras de “cheiro verde” (combinação 

de coentro e cebolinha), na cidade de Campinas-SP apresentava contaminação fecal.  

Os resultados apresentados para tomate nesse trabalho diferem dos obtidos por Teixeira 

et al (2013) para coliformes a 45 °C na cidade de Juazeiro do Norte, na qual mostra que de 

oito amostras de tomate analisadas, cinco (62,5%) atendem às exigências impostas pela 

ANVISA, enquanto que apenas três (37,5%) das amostras apresentaram a presença de 

coliformes a esta temperatura.  
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Tabela 1 – Resultados das análises de Coliformes Termotolerantes para as três hortaliças 
estudadas. Dados organizados por mercado e coleta. IFCE, 2015. 

Coliforme Termo Tolerante (NMP/g) 

 Cebolinha Pimentão Tomate 

Primeira Coleta 

Mercado 1 9,2 x 103 3,5 x 103 26 

Mercado 2 ≥ 1,6 x 105 7,8 2,1 x 104 

Mercado 3 4,0 x 102 2,1 x 103 9,2 x 103 

Segunda Coleta 

Mercado 1 9,2 x 103 9,2 x 102 3,5 x 103 

Mercado 2 1,1 x 103 2,8 x 103 1,6 x 104 

Mercado 3 1,1 x 102 7,8 2,4 x 102 

Terceira Coleta 

Mercado 1 7,0 x 105 79  2,4 x 102 

Mercado 2 49 7,8 23 

Mercado 3 9,2 x 102 3,5 x 102 9,2 x 102 

 

 

Figura 1 – Média geométrica das concentrações de Coliformes Termotolerantes, comparado 

com os limites permitido pela legislação brasileira. Dados organizados por hortaliças e 

mercados. IFCE, 2015. 

 

A bactéria Escherichia coli esteve presente em quase metade das amostras de hortaliças 

nos três mercados públicos.  Com confirmação de 48% das hortaliças analisadas, como pode 

ser observar na Figura 2. 

Desses resultados a hortaliça que apresentou maior contaminação fecal pela presença de 

Escherichia coli foi a cebolinha, confirmando sua presença em sete das nove coletas 

analisadas, e menor contaminação no pimentão, com presença de apenas em uma das nove 

amostras avaliadas. Já o tomate, das nove coletas foi confirmado E. coli em cinco análise. Na 
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Figura 3 podemos observar a porcentagem comparativa da contaminação das três hortaliças, 

em relação aos 48% confirmativo.  

Os resultados de E. coli para cebolinha condizem aos encontrados por Furlaneto e 

Mendes (2004) na cidade de Londrina-PR, onde foi confirmado a presença dessa bactéria em 

suas amostras coletadas em feiras livres. Assim como os resultados obtidos por Queiroga et al 

(2012) em suas amostras de cheiro verde, em Campinas-SP onde foi confirmado a presença 

de E. coli em 40% das amostras analisadas.  

Se assemelham ainda aos obtidos por Santos (2007), em que 32% de suas amostras de 

hortaliças apresentaram resultado positivo para E. coli, sendo o coentro a hortaliça a 

apresentar maior contaminação com 42,8% de amostras positivas.  

 

 

Figura 2 – Porcentagem de ausência e presença da bactéria Escherichia coli, para as três 
hortaliças analisadas nos diferentes mercados públicos da cidade de Juazeiro do Norte – CE. 
IFCE, 2015. 

 

Figura 3 – Porcentagem comparativa de presença da bactéria Escherichia coli, para as três 
hortaliças analisadas nos diferentes mercados públicos da cidade de Juazeiro do Norte – CE. 
IFCE, 2015. 

 

De maneira geral os resultados mostraram que houve uma maior contaminação da 

cebolinha, talvez por tratar-se de uma hortaliça folhosa, e o pimentão mostrou-se com menor 

contaminação. Todavia, para melhor avaliação do motivo da contaminação faz-se necessário 
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um estudo junto a fonte de produção, bem como da água de irrigação e das condições de 

transporte desses vegetais.  

 

CONCLUSÕES 

Pode-se constatar a partir das análises realizadas, que as amostras de hortaliças 

comercializadas em feiras livres de Juazeiro do Norte- CE estão fora dos padrões aceitáveis.   

Observando-se elevados níveis de Coliforme termotolerantes, com resultados 

insatisfatórios e em desconformidade com a legislação brasileira vigente na maioria das 

amostras. Foi detectado também níveis elevados de contaminação por E. Coli, evidenciando a 

ineficácia de alguma fase do processo de produção e/ou comercialização das hortaliças. 

É importante enfatizar que as condições sanitárias da cidade são de fundamental 

importância, pois é um fator que interfere diretamente na qualidade das hortaliças. E o 

observado nos mercados onde houve as coletas foi uma situação não satisfatória, pois os 

vegetais eram comercialização próximo a esgotos a céu abeto, em barracas não higienizadas, e 

até dispostas no chão, contribuindo dessa forma para proliferação de microrganismos 

patogênicos. 

  Todavia, para uma melhor análise do caso, faz-se necessário um estudo mais detalhado 

onde aborte os locais de produção desses vegetais, a fonte de irrigação, e as condições de 

transporte, só dessa forma será possível a identificação exata de qual fase está 

comprometendo a qualidade desses produtos.  
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RESUMO: O presente Artigo trata da avaliação diagnóstica da demanda de potência ativa 
contratada pelo IFBA para o fornecimento de energia no Campus de Irecê. A escolha do valor 
de demanda ativa contratada impacta no valor a ser pago em função do fornecimento de 
energia elétrica, em caso de ultrapassagem é gerado uma taxa que eleva a fatura da conta de 
energia elétrica. Foram analisados os gráficos de comparação “Demanda ativa x Demanda 
Contratada” do período discriminado entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, para o 
levantamento diagnóstico quanto ao valor contratado de demanda e o atendimento ao sistema 
elétrico.  
Palavras–chave: bandeira tarifária; demanda contratada; faturamento de energia;  

 
DIAGNOSTIC EVALUATION OF ACTIVE POWER DEMAND 
CONTRACTED THE IFBA IRECÊ CAMPUS 
 
ABSTRACT: This article deals with the diagnostic evaluation of active power demand 
contracted by the IFBA to the power supply in the Campus of Irecê. The choice of contracted 
active demand value impacts the amount to be paid due to the supply of electricity, if 
overshoot is generated a rate that raises the invoice electric bill. the comparison charts were 
analyzed "Active Demand x Contracted Demand" the breakdown period between January 
2015 and January 2016, to survey diagnosis regarding the contracted amount of demand and 
service to the electrical system. 
KEYWORDS: tariff flag; contracted demand; energy billing; 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo propõe avaliar a demanda de potência ativa contratada pelo IFBA (Instituto 

Federal de Educação Tecnológica da Bahia) para o fornecimento de energia no Campus de 

Irecê e identificar elementos que justifiquem a escolha mais adequada para o contrato do 

fornecimento de energia elétrica do Campus de Irecê.   

Inaugurado no ano de 2011, localizado no município de Irecê com cerca 73,4 mil 

habitantes, o IFBA Irecê oferece atualmente, na modalidade integrada e subsequente, os 

cursos de Informática, Combustíveis e Eletromecânicas; e graduação em Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS). A infraestrutura desta unidade de ensino do é 
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composta basicamente por biblioteca, auditório, laboratórios dos cursos, salas de aulas, 

refeitório, salas de setores administrativos, ginásio de esportes e estacionamento.  

Conforme afirma Mamede (1994), a alimentação elétrica para as edificações com este 

perfil, devem ser providas de subestações consumidoras, as quais, instaladas em propriedade 

particular, devem ser alimentadas em média tensão por meio das subestações distribuidoras e 

equipadas com transformadores abaixadores de forma a reduzir a tensão a níveis adequados 

ao uso dos consumidores em baixa tensão. O IFBA Campus Irecê é atendida por um ramal de 

ligação aéreo proveniente da rede de distribuição primária da Coelba em tensão de 

fornecimento 13,8 kV que alimenta uma subestação aérea exposta ao tempo, composta por 

um transformador de 225 kVA com tensões secundárias de 380/220 V, instalado em postes 

montados em estrutura H.  

As instalações elétricas deste Campus, determinadas em baixa tensão, seguem as 

diretrizes recomendadas pela norma brasileira NBR 5410. Esta norma, baseada na norma 

internacional IEC 60364: Electrical Installations of Buildings, estabelece critérios a ser 

seguidos para o adequado funcionamento das instalações elétricas de baixa tensão atendendo 

às condições necessárias de segurança de pessoas e equipamentos. Sua aplicação abrange a 

todos os tipos de instalações elétricas de baixa tensão, tais como: edificações residenciais e/ou 

comerciais em geral; estabelecimentos institucionais e de uso público; estabelecimentos 

industriais; edificações pré-fabricadas; aos circuitos elétricos alimentados com tensão nominal 

igual ou inferior a 1 kV em CA, com frequências inferiores a 400 Hz, ou 1,5 kV em CC e a 

qualquer linha elétrica que não seja especificamente coberta pelas normas dos equipamentos 

de utilização. 

O fornecimento de energia elétrica no referido campus é realizado pela rede de 

distribuição da concessionária de energia local, que fornece energia através de usinas 

hidrelétricas, segundo valor especifico de demanda contratada.  A ANEEL - Agência 

Nacional de Energia Elétrica, em sua Resolução Normativa (RN) nº 479/2012, define 

demanda contratada como a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente 

disponibilizada no ponto de conexão, conforme valor e período de vigência fixado no contrato 

e deverá ser integralmente paga, sendo ou não, utilizada no período de faturamento expressa 

em quilowatt (kW). A RN-ANEEL nº 479/2012 altera a RN nº 414, de 9 de setembro de 2010, 

e estabelece ainda as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e sua forma de 

tarifação segundo variados critérios quanto a demanda de energia ativa e reativa,  consumo  

em horário de ponta e fora da  ponta, excedentes de potencia ativa e reativa, além dos custos 
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atuais da geração de energia elétrica sinalizados em decorrência das condições climáticas 

sazonais ou especiais (período seco ou úmido). 

O Campus de Irecê está classificado na modalidade de tarifa A4 Convencional, Poder 

Público/Federal, por isso, contempla-se em sua fatura registros dos valores de Demanda 

Ativa, Demanda Reativa Excedente (kVAr), Consumo Ativo (kWh), Consumo Reativo 

Excedente (kVArh), e contribuição para a iluminação pública. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico a partir das Normas 

Brasileiras para a instalação em baixa tensão, resoluções normativas para fornecimento de 

energia e trabalhos relacionados ao tema.   

A coleta de dados foi procedida de pesquisa documental do Campus de Irecê com 

relação ao sistema elétrico implantado. Foram utilizadas as contas de energia elétrica para 

análise do enquadramento tarifário, bem como o calendário acadêmico do campus, para 

identificar os períodos letivos e o comportamento da demanda.  

A partir destas faturas, realizou-se o levantamento dos dados de Demanda Ativa, 

Ultrapassagem de Demanda Contratada e Fator de Carga, registrados dentro e fora do horário 

de ponta nos últimos 13 meses. 

A análise iniciada com os dados de janeiro de 2015 compara os valores da demanda 

contratada e demanda medida, a fim de verificar se o contrato atende à capacidade de carga da 

instituição. 

A partir das contas e  do gráfico de demanda medida e demanda contratada para o 

Campus Irecê mês a mês foi realizada a análise, observando ainda o calendário acadêmico do 

Campus de Irecê e as informações de demanda medida durante o período analisado, para 

confirmação dos períodos de maior atividade na instituição. 

Uma avaliação sobre o período em que consta tarifa com bandeira vermelha nas contas 

de energia elétrica do Campus de Irecê é também apresentada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mês de janeiro de 2015, decorreu, conforme evidenciado na Figura 1, uma 

ultrapassagem da demanda medida em relação à demanda contratada (na ocasião, 80 kW), 

cauando acréscimo indesejado ao valor da fatura de energia. Esse ultrapassagem está 

associada à ampliação da carga em função do consumo do sistema de iluminação do ginásio 

de esportes no Campus, em funcionamento desde a entrega das obras de intervenção civil. 
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Este mesmo periodo coincide com a estação mais quente na região em que uso de aparelhos 

de ar condicionado se tornam mais frequente. 

 

Figura 1. Demandas Contratada e Demanda Medida do Campus IFBA Irecê com base 
nas suas faturas de energia elétrica, IFBA,2016. 

 
 A partir de fevereiro de 2015, decidiu-se por alterar o valor da demanda contratada de 

80 kW para 100 kW.  Este decisão evitou pagamento de excedente e a demanda medida ficou 

abaixo de 100 kW por mês. Nos meses de menor consumo, fevereiro e julho, não houve 

atividade acadêmica regular, visto períodos de recesso e férias de acordo com o calendário 

acadêmico, e o baixo consumo de energia se deu exclusivamente em função das atividades 

administrativas.  

Nota-se significativo aumento do consumo de energia a partir do outubro de 2015 em 

comparação aos meses imediatamente anteriores.  Esse aumento se fundamenta no fato de 

que, no dado período de outubro a janeiro, a cidade de Irecê passa por seu período mais 

quente e úmido do ano, caracterizado por sensação de abafamento, e temperaturas elevadas. 

Esta condição climática impacta diretamente no uso mais frequente de condicionadores de ar, 

e consequentemente, aumento do consumo de energia elétrica. 

A demanda consumida nos meses de novembro e dezembro ficou próxima à demanda 

contratada, com ligeiro decréscimo em dezembro em virtude dos recessos acadêmicos como 

os feriados de Natal e ano novo. 

Um comparativo entre as demandas medidas para o mês de janeiro de 2015, em torno 

de 95 kW, e para janeiro de 2016,  em aproximadamente 75 kW, sugere que tal diferença 

decorra  do período de recesso acadêmico estabelecido para o calendário deste ultimo ano, 

havendo neste período apenas  atividades administrativas. 
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O levantamento das contas de energia elétrica apontam consumo reativo excedente 

apenas no mês de janeiro de 2015,  totalizando 191,88 kVARh  repercutindo num custo de 

R$38,59, o que demonstra não haver necessidade de controle do fator de potencia da unidade..  

Salienta-se ainda que entre os meses de janeiro a setembro de 2015 houve acréscimo 

referente à bandeira vermelha, fruto da grave condição dos reservatórios das hidroelétricas no 

período, logo sinalizada dificuldade na geração. Destacam-se neste período, os custos 

repassados para os meses de março, abril, agosto e setembro. No período anual a tarifa de 

bandeira vermelha foi responsável por um acréscimo sobre a fatura de R$5.902,39. A Figura 

2 apresenta a projeçao destes custos para o referido periodo. 

 

Figura 2. Acréscimo referente a Bandeira Vermelha, IFBA 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A partir das análises feitas, foi possível concluir que o valor de contrato de Demanda, após a 

eventualidade ocorrida em janeiro de 2015, atendeu a necessidade da instituição, sendo, em 

determinados períodos, ainda torna-se  superior a exigência do sistema elétrico. 

 No mês de julho de 2015, o consumo não alcançou nem a metade do valor contratado, em 

função dos períodos de férias e portanto suspensão das atividades acadêmicas regulares. 

Foi avaliado que o valor do contrato de Demanda pode necessitar ser alterado novamente, caso 

haja adição de novas cargas ao sistema, o que deve ser constantemente avaliado pela instituição para 

que se evite uma ultrapassagem no valor de contrato, acarretando acréscimos indesejados ao 

faturamento de energia. Ou ainda pode-se no futuro fazer uma mudança no valor da demanda 

contratada, caso a demanda medida fique com valores inferiores ao longo dos meses. 
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RESUMO: O desgaste superficial e a porosidade são algumas das manifestações patológicas 
mais recorrentes na construção civil, acarretando em custos elevados para restaurar ou 
substituir o concreto danificado. A pesquisa visa melhoria na resistência através de 
parâmetros na dosagem e execução dos concretos, avaliando corpos de prova de concretos 
convencionais e com adição de sílica ativa, além de analisar a sua microestrutura por meio do 
microscópio eletrônico de varredura. O estudo compõe-se na resistência aos esforços de 
compressão axial e no fenômeno do desgaste. Foram analisadas as rupturas dos corpos de 
prova nas idades de 7, 14 e 28 dias, observando sua trabalhabilidade. Para a seleção do 
concreto, de acordo com a literatura, a orientação é que a resistência à compressão é o fator 
mais importante de sua resistência à abrasão, logo, as informações obtidas são decorrentes de 
rompimentos que verificam a resistência à compressão, que está relacionada diretamente à 
dureza superficial dos concretos. Por fim, os resultados indicam que a presença de sílica ativa 
aumenta a resistência e reduz a porosidade no concreto.  
Palavras–chave: construção civil, engenharia, microscopia, sílica ativa 
 

EVALUATION OF CONCRETE CONVENTIONAL AND WITH 
ADDITION OF MICROSILICA, ITS MICROSTRUCTURE AND 
VIABILITY IN FLOORS 
 
ABSTRACT: The surface wear and porosity are some of the most frequent pathological 
manifestations in civil construction, resulting in high costs to restore or replace the damaged 
concrete. The research aims to improve the resistance through parameters in the dosage and 
implementation of the concrete, evaluating samples of conventional concrete and silica fume, 
and to analyze the microstructure through the scanning electron micrographs. The study 
consists in the resistance to axial compression stresses and wear phenomena. Were examined 
the ruptures at the ages of 7, 14 and 28 days, noting its workability. For the concrete selection, 
according to the literature, the guidance is that the compressive strength is the most important 
factor for its abrasion resistance, so the information obtained result from disruptions checking 
the mechanical resistance and directly to the surface hardness of concrete. Finally, the results 
indicate that the presence of silica fume increases the resistance and causes surface wear is 
reduced and the porosity of concrete. 

KEYWORDS: civil construction, engineering, microscopy, silica fume 
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INTRODUÇÃO 

As adições em concretos vêm sendo empregadas cada vez mais nos dias atuais, muitas delas podem 

melhorar as propriedades mecânicas e de durabilidade do concreto, além de poder estar contribuindo com a 

inovação e o avanço da construção civil. 

As pozolanas podem contribuir para o ganho de resistência mecânica e redução de água 

para a trabalhabilidade devido o efeito físico das partículas na distribuição granulométrica do 

sistema (NITA e JOHN 2007). De forma geral, uma baixa resistência do concreto deve-se 

principalmente à baixa resistência mecânica, em particular da camada superficial, que pode 

ser resultado de um excesso da água de mistura, da utilização de concreto com alta relação 

água/cimento (a/c), do elevado abatimento, do acabamento prematuro, das condições 

impróprias de cura, entre outros, (FORMAINGTON, 2004).  

Segundo Thomaz (2001) o emprego da microssílica (ou Sílica Ativa (SiO2) finamente pulverizada, com 

superfície específica da ordem de 25.000 m²/kg, atua beneficamente segundo dois mecanismos principais: o 

material reage quimicamente com a portlandita (Ca(OH)2), que atuam como obstáculos para a propagação de 

fissuras e resultam em compostos estáveis e de elevada resistência mecânica; se na dosagem for empregada 

quantidade de sílica ativa superior àquela requerida para a reação química, o material passa a funcionar como um 

microfiller, preenchendo os vazios entre os grânulos de cimento.  

Segundo Neville (1982), para o desgaste de concretos a resistência à compressão é o fator mais 

importante de sua resistência à abrasão. Assim, como um dos mais importantes efeitos da microssílica no 

concreto é a diminuição de fissuras pela sua capacidade de preenchimento dos vazios, os concretos que 

apresentam pouca exsudação tendem a ter uma camada superficial mais resistente. De acordo com Mehta e 

Monteiro (2008), a compressão é universalmente usada com um índice para todos os outros tipos de resistência.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado utilizando os concretos que foram produzidos no Laboratório de 

Matérias de Construção (LMC), localizado no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), campus 

Maceió - AL, entretanto, os ensaios de resistência à compressão dos corpos de prova (NBR 

5739/2007) foram realizados no Laboratório de Estruturas e Materiais (LEMA) da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), campus A.C. Simões.  

Os concretos foram preparados em três grupos ou dosagens, variando o teor de 

microssílica entre 0% a 2,5%, resultando em 42 corpos de prova (CP’s), vistos na Figura 1, 

cilíndricos (Ø10x20 cm). 
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Figura 1. Corpos de prova (CP’s) de concreto. IFAL, 2015.  

 

A avaliação dos corpos de prova (CP’s) foi dividida em duas etapas, cada uma com um 

traço. A primeira etapa foi realizada utilizando o traço com resistência característica (fck) 

média de 25 MPa. Já a segunda etapa foi realizada com o traço que possui uma resistência 

característica (fck) média de 30 MPa.  

Foram produzidos concretos com 0% (convencional) de sílica ativa, para serem 

utilizados como parâmetros com os demais concretos com adição de microssílica, que foram, 

respectivamente, de 0,5%, 1,5% e 2,5% de adição em relação à massa de cimento.  

No processo de moldagem, o adensamento foi feito de forma manual, utilizando uma 

haste de aço para realizar os golpes. A desforma dos CP’s ocorreu 24 horas após a betonada e 

em seguida os mesmos foram colocados num tanque com água para realização da cura por via 

úmida. Os procedimentos de adensamento, desforma e cura foram realizados seguindo as 

recomendações da norma brasileira NBR 5738:2015, que trata sobre os procedimentos de 

moldagem e cura de corpos de prova, ver Figura 2.  

 

 
Figura 2. Moldagem dos corpos de prova de concreto. IFAL, 2015. 

 

Caracterização dos materiais utilizados nos concretos 

Agregado miúdo  
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Na pesquisa foi utilizada areia média de origem quartzosa natural com distribuição 

granulométrica contínua, sendo esta caracterizada quanto à composição granulométrica de 

acordo com a NBR NM 248/2003. Tendo um módulo de finura de 4,01 e dimensão máxima 

característica de 4,75mm.  

 

Agregado graúdo 

Utilizou-se pedra britada de origem granítica do tipo 2, caracterizada quanto as suas 

propriedades físicas e seguindo os ensaios de determinação da composição granulométrica 

(NBR NM 248/2003). Possuindo módulo de finura de 3,85 e dimensão máxima característica 

de 19,10mm.  

 

Aglomerante  

Foi utilizado como aglomerante na fabricação das peças de concreto o cimento CP II-Z-

32, tendo caracterização física e química de acordo com o fabricante conforme a NBR 

11578/1997, com massa específica de 2,96g/cm³. 

 

Microssílica  

A sílica ativa foi caracterizada quanto às suas propriedades físicas, seguindo os ensaios 

de determinação da massa específica (NBR NM 23/2001) de acordo com o fabricante, com 

massa específica de 2,17g/cm³, do tipo ND, com peso líquido de um pacote igual a 15 

quilogramas. Também conhecida por outros nomes, como sílica volatizada, microssílica, ou 

fumo de sílica condensado, segundo Mehta e Monteiro (2008), a sílica é um subproduto da 

indução de fornos a arco nas indústrias de silício metálico e ligas de ferro-silício, considerada 

um pó extremamente fino que, em geral, possui diâmetro médio da ordem de 0,1µm e área 

superficial específica entre 15 e 25 m²/kg. 

 

Água  

A água utilizada na dosagem dos concretos foi proveniente da rede de 

abastecimento pública da cidade de Maceió, capital de Alagoas, Companhia de Saneamento 

de Alagoas (CASAL). 

 

Quantidades de materiais utilizados  

Os concretos, tanto convencionais quanto os com teores de sílica ativa, do primeiro 

traço com fck médio de 25 MPa, tiveram um consumo de cimento de 458,60 kg/m³ e um 
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consumo de água de 235,67 l/m³, sendo a relação água/cimento (a/c) de 0,51 e o traço unitário 

utilizado foi de 1:2,02:1,35:0,51 (cimento:areia:pedra britada:relação água/cimento), ver 

Tabela 1.  

 

Tabela 1. Quantitativo dos materiais utilizados para a fabricação do primeiro 

traço de concreto com fck médio de 25 Mpa. IFAL, 2015. 

Traço 
Unitário 
(c:a:p) 

Consumo 
de água 
(l/m³) 

Relação 
água/cimento 
(a/c) 

Teor de 
sílica ativa 
(%) 

Consumo 
de cimento 
(kg/m³) 

Consumo de 
microssílica 
(kg/m³) 

1:2,02 :1,35 235,67 0,51 0,00 458,60 0,00 

1:2,02 :1,35 235,67 0,51 0,50 456,30 2,30 

1:2,02 :1,35 235,67 0,51 1,50 451,72 6,88 

1:2,02 :1,35 235,67 0,51 2,50 447,13 11,47 

 

Já as peças de concreto do segundo traço, com fck médio igual a 30 MPa, tiveram 

consumo de cimento de 541,40 kg/m³ e um consumo de água de 235,67 l/m³, com o traço 

utilizado de 1:1,60:1,15:0,44 (cimento:areia:pedra britada:relação água/cimento), ver Tabela 

2. 

 

Tabela 2. Quantitativo dos materiais utilizados para a fabricação do segundo 

traço de concreto com fck médio de 30 MPa. IFAL, 2015. 

Traço 
Unitário 
(c:a:p) 

Consumo 
de água 
(l/m³) 

Relação 
água/cimento 
(a/c) 

Teor de 
sílica ativa 
(%) 

Consumo 
de cimento 
(kg/m³) 

Consumo de 
microssílica 
(kg/m³) 

1:1,60:1,15 235,67 0,44 0,00 541,40 0,00 

1:1,60:1,15 235,67 0,44 0,50 538,70 2,70 

1:1,60:1,15 235,67 0,44 1,50 533,28 8,12 

1:1,60:1,15 235,67 0,44 2,50 527,87 13,53 

 

Análise por microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

As análises da microestrutura dos concretos para os diferentes traços e adições foram 

realizadas com as amostras coletadas após o ensaio de resistência à compressão aos 28 dias, 

as quais foram submetidas à microscopia de varredura eletrônica (MEV). O ensaio foi 

realizado no Laboratório de Química do Instituto Federal de Alagoas, Campus Maceió, por 
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meio do microscópio eletrônico de varredura de elétrons VEGA3 LM, operando neste ensaio 

com tensão de aceleração de 5 kV, possuindo capacidade de aumento de 2 à 1.000.000 vezes 

para fazer a caracterização da microestrutura das amostras de concreto.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente foram produzidos concretos experimentais com teores de adição de 10% 

e 5% de sílica ativa, onde no “slump-test” seus abatimentos foram de zero milímetro, devido 

capacidade elevada de absorção de água da microssílica (Silva, 2013), resultando em um 

concreto com baixa trabalhabilidade. Sendo assim, as dosagens foram estabelecidas depois de 

testes experimentais em 2,5%, 1,5% e 0,5% de adição de sílica ativa e os dois traços 

utilizados na fabricação dos concretos tem fck médio de 25 MPa e 30 MPa.  

 

Resistência à compressão e trabalhabilidade dos concretos 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Estruturas e Materiais da Universidade Federal 

de Alagoas, onde foram coletados os corpos de prova de concreto diretamente dos tanques 

com água e submetidas ao ensaio de resistência à compressão na prensa hidráulica de ruptura. 

As dosagens finais mostraram resultados significativos, com o aumento da resistência à 

compressão nos concretos que tinham teor de sílica ativa. No primeiro traço (fck = 25 MPa), 

os resultados da dosagem de 2,5% reduziram em relação aos resultados de 1,5% aos 7 e 14 

dias de cura, porém, com 28 dias a dosagem de 2,5% ultrapassou as resistências das demais 

dosagens do ensaio, como é expresso na Figura 4.  

 
Figura 4. Gráfico dos resultados da resistência à compressão dos concretos com fck 
médio de 25 MPa. IFAL, 2016. 
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Já o segundo traço ocorreu o mais esperado, uma crescente resistência à compressão 

com o aumento do teor de sílica ativa, como é representado na Figura 5, entretanto, a 

trabalhabilidade dos concretos também reduziu.  

 

 
Figura 5. Gráfico dos resultados da resistência à compressão dos concretos com fck 
médio de 30 MPa. IFAL, 2016. 

 

Análise por microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

A seguir, são apresentadas as micrografias das amostras de concreto convencional e 

com adição de 2,5% de microssílica coletadas no ensaio de resistência à compressão com 

idade de 28 dias do primeiro traço (fck = 25 MPa). A Figura 6 apresenta as amostras 

aumentadas em 358x e 271x com numa escala de 100µm. É notável a presença de C-S-H, 

silicato de cálcio hidratado, na amostra (), com uma consistência porosa aparente e permeável. 

Já na figura 12(b), percebemos uma consistência da amostra mais densa e menos permeável.   

     
(6A)                                                   (6B) 

Figura 6. Comparação das amostras de concreto no MEV, onde 6A é do traço 
convencional, apresentando etringita; 6B é do traço com 2,5% de adição de 
microssílica, apresentando silicato de cálcio hidratado (C-S-H). IFAL, 2016. 
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CONCLUSÕES 

A partir das análises e comparações, foi possível identificar que a microssílica, por ser 

um material pulverulento, faz com que o concreto tenha um abatimento no “slump-test” 

menor em relação ao concreto convencional, perdendo trabalhabilidade, entretanto, ainda com 

dosagens menores houve um aumento da resistência à compressão, fazendo com que 

diminuíssem os poros e elevasse a resistência mecânica. 

As análises no MEV confirmam a avaliação de que quanto maior for o teor de 

microssílica, menor será a trabalhabilidade e maior será sua resistência mecânica, ou seja, a 

sílica ativa reage de forma positiva com o concreto, aumentando o silicato de cálcio hidratado 

(C-S-H), que é responsável pelas propriedades mecânicas da pasta, melhorando a ligação da 

pasta com os agregados e deixando o concreto menos poroso, mais denso e com uma menor 

zona de transição entre agregado-pasta. Conclui-se que os resultados obtidos nesta pesquisa 

indicam que a microssílica presente no concreto faz com que aumente sua resistência 

mecânica. 
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AVALIAÇÃO DO CUSTO DE EXECUÇÃO DE SAPATAS ISOLADAS 
EM DIFERENTES PROFUNDIDADES  
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RESUMO: As fundações são responsáveis pela transmissão das cargas da edificação para o 
solo através de suas bases. Quando mal concebidas ou projetadas, podem atingir um custo 
final relativamente maior. Diante do exposto este artigo tem por objetivo realizar o 
dimensionamento de uma sapata isolada em duas profundidades possíveis, levantar os custos 
de execução das duas soluções e determinar, no aspecto financeiro, qual a melhor solução. O 
dimensionamento resultou, para a profundidade 1,0 m em uma sapata quadrada de lado 195 
cm e altura de 60 cm; e para a profundidade 2,0 m em sapata quadrada de lado 175 cm e 
altura 50 cm. Com relação a armação, obtivemos para a primeira sapata 30 barras de 8mm 
com 197 cm cada espaçadas14 cm; para a segunda sapata foi obtido 30 barras de 8 mm com 
177 cm cada espaçadas 12 cm. A primeira solução teve um   custo total de R$ 1619,74, 
enquanto a segunda solução apresentou um custo total de R$ 2167,92. Com base nos 
resultados, concluímos que do ponto de vista econômico, a opção por assentar o elemento de 
fundação em uma camada de solo de maior resistência nem sempre é viável, pois em 
determinadas situações o aumento no custo de escavação supera a redução obtida em outros 
serviços. Os resultados referem-se especificamente ao caso estudado, devendo-se sempre 
analisar cada caso. Finalmente, conclui-se que é aconselhável analisar todas as possibilidades, 
pois tal análise, pode resultar em uma significativa economia. 
Palavras-chave: dimensionamento, fundação, economia 
 

EVALUATION OF THE COST OF RUNNING SHOES ISOLATED ON 
DIFFERENT DEPTHS  

ABSTRACT: The foundations are responsible for the transmission of building loads to the 
soil through their bases. When badly designed or designed, can achieve a relatively higher 
final cost. In front of this article aims to carry out the dimensioning of a shoe isolated in two 
depths possible, raise the costs of implementing the two solutions and determine, in the 
financial aspect, which is the best solution. The scaling resulted, 1.0 m depth in a square shoe 
aside 195 cm and 60 cm height; and 2.0 m depth in square shoe aside 175 cm and 50 cm 
height with respect to the frame, we obtained for the first 30 shoe 8 mm bars with 197 cm 
each, spaced 14 cm; for the second shoe was obtained 30 8 mm bars with 177 cm each, 
spaced 12 cm. The first solution was a total cost of R$ 1619.74, while the second solution 
presented a total cost of R$ 2167.92. Based on the results, we concluded that from an 
economic point of view, the option for the Foundation element on a layer of soil of greater 
strength is not always feasible, because in certain cases the increase in the cost of excavation 
exceeds the reduction obtained in other services. The results refer specifically to the case 
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studied should always analyze each case. Finally, it is concluded that it is advisable to 
examine all the possibilities, because such analysis may result in a significant economy. 
Keywords: sizing, Foundation, economy 
  

INTRODUÇÃO 

Fundações rasas ou superficiais definem-se como aquelas que se apoiam logo abaixo da 

infraestrutura e se caracterizam pela transmissão da carga ao solo através das pressões 

distribuídas sob sua base; fazendo parte deste grupo, os blocos e as sapatas (ALONSO, 2001). 

Para o uso desses elementos de fundações, o solo deve apresentar resistência suficiente logo 

nas primeiras camadas. 

          Para Adão e Hemerly (2010) sapatas são elementos de fundação que visam transmitir 

os esforços da superestrutura (em especial as cargas verticais) para o terreno; podendo se 

numa comparação imperfeita, dizer que ela tem a mesma função do pé do corpo humano (este 

assemelhado à estrutura) ao apoiar-se no chão. 

Fundações bem projetadas correspondem de 3% a 10% do custo total do edifício; 

porém, se forem mal concebidas e mal projetadas, podem atingir 5 a 10 vezes o custo da 

fundação mais apropriada para o caso (BRITO, 1987). 

Diante do exposto este artigo tem por objetivo realizar o dimensionamento de uma 

sapata isolada em duas profundidades possíveis, levantar os custos de execução das duas 

soluções propostas e determinar, no tocante ao aspecto financeiro, qual a melhor solução. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sondagem de simples reconhecimento a percussão – SPT 

         A sondagem SPT consiste na cravação de um amostrador padrão com diâmetro de 5cm, 

com coleta simultânea de amostra, sob o impacto de um pilão de 65kg que cai de 75cm de 

altura. Utiliza equipamento manual – tripé com sarilho – operado por três pessoas ou 

equipamento mecânico motorizado. Além das amostras fornece importante índice de 

resistência, o STP (VIANA, 2013). Para realização de nosso trabalho será utilizada a 

sondagem apresentada abaixo: 
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Figura 01. Sondagem SPT 

 
         Segundo Rebello (2008) para efeito prático considera-se adequado o uso de fundação 

direta quando o número de golpes do SPT for maior ou igual a 8 e a profundidade máxima 

não ultrapassar 2 m. A sondagem da Figura 01, apresentada acima, apresentou N = 10 logo no 

primeiro metro. O segundo metro apresentou N = 15, logo teremos para essa profundidade, 

devido a maior resistência do solo, uma sapata com menores dimensões, entretanto, um maior 

volume de escavação. Exige-se uma avaliação das duas situações para verificar qual a solução 

mais econômica. 

Determinação da resistência do solo (taxa) 

Para determinar a taxa do solo, utilizaremos a tabela do IPT, com o número de golpes 

(N) em cada profundidade analisada, e o solo predominante. 

 

Tabela 01. Resistência do Solo pelo IPT 
Mês Número de Golpes (SPT) Taxa do Solo (kgf/cm²) 

 

 

               Areia e Silte 

0 a 4 0 a 1 

5 a 8 1 a 2 

9 a 18 2 a 3 

19 a 40 ≥ 4 

 

 

 

Argila 

0 a 2 0 a 0,25 

3 a 5 0,5 a 1 

6 a 10 1,5 a 3 

11 a 19 3 a 4 

≥ 19 ≥ 4 

Fonte: IPT apud REBELLO (2008) 
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Dimensionamento da Sapata Isolada 

Em nosso trabalho, adotaremos uma sapata quadrada e para o dimensionamento da 

mesma utilizaremos a metodologia apresentada por Rebello (2008), descrita de forma 

resumida abaixo: 

Área da Sapata: determinada em função da carga aplicada e a resistência do solo (taxa do 

solo). 

 
Figura 02. Determinação de Área da Sapata (Rebello, 2008) 

SSAP =  

Onde: 

SSAP = área da sapata (A x B) – para sapata quadrada A = B 

P = carga sobre a sapata 

σ = tensão admissível do solo 

 

Para efeito de pré-dimensionamento da altura máxima da sapata, adota-se, altura H da 

sapata, como sendo 30% do seu maior lado, a qual deve ser verificada se é suficiente ou não 

para resistente a tensão de cisalhamento. 

 

Cálculo dos momentos fletores: sendo a sapata e o pilar quadrados, os momentos em relação 

aos lados da sapata serão iguais, e calculados pela equação seguinte: 

M =  * ( -  ) 

Onde: 

P = carga no pilar 

A = lado da sapata 

a = lado do pilar 

Cálculo da armação da sapata: obtido o valor do momento fletor e altura, o cálculo da 

armação pode ser feito por qualquer processo. No nosso trabalho, utilizamos o processo 

desenvolvido Rebello (2014) e apresentado por Rebello (2008). 
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Estimativa de Custos  

Dimensionada a sapata para as duas profundidades, teremos os quantitativos 

(escavação, lastro, concreto, aço, fôrmas e reaterro), os quais juntamente com o valor dos 

custos unitários destes serviços e materiais em tabelas de composição de orçamentos do 

SINAPI nos permite estimar o custo de cada solução analisada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Forma do pilar e carga atuante 

Para o dimensionamento de nossa sapata, serão adotados: 

a) Resistência característica do concreto fck = 20 Mpa (200 kgf/cm²). 

b) Aço CA-50; 

c) Pilar de seção quadrada (30 x 30 cm) 

d) Carga P = 80 tf (80000 kgf/cm²) 

Resistência do Solo 

Observando a Figura 01, vemos que com 1,0 metro de profundidade o ensaio SPT 

indicou o número de golpes, N = 10, o que de acordo com a Tabela 01, resulta em uma 

resistência do solo σ = 2,11 kgf/cm². Com 2,0 metros de profundidade, temos uma resistência 

do solo σ = 2,66 kgf/cm². 

Dimensões e armação das sapatas 

O dimensionamento resultou, para o primeiro caso (profundidade 1,0 m) em uma 

sapata quadrada de lado 195 cm e altura de 60 cm; e para o segundo caso (profundidade 2,0 

m) o resultado foi uma sapata quadrada de lado 175 cm e altura 50 cm. 

 Com relação a armação, obtivemos para a primeira sapata 30 barras de 197 cm de 

comprimento cada, com bitola 8mm e espaçadas 14 cm; para a segunda sapata foi obtido 30 

barras de 177 cm cada, com bitola 8 mm, espaçadas 12 cm A Figura 03, apresenta os 

resultados obtidos nesta etapa. 
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Figura 03.  Dimensões e armação obtidos para as duas situações analisadas. 

Estimativa de Custos 

Com base nas dimensões e armação, apresentados anteriormente, realizamos então a 

estimativa dos custos de execução das sapatas. Os resultados são apresentados nas Tabelas 02 

e 03, abaixo 

 

Tabela 02. Estimativa de custo da sapata isolada com profundidade 1,0 m. 
Item Descrição Unid Qtd R$/unid R$ Total 

01 Escavação m³ 11,90 32,84 390,80 

02 Concreto Magro m³ 0,43 250,70 107,80 

03 Concreto Estrutural m³ 1,126 311,18 350,39 

04 Aço kg 23,46 9,84 230,85  

05 Former m² 14,64 25,62 375,08 

06 Reaterro m³ 10,34 15,94 164,82 

    Total Geral 1619,74 
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Tabela 03.  Estimativa de custo da sapata isolada com profundidade 2,0 m. 
Item Descrição Unid Qtd R$/unid R$ Total 

01 Escavação m³ 28,12 32,84 923,46 

02 Concreto Magro m³ 0,38 250,70 95,27 

03 Concreto Estrutural m³ 0,797 311,18 248,01 

04 Aço kg 20,97 9,84 206,34 

05 Fôrma m² 10,36 25,62 265,42 

06 Reaterro m³ 26,94 15,94 429,42 

    Total Geral 2167,92 

 

Vale ressaltar que no cálculo do volume de escavação, em ambas as situações, foi 

arbitrado um talude de escavação de 1H2V, admitido uma folga de 0,50 m de cada lado e 

utilizado a mesma taxa de fôrma. Ou seja, as regras de dimensionamento e levantamento dos 

quantitativos acima, foram aplicadas igualitariamente, para podermos ao fim compararmos e 

analisarmos qual a melhor opção. Foram tomados como base os custos de composições 

apresentados pelo SINAPE – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil para Sergipe em julho /2016.  Analisando, percentualmente os custos de 

cada serviço, chegamos ao gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 01. Percentual de custo dos serviços nas soluções analisadas. 
 

A primeira solução, por apoiar a sapata em solo de menor resistência, resultou em um 

elemento com maiores dimensões, consequentemente, maior consumo de concreto estrutural, 
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aço, forma e concreto magro (lastro); entretanto, por ter uma menor profundidade apresentou 

um menor volume de escavação, e consequentemente, um menor volume de reaterro. 

 

CONCLUSÕES 

         Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que do ponto de vista econômico, a 

opção por assentar o elemento de fundação em uma camada de solo de maior resistência nem 

sempre é viável, pois em determinadas situações o aumento no custo de escavação supera a 

redução obtida em outros serviços. 

         Os resultados aqui apresentados referem-se especificamente ao caso estudado, não 

sendo uma constante nos estudos de fundações, devendo-se sempre analisar cada caso 

separadamente. Finalmente, conclui-se que é sempre aconselhável analisar todas as situações 

possíveis, pois tal análise, pode resultar em uma significativa economia nesta etapa da obra.  
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RESUMO: A indústria da fabricação de tijolos cerâmicos utiliza para a queima de sua 

produção, gastos com o combustível além de madeira, contribuindo para a poluição 

ambiental. O aproveitamento das cinzas de olaria, proveniente da queima de madeira de 

cajueiro, na fabricação dos tijolos solo-cimento é uma alternativa ambientalmente sustentável 

e ecológica que preserva os recursos não-renováveis e possibilita a valorização destas cinzas, 

e ainda os tijolos de solo-cimento não passam pelo processo de cozimento, evitando assim 

tanto o desmatamento quanto a poluição do ar. As cinzas das olarias é um resíduo descartado 

no meio, porém quando tratado em muflas a uma temperatura adequada, pode adquirir 

propriedades pozolânicas, obtendo viabilidade do seu uso como substituto parcial do cimento 

ou ainda como efeito filler, preenchendo os vazios e contribuindo com o aumento da 

resistência e diminuição do teor de absorção de água. Nesse contexto, essa pesquisa tem como 

objetivo avaliar a substituição parcial do cimento por cinzas de olarias, avaliando o 

desempenho mecânico (resistência à compressão simples) e teor de absorção de água junto à 

possível diminuição de custo, proporcionada pela diminuição do uso de cimento no traço.  

.  
Palavras–chave: cinzas de olaria, sustentabilidade, tijolos de solo-cimento 

 
 
Mechanical performance evaluation of soil-cement bricks containing 
pottery waste (ash) in trace. 
 
ABSTRACT: The manufacturing industry of ceramic bricks used for the burning of its 
production, spending on fuel as well as wood, contributing to environmental pollution. The 
use of gray pottery, from the wood burning cashew tree in the manufacture of soil-cement 
bricks is an environmentally sustainable and environmentally friendly alternative that 
preserves non-renewable resources and enables the recovery of these ashes, and even the 
bricks of soil- cement does not pass through the baking process, thus avoiding both the 
deforestation and air pollution. The ashes of potteries is a residue disposed in the middle, but 
when treated in muffle at a suitable temperature, can acquire pozzolanic properties, obtaining 
viability of their use as a partial cement replacement or as a filler effect by filling voids and 
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contributing to the increase resistance and decreased content of water absorption. In this 
context, this research aims to evaluate the partial replacement of cement by ash potteries, 
evaluating the mechanical performance (resistance to simple compression) and water 
absorption content with the possible reduction of cost, provided by the decrease in the use of 
cement in trace. 
 
KEYWORDS: pottery ash, sustainability, soil-cement bricks 

  

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo a “Avaliação das propriedades mecânicas de 

tijolos solo-cimento, uma alternativa sustentável”. O solo-cimento já é uma alternativa 

bastante usada na construção civil desde a estabilização dos solos à componentes como 

tijolos, paredes monolíticas, dentre outros. A grande vantagem desta metodologia é que pode-

se aproveitar o solo do próprio local. O diferencial no uso do solo-cimento, nos dias atuais, é a 

possibilidade de agregar outros materiais, como diversos resíduos, no traço.  

Nesta pesquisa, optou-se por substituir 10% de cinzas proveniente da queima de 

madeira de cajueiro nas olarias locais (de São Gonçalo do Amarante/RN) pelo aglomerante 

(Cimento Portland), com o objetivo de verificar a ocorrência ou não de variação nas 

propriedades de resistência mecânica, massa específica real e absorção de água. Segundo 

Carneio (2016), solos de granulometria não uniforme são ideais, pois além de requererem 

menor teor de estabilizante, os espaços existentes entre os grãos maiores são preenchidos por 

partículas menores do próprio solo e, neste caso, os produtos formados das reações de solo-

aditivo, ao invés de preencher os vazios, agem de forma integral na ligação entre os grãos. O 

mesmo autor ressalta ainda que quando a granulométrica do solo não é adequada, pode-se 

corrigi-la adicionando-se outros tipos de solo. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar a substituição parcial do cimento por cinzas 

de olarias, avaliando o desempenho mecânico (resistência à compressão simples) e teor de 

absorção de água junto à possível diminuição de custo, proporcionada pela diminuição do uso 

de cimento no traço. 

 

MATERIAS 

Os materiais empregados na pesquisa (Figura 1) para formulação dos tijolos foram: 

Solo; Cimento; Cinzas de Olarias da região local e Água. 
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METODOLOGIA 

Os tijolos foram moldados em prensa manual (Figura 2) com dimensões de 25cm x 

12,50cm x 9,00cm (NBR 10832/89). Para cada traço foram moldados 6 tijolos, 3 para 

rompimento aos 7 dias de cura e 3 para rompimento aos 28 dias de cura (Figura 3). Para 

determinação da Resistência a Compressão Simples (RCS), utilizou-se a norma da ABNT 

NBR 10836/93, a qual estabelece que a resistência média dos tijolos de solo cimento deve ser 

igual ou superior a 2,00 MPa aos sete dias de idade, com valores individuais maiores que 1,70 

Mpa. Para a absorção de água a mesma norma (NBR 10836/93) estipula valores médios 

menor ou igual a 20% e individuais menor ou igual a 22%. Para garantir a uniformidade das 

áreas de contato, fez-se necessário o capeamento dos tijolos (Figura 4) o que favorece 

superfícies planas e melhor distribuição da carga. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

3997 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na análise das propriedades dos tijolos, levou-se em consideração a Resistência a 

Compressão Simples (RCS) média, Massa Específica Real (M.E.R) e Absorção de água 

(Abs), tanto aos 7 dias de cura quanto aos 28 dias. Os resultados, aos 28 dias de cura, podem 

ser observados na tabela 1.  

Tabela 1 – Resultados dos Ensaios para os Tijolos de Solo-Cimento 

 

 

Analisando os resultados dos tijolos convencionais, sem o resíduo da cinza, verificou-se 

que todos os parâmetros encontram-se em conformidade com a norma. Os gráficos das figuras 

5 e 6 mostram a RCS individual de cada tijolo. A RCS foi média maior que 2,00MPa, tanto 

para os blocos convencionais, que apresentou uma resistência um pouco maior que o traço 

alternativo, porém este resultado não invalida o uso da cinza. Para o teor de absorção de água 

e M. E. R. dos tijolos com o resíduo, observou-se que o teor de absorção foi superior ao do 
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bloco sem adição de cinzas e a massa específica real foi inferior, isso deve-se a dois fatores: a 

alta porosidade da cinza e sua leveza, compatível com estudos de Bastos (2011). 

 

CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se através da RCS, a viabilidade da 

substituição parcial do cimento por 10% do resíduo cinzas de olaria em tijolos de solo-

cimento, uma vez que a resistência encontra-se acima do mínimo que a norma estabelece, 

que é de 2,00MPa para tijolos sem função estrutural. Outra vantagem dessa técnica que 

pode ser citada é o uso do solo da própria região, necessitando apenas determinar a 

proporção cimento-solo que é variável em função das propriedades do solo. Além das 

vantagens já mencionadas, ressalta-se que a cinza de olaria é um resíduo poluente na 

região de São Gonçalo do Amarante, descartado no meio ambiente e que pode ser 

empregado em artefatos para uso na construção civil sem custo adicional. 
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RESUMO: Neste trabalho, avalia-se o desempenho de argamassa comercial da região 
metropolitana de Natal-RN à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas 
tipo II com adição de pó de borracha de pneus inservíveis. O universo analisado compreende 
uma amostra comercial de argamassa para rejuntamento de placas cerâmicas tipo II 
convencional, denominada de amostra de referência e, de mais três amostras da mesma 
argamassa para rejuntamento, compostas com adição de pó de borracha de pneus inservíveis, 
nas respectivas proporções de 4%, 8% e 12%. Essas amostras de argamassas foram 
submetidas aos ensaios de determinação do índice de consistência, retenção de água, absorção 
de água por imersão e resistência à tração na flexão. Todos os ensaios foram realizados de 
acordo com normas vigentes. Constatou-se, a partir das análises dos resultados obtidos nos 
ensaios, que apenas as argamassas de referência e a de 4% de adição de pó de borracha 
atenderam às exigências estabelecidas nas normas de especificações correspondentes; as 
demais argamassas com adição de 8,0 % e 12,0 % de pó de borracha de pneu atenderam às 
exigências das normas de especificações apenas quanto à resistência de aderência à tração. 
Frente aos resultados obtidos, evidencia-se que a adição de pó de borracha de pneu acima de 
4% na constituição da argamassa de rejuntamento comercial analisada não confere melhoria 
de desempenho para as propriedades analisadas.  
Palavras–chave: Argamassa, pó de borracha, rejuntamento, resíduo sólido 
 

TECHNICAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF MORTAR 
GROUTING COMMERCIAL WITH ADDITION OF TIRE RUBBER 
POWDER 
 
ABSTRACT: In this paper, evaluate the commercial mortar performance of the metropolitan 
region of Natal-RN Portland cement-based grouting for ceramic type II with the addition of 
waste tire rubber powder. The research analyzed comprises a commercial sample of mortar 
grouting ceramic conventional Type II, termed reference sample and in three samples of the 
same mortar grouting, composed with the addition of waste tire rubber powder, in the 
proportions of 4%, 8% and 12%. These samples mortars were subjected to tests to determine 
the consistency index, water retention, water absorption and tensile strength. All assays were 
conducted according to current standards. It was found from the analysis of test results 
obtained, only the reference mortars and 4% addition of rubber powder met the requirements 
established in the relevant specification standards; the other mortars with addition of 8.0% 
and 12.0% of tire rubber powder met the requirements of standard specifications just as the 
tensile strength. Given our results, it is evident that the addition of above 4% tire rubber 
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powder in the constitution of commercial grouting mortar analyzed does not provide 
performance improvement for the analyzed properties. 
KEYWORDS: Mortar, rubber power, grouting, residue 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento progressivo da migração global das populações (especialmente a 

mobilização no eixo campo−cidade), um processo que se intensificou no início do século XX, 

e a consequente demanda por moradias, decorrente desse processo migratório, ocasionou um 

expressivo (e natural) crescimento da produção de cimento devido a confecção de argamassas 

e de concretos para as construções. 

No direcionamento da evolução técnica das argamassas, já na segunda metade do século 

XX, alguns resíduos industriais passaram a ser introduzidos nos concretos e nas argamassas 

com significativo ganho de qualidade em suas propriedades. O fumo de sílica (subproduto da 

siderurgia na fabricação do aço sílico), o metacaulim, as cinzas da queima de produtos 

orgânicos (como a casca de arroz e o bagaço da cana de açúcar), compõem, entre outros, o 

catálogo de resíduos que se incluem, de modo intensivo, na fabricação de diversos produtos 

cimentícios (argamassas, artefatos de concreto, blocos de cimento, concreto e outros). Esses 

materiais, que se convencionou nomear de adições, classificadas como ativas ou inertes, 

ocupam, atualmente, o centro das inúmeras preocupações que atingem o homem 

contemporâneo. Uma das imposições que lhe são atribuídas é justamente a de encontrar a 

solução adequada à reutilização/aplicação, na produção de argamassas, desses inúmeros 

resíduos, que aumentam à proporção que a atividade industrial – especialmente a de 

transformação – se desenvolve. É nesse contexto que se visualiza a viabilidade do pó de 

borracha de pneu como um material com potencialidades para esse fim específico. 

É inegável que o segmento industrial de recuperação e reaproveitamento de pneus 

usados (processo designado de recauchutagem) contribui, mesmo que de maneira modesta, 

para mitigar as consequências do acúmulo de pneus descartados na natureza. Entretanto, na 

operação de recauchutagem, os pneus são reconformados com uso de uma retífica, gerando, 

assim, um sub-resíduo em forma de raspa. E mesmo que essa recauchutagem minimize o 

descarte de pneus, não podemos desconsiderar o fato de que a raspa de borracha gerada se 

mantém como resíduo sólido a demandar uma destinação adequada e legal, de forma a 

satisfazer as exigências do Conselho Nacional do Meio Ambiente ─ CONAMA, que, em sua 

resolução n. 416, de 30 de setembro de 2009, estabelece que “pneus inservíveis dispostos 
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inadequadamente constituem passivo ambiental que pode resultar em sério risco ao meio 

ambiente e à saúde. ”  

Chama-se a atenção para o fato de que a raspa de pneu apresenta granulometria, 

assemelhando-se, pois, em grande parte, às areias naturais secularmente usadas na fabricação 

de argamassas, o que indica a possibilidade de seu aproveitamento como adição em 

argamassas, parecendo ser, dessa forma, uma promissora revelação, na medida em que, não 

há como ignorar que o provimento de agregado natural (areia) enfrenta crescente dificuldade, 

dado o esgotamento das reservas naturais existentes nos limites geográficos de atuação dessas 

indústrias e das limitações de natureza ambiental, legal e econômica. Todas essas 

considerações apontam para a necessidade e a propriedade desta pesquisa, cujo propósito é 

avaliar o desempenho, a partir dos parâmetros tecnológicos prescritos em normas brasileiras, 

de uma argamassa de rejuntamento formulada a partir de uma argamassa para rejuntamento, 

industrializada, disponível no mercado da construção civil, em Natal−RN, (argamassa de 

referência) com adição de pó de borracha de pneu e confrontá-la com a argamassa de 

referência sem a adição do pó de borracha. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para uma visão geral sobre a metodologia pela qual se orientou esta pesquisa, apresenta-

se, na Figura 1, fluxograma detalhando dosagens e propriedades analisadas das argamassas do 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1. Detalhamento de fluxograma das atividades. 
Argamassa comercial de rejuntamento (de referência) 

Optou-se para o estudo o uso de argamassa para rejuntamento tipo II (NBR 14992 – 

A.R. Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento de placas cerâmicas – 

Requisitos e métodos de ensaios) de fabricante local de empresa instalada na BR 304 no 
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Distrito Industrial Macaíba−RN. A amostra de campo dessa argamassa (100 kg, 

acondicionados em embalagens plásticas de 1 kg, com indicação da mesma data de fabricação 

e instruções de uso) foi obtida via compra no comércio varejista de materiais de construção 

em Natal. Feita a aquisição do material-base (a argamassa de referência), procedemos à 

realização dos ensaios dessa argamassa no estado fresco e endurecido. 

 

Pó de borracha de pneu reciclado 

Quanto ao pó de borracha de pneu a ser utilizado como adição à argamassa de 

referência, considerou-se pertinente usar um pó com diâmetro máximo inferior a 0,3 mm, 

obtido por peneiramento a partir de uma raspa bruta de borracha de pneu (grãos ou fibras com 

diâmetro ou comprimento de até 50 mm) fornecida gratuitamente pela Renovadora de pneus 

VIPAL Borrachas − Pneu Forte, situada na BR 304 km 303, Distrito Industrial Macaíba˗RN. 

Na Figura 2 ilustra-se amostra bruta de borracha de pneu oriunda do processo de 

recauchutagem. 

 

Figura 2. Amostra bruta de resíduo de pneu oriundo do processo de recauchutagem. 
 

Vale esclarecer que, nesse processo, a fração graúda (diâmetro superior a 0,3 mm) da 

raspa bruta de pneu, correspondente a 84 % da amostra coletada em campo (300 kg), foi 

descartada e que, nos estudos preliminares, identificou-se que a raspa de borracha bruta, 

produzida pela mesma empresa fornecedora, não apresentava uniformidade em sua 

composição granulométrica. 

A amostra constituída de pó de borracha com diâmetro máximo inferior a 0,3 mm, foi 

submetida a três ciclos de lavagem (cada ciclo com duração de 5 minutos) com água potável e 

sabão antiespumante em pó de uso doméstico, na proporção de 1 kg de sabão para 50 litros de 
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água, em uma betoneira de eixo inclinado (betoneira de laboratório), sendo a secagem 

realizada em ambiente de laboratório até a constância de massa. 

Assim sendo, de posse da amostra do pó de borracha obtida no processo acima descrito, 

realizou-se os seguintes ensaios: 

a) granulometria (NBR NM 248:2003); 

b) material fino que passa na peneira de 0,0075 mm por lavagem (NBR NM 248:2003); 

c) massa unitária do pó de borracha (NBR NM 45:2006). 

Na etapa seguinte, estabeleceu-se as dosagens a partir da argamassa de referência com 

as adições do pó de borracha de pneu em relação à sua massa total, resultando num total de 

quatro dosagens constituídas para a pesquisa, sendo uma dosagem denominada de referência e 

as demais dosagens com pó de borracha na sua constituição nas porcentagens de 4%, 8% e 

12%. Foram designadas as seguintes nomenclaturas para o estudo: AR_REJ/00 (argamassa de 

referência), AR_REJ/04 (argamassa com 4% de pó de borracha), AR_REJ/08 (argamassa com 

8% de pó de borracha) e AR_REJ/12 (argamassa com 12% de pó de borracha). 

Definidas as dosagens de ensaio, passou-se, então, ao processo de preparação, em 

laboratório, das argamassas que foram, posteriormente, submetidas aos seguintes ensaios: 

a) Ensaios realizados na argamassa de referência no estado Fresco 

 Índice de consistência (NBR 13276:2005); 

 Retenção de água (NBR 14992:2003). 

b) Ensaios realizados na argamassa de referência no estado Endurecido 

 Absorção de água por imersão (NBR 9781:2013); 

 Resistência à tração na flexão (NBR 14992:2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Índice de Consistência 

Para a obtenção do índice de consistência, adotou-se o método prescrito na NBR 13276: 

2005. Numa avaliação visual, as argamassas de rejuntamento (A.R.) preparadas (de referência 

e as demais) apresentaram trabalhabilidade adequada à execução de rejuntamento de placas 

cerâmicas, tanto em relação ao preenchimento das juntas de assentamento quanto à textura 

superficial. Não há normas de requisitos na ABNT para o índice de consistência das 

argamassas de rejuntamento, porém para análise comparativa, durante o período da pesquisa, 

foram investigadas o comportamento relativo ao índice de consistência em cinco obras de 

edifícios em Natal/RN, cujas medições variaram entre 260 a 300mm. Desse modo, para a 

avaliação desse parâmetro, adotou-se como adequado a argamassa que obtivesse índice de 
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consistência de 280 mm. Na Tabela 1 expõe-se os índices de consistência das argamassas 

analisadas. Ressalta-se que a variação na quantidade de água em relação a massa do material 

anidro ocorreu pela necessidade de maior quantidade de água frente ao acréscimo da 

porcentagem do resíduo do pó de borracha para manutenção do índice de consistência 

desejado. 

 

Tabela 1. Índices de consistência obtidos nas argamassas de rejuntamento. IFRN, 2015. 
 Valores médios obtidos em três determinações 

Argamassas ÁGUA/ANIDRO 
% DE ADIÇÃO PÓ 
BORRACHA 

ÍNDICE CONSISTÊNCIA 
(mm) 

AR_REJ/00 0,33 0,0 280 

AR_REJ/04 0,36 4,0 280 

AR_REJ/08 0,39 8,0 280 

AR_REJ/12 0,41 12,0 280 

 

Em virtude de não haver especificação na NBR 14992:2003 para o índice de 

consistência das argamassas de rejuntamento de placas cerâmicas, adotou-se, nesta pesquisa, 

um único índice de consistência, para todas as argamassas analisadas, de 280 mm por ser um 

valor que confere trabalhabilidade adequada às argamassas durante sua aplicação. Além disso, 

justifica-se essa escolha tendo em vista o fato de se haver constatado a adoção desse índice de 

consistência em obras de revestimento de fachadas em Natal ˗ RN.  

 

Retenção de água 

Para a determinação da retenção de água das argamassas, adotou-se o método prescrito 

na NBR 14992:2003. Essa norma estabelece que as argamassas de rejuntamento (tipo II) 

devem apresentar retenção de água menor ou igual a 65 mm aos 10 minutos. Na Tabela 2 

expõe-se os valores obtidos para a retenção de água das argamassas. Os valores apresentados 

representam a média de três determinações para cada formulação de argamassa. 
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Tabela 2. Valores da retenção de água obtidos nas argamassas de rejuntamento. IFRN, 2015. 
 Valores médios obtidos em três determinações 

Argamassas ÁGUA/ANIDRO 
% DE ADIÇÃO PÓ 
BORRACHA 

RETENÇÃO DE ÁGUA 
APÓS 10 MIN. (mm) 

AR_REJ/00 0,33 0,0 64,1 

AR_REJ/04 0,36 4,0 67,6 

AR_REJ/08 0,39 8,0 74,6 

AR_REJ/12 0,41 12,0 79,2 

 

Conforme a Tabela 2, apenas a argamassa de referência AR_REJ/00 apresentou 

retenção de água aos 10 minutos, inferior ao limite especificado pela norma. Analisando ainda 

a retenção de água para as argamassas com adição de pó de borracha de pneu, observou-se 

que a retenção de água diminui gradualmente à medida que se aumenta o valor da adição do 

pó de borracha.  

Também se constatou que a crescente necessidade de adição de água às argamassas com 

adição de pó de borracha para a obtenção da mesma trabalhabilidade (medida através do 

índice de consistência), em relação à argamassa de referência, é sugestiva da causa da redução 

crescente da capacidade de retenção de água das argamassas com adições de pó de borracha 

de pneu. Não foram encontradas, na bibliografia consultada, referências a esse 

comportamento das argamassas de rejuntamento com adição de pó de borracha de pneu. 

 

Absorção de água por imersão 

Para a realização desse ensaio, observou-se o que estabelece a NBR 9781:2013, uma 

vez que a NBR 1499:2005 não estabelece requisitos para absorção de água por imersão das 

argamassas de rejuntamento de placas cerâmicas. Esse ensaio foi realizado apenas para 

avaliação comparativa entre a argamassa de rejuntamento de referência e as argamassas de 

rejuntamento com adição de pó de borracha de pneu.  

Na Tabela 3 expõe-se os valores obtidos para na determinação da absorção de água por 

imersão das argamassas. Os valores apresentados representam a média de três determinações 

para cada formulação de argamassa. 
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Tabela 3. Valores da retenção de água obtidos nas argamassas de rejuntamento. IFRN, 2015. 
 Valores médios obtidos em três determinações 

Argamassas ÁGUA/ANIDRO 
% DE ADIÇÃO PÓ 
BORRACHA 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 
POR IMERSÃO (%) 

AR_REJ/00 0,33 0,0 12,7 

AR_REJ/04 0,36 4,0 14,1 

AR_REJ/08 0,39 8,0 15,6 

AR_REJ/12 0,41 12,0 17,7 

 

Pelo fato de não haver método específico normatizado para determinação da absorção 

de água por imersão das argamassas de rejuntamento de placas cerâmicas, adotou-se, nesta 

pesquisa, para avaliação desse parâmetro, a NBR 9781, que especifica que peças de concreto 

para pavimentação devem apresentar valor médio para a absorção de água inferior a 6 %. Sob 

o aspecto da durabilidade, infere-se que as argamassas de rejuntamento de revestimento de 

placas cerâmicas com absorção de água, com as grandezas obtidas para essa propriedade 

(Tabela 3) e com base na norma citada, são consideradas inadequadas, dadas as condições 

severas de agressividade a que os revestimentos cerâmicos ficam permanentemente 

submetidos; especialmente, as variações cíclicas de umidade do ambiente em que 

normalmente são inseridas. 

 

Resistência à tração na flexão. 

Na execução do ensaio para determinação dessa propriedade, observou-se o que 

recomenda a NBR 13279:2005, que recomenda a utilização de corpos de prova de 4cm x 4cm 

x 16 cm ˗ em detrimento da NBR 14992:2003, em razão da grande dispersão nos resultados 

obtidos com os corpos de prova de 2,5 X 2,5 X 25 cm. A NBR 14992:2003, estabelece que 

essa argamassa deve apresentar resistência à tração na flexão maior ou igual a 3,0 MPa aos 7 

dias de idade. 

Na Tabela 4 ilustra-se os valores obtidos no ensaio realizado na determinação da 

resistência à tração na flexão das argamassas. Os valores apresentados representam a média 

de três determinações para cada formulação de argamassa. 
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Tabela 4. Valores da resistência à tração na flexão obtidos nas argamassas de rejuntamento, 

aos 7 dias de idade. IFRN, 2015. 

 Valores médios obtidos em três determinações 

Argamassas ÁGUA/ANIDRO 
% DE ADIÇÃO PÓ 
BORRACHA 

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA 
FLEXÃO (MPa) 

AR_REJ/00 0,33 0,0 2,0 

AR_REJ/04 0,36 4,0 1,5 

AR_REJ/08 0,39 8,0 1,1 

AR_REJ/12 0,41 12,0 0,9 

 

Conforme a Tabela 4, todas as argamassas analisadas, inclusive a argamassa de 

referência, apresentaram resistência à compressão inferior à recomendada pela NBR 

14992:2003. Destaca-se, ainda, que, à medida que se aumenta a proporção da adição de pó de 

borracha de pneu às argamassas de rejuntamento de placas cerâmicas, decresce rapidamente a 

resistência à tração na flexão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento da pesquisa constatou-se que a adição de pó de borracha de 

pneu (nas proporções de 4%, 8% e 12%, com diâmetro máximo inferior a 0,3 mm, tratado 

com sabão em pó antiespumante doméstico) às argamassas de rejuntamento de placas 

cerâmicas não conferiu nenhum ganho de desempenho dessas argamassas em relação aos 

quatro parâmetros avaliados, contudo, comprovou-se que quanto mais cresce a proporção da 

adição do pó de borracha de pneu às argamassas, mais decresce, sistematicamente, o 

desempenho destas para todos os parâmetros analisados.  

Conclui-se ainda que as adições de pó de borracha de pneu às argamassas de 

rejuntamento, no estado fresco, não alteram, visivelmente, a reologia dessas argamassas.  

Deste modo, os resultados obtidos na pesquisa não estão em concordância normativa, 

devendo-se, portanto, novas análises com percentuais inferiores aos adotados, ou seja, adições 

do pó de borracha em frações inferiores a 4%. 
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RESUMO: Neste trabalho, investigou-se a capacidade de tolerância de fungos filamentosos a 
toxicidade do efluente industrial lignocelulósico. Foram utilizadas as estirpes fúngicas 
Aspergillus niger AN 400 e Phanerochaete chrysosporium, sendo inóculadas em condições 
de 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75% e 100% de presença do poluente, no qual foram realizadas 
observações e medição dos diâmetros nos tempos reacionais de 24h, 48h, 72h, 96h e 144h. Os 
resultados obtidos, apresentaram uma melhor resposta de crescimento dos fungos Aspergillus 
niger AN 400 (faixa de tolerância de 0-20%) e Phanerochaete chrysosporium (faixa de 
tolerância de 10-30%) no TR de 144h. Assim, foi possível concluir que as boas respostas de 
desenvolvimento das estirpes estudadas, apontam para a viabilidade biotecnológica desses 
organismos em meio a material lignocelulósico, se fazendo necessário mais estudos 
preliminares que forneçam um melhor diagnóstico das condições ideais para a melhor 
eficiência metabólica desses microrganismos. 
Palavras–chave:  Aspergillus niger, indústria de papel, Phanerochaete chrysosporium, teste de 
toxicidade 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF WASTEWATER 
LIGNOCELLULOSIC TOXICITY ON FUNGAL GROWTH 
FILAMENTOUS 
 
ABSTRACT: In this study, we investigated the ability of fungi tolerance filamentous toxicity 
lignocellulosic industrial effluent. The fungal strains were used Aspergillus niger AN 400 and 
Phanerochaete chrysosporium, being inoculated at conditions 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 
75% and 100% of the presence of pollutant, in which observations and measurements were 
performed the diameters in the reaction times of 24h, 48h, 72h, 96h and 144h. The results 
obtained showed a better growth response of fungi Aspergillus niger AN 400 (0-20% 
tolerance range) and Phanerochaete chrysosporium (tolerance range 10-30%) the reaction 
time of 144h. Thus, it was concluded that the good development responses of strains studied, 
point to the technological feasibility of such organisms amid lignocellulosic material, and 
making necessary  more preliminary studies to provide improved diagnosis of ideal conditions 
for optimal metabolic efficiency of these microorganisms.  
KEYWORDS: Aspergillus niger, paper industry, Phanerochaete chrysosporium, toxicity test 
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INTRODUÇÃO 

A crescente necessidade de demanda de consumo da população humana, característica 

das últimas décadas, intensificou a eclosão do setor da indústria produtora de papel e celulose, 

de modo que os produtos produzidos por esse setor passassem a apresentar relevante 

importância na economia de muitos países, incluindo o Brasil (FIGUEIREDO, 2016; 

SILVEIRA, 2010). Entretanto, a oferta de mercado crescente dos produtos da indústria de 

papel e celulose acarretaram o consumo acentuado dos recursos naturais e a geração de 

resíduos provindos da linha de produção (GÖNDER et al., 2012). 

A problemática vinculada a esse setor de produção de bens, está no potencial negativo 

das etapas críticas dos métodos em uso para a obtenção de tais produtos, uma vez que são 

geradores de grandes volumes de águas residuais de alta toxicidade, que se lançados no 

ambiente aquático sem nenhum tratamento eficiente podem ocasionar impactos nocivos sobre 

o meio ambiente e a saúde humana (ASFHRAFI et al., 2015; HAQ et al., 2016).  

Neste contexto, novas tecnologias têm sido estudadas afim de promover o tratamento 

eficiente e de baixo custo para os compostos que apresentam toxicidade para o meio ambiente 

provindos da indústria. Dentre essas técnicas, a biorremediação vêm desempenhando papel 

fundamental na remediação dos efeitos danosos desses poluentes sobre o ambiente, visto que 

se utiliza de microrganismos na transformação dos compostos poluentes, em substâncias não 

perigosas ou menos perigosas (KARIGAR e RAO, 2011). 

Segundo Rhodes (2014), os fungos se encontram entre os microrganismos com maior 

versatilidade em remediar ambientes poluídos, isso pelo fato de alguns organismos fúngicos 

possuírem a capacidade de crescer e sobreviver em altas concentrações de compostos 

contaminantes, os utilizando como fonte para obtenção de energia por meio da síntese de 

enzimas extracelulares.  

Entre a diversidade taxonômica fúngica existente, o fungo de podridão branca 

Phanerochaete chrysosporium é possuidor de um sistema enzimático extracelular composto 

pelas enzimas lignolíticas, responsáveis pela decomposição efetiva da lignina. Além deste, o 

gênero Aspergillus também se apresenta como vigoroso agente decompositor na natureza de 

resíduos da matéria, no entanto, seu sistema enzimático é induzido para a síntese de enzimas 

celulolíticas, incumbidas da hidrólise do polímero celulose.  Portanto, tais características têm 

contribuído grandemente para estudos empregando esses organismos, demonstrando a 

capacidade destes em degradar uma variedade de materiais complexos, incluído os 

lignocelulósicos (ESPOSITI e AZEVEDO, 2010; RHODES, 2014; SÁNCHEZ, 2009). 
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  Deste modo, o presente trabalho teve por objetivo determinar a capacidade de 

tolerância dos fungos filamentos Aspergillus niger AN 400 e Phanerochaete chrysosporium, 

por meio da avaliação do crescimento micelial, a toxicidade de um efluente industrial 

lignocelulósico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Fungos 

O fungo filamentoso Aspergillus niger AN 400 foi cultivado in vitro em placas de Petri 

estéreis contendo o meio de cultivo Potato Dextrose Agar (PDA) (39 g.L-1), enquanto que os 

esporos da espécie fúngica Phanerochaete chrysosporium foram inoculados na presença de 

meio complexo contento o meio de cultivo PDA, adicionado com extrato de levedura (2 g.L-

1), glicose (20 g.L-1), K2HPO4 (1 g.L-1), KH2PO4 (0,6 g.L-1), MgSO4 (0,5 g.L-1), peptona (2 

g.L-1) e Agar (15 g.L-1). As placas foram então incubadas a temperatura de ±28°C em estufa 

microbiológica por um período de 7 dias para o crescimento micelial das culturas em toda a 

superfície das placas. 

Efluente Lignocelulósico 

O efluente lignocelulósico utilizado neste estudo, foi fornecido por uma indústria 

produtora de papel e celulose localizada na cidade de Maracanaú-Ce. 

Teste de toxicidade em placa 

Para a avaliação da tolerância dos fungos ao efluente em estudo, foram preparadas 

placas de Petri contendo o meio de cultivo Agar Extrato de Levedura Czapeck (CYA) (Tabela 

1) em conjunto com percentuais variados de 10%, 20%, 30%, 50%, 75% e 100% do efluente 

lignocelulósico para cada cultura, enquanto que para os controles as linhagens fúngicas foram 

inoculadas apenas na presença do meio de cultivo, como descrito por Sampaio (2005). Os 

esporos dos fungos filamentosos Aspergillus niger AN 400 e Phanerochaete chrysosporium 

foram aprisionados em eppendorfs estéreis contendo Agar 0,3% e de forma sucessiva 

transferidos em picada para cultivo em cada placa. 
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Tabela 1. Constituintes do meio CYA. 

              

O experimento foi conduzido durante 7 dias a temperatura de ±28°C em estufa 

microbiológica, sendo realizado a avaliação do crescimento do micélio dos inóculos fúngicos 

por meio de registro fotográfico e medição dos diâmetros das colônias nos tempos de 24h, 

48h, 72h, 96h e 144h. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da avaliação da toxicidade em placa utilizando os fungos Aspergillus 

niger AN 400 e Phanerochaete chrysosporium, como inóculo, se encontram dispostos nas 

Figuras 1 e 2, respectivamente. 

Neste estudo, não foi possível realizar a medição dos diâmetros das colônias da espécie 

Aspergillus niger, pelo fato do desenvolvimento não uniforme apresentado pelas colônias. 

Entretanto, o teste de toxicidade em placa para a cultura fúngica Aspergillus niger AN 400 

(Figura 1), apontou que o melhor crescimento do inóculo ocorreu para os percentuais de 0%, 

10% e 20% do efluente lignocelulósico, nos quais verificou-se a progressão micelial em todos 

os tempos de reação (TR) observados, com cobrimento de toda a superfície das placas no TR 

de 144 h. 

 

Composição Concentração  
K2HPO4 1 g.L-1 

Concentrado de Czapeck 10 mL.L-1 

Extrato de Levedura 5 g.L-1 
Sacarose 30 g.L-1 
Agar 15 g.L-1 

Concentrado de Czapeck 
Composição Concentração (g/100mL) 
NaNO3 30 
KCl 5 
MgSO4.7H2O 5 
FeSO4.7H2O 0,1 
ZnSO4.5H2O 0,05 
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Figura 1. Tolerâcia do Aspergillus niger AN 400 ao efluente lignocelulósico. 
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Figura 2. Tolerâcia do Phanerochaete chrysosporium ao efluente lignocelulósico. 
 
Todavia, o organismo fúngico Aspergillus apresentou a capacidade de tolerar o efluente 

lignocelulósico até a condição de 100% do efluente, apresentando uma resposta mais lenta de 

crescimento. O que demonstra uma toxicidade mais acentuada do efluente ao organismo em 

percentuais superiores a 30%. 
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A cultura fúngica Phanerochaete chrysosporium (Figura 2), por sua vez, obteve que seu 

melhor crescimento das colônias ocorreu para os percentuais de 10%, 20% e 30% do efluente 

em estudo, com diâmetro máximo nos valores de 91,5 mm, 92 mm e 93 mm (Figura 3), 

respectivamente, alcançados no TR de 144 h. 

 

 

Figura 3. Variação do crescimento micelial do inóculo Phanerochaete 
chrysosporium em meio as concentrações diferenciadas do efluente 
lignocelulósico. 

 
Neste trabalho não foi possível observar inibição na germinação do fungo 

Phanerochaete chrysosporium  para as condições de 10% (91,5 mm), 20% (92 mm), 30% (93 

mm), 50% (88,5 mm) e 75% (88 mm) no TR de 144h. Ao contrário, verificou-se uma maior 

intensificação da germinação, do crescimento das hifas e da formação do micélio desse 

organismo fúngico nessas condições do que na placa controle (82 mm), que se apresentava 

ausente do efluente lignocelulósico, fato que predominou em todos os tempos reacionais 

observados, e de modo contrário para o gênero Aspergillus em estudo. 

Dentro do processo de desenvolvimento dos organismos microbianos fúngicos, o 

crescimento micélial é beneficiado pelo consumo dos carboidratos facilmente acessíveis em 

um dado instante, estando sujeito a uma diminuição ou até mesmo cessão do crescimento do 

organismo em resposta a uma redução desses cossubstratos (JEFFRIES et al., 1981; 

ROUCHES, 2016), o que força o microrganismo a se utilizar das fontes mais complexas 

dispostas no meio para atender as suas necessidades metabólicas. Contudo, algumas estirpes 

como o Phanerochaete chrysosporium possuem a capacidade de degradar maiores 

quantidades de compostos lignolíticos em relação aos hidratos de carbono (HATAKKA, 

1994), fato que pode ter potencializado, neste estudo, o maior crescimento do organismo 

Phanerochaete chrysosporium em comparação ao seu respectivo controle. 
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Ademais, assim como a cultura fúngica Aspergillus niger, o microrganismo 

Phanerochaete chrysosporium se apresentou tolerante a toxicidade do efluente 

lignocelulósico nas condições mais limitantes de 50%, 75% e 100%, externalizando um 

retardo no crescimento, ocasionado pela depleção do meio de cultura em conjunto com o 

potencial toxico do efluente industrial utilizado em elevadas proporções.  

Logo, o bom desenvolvimento alcançado pela cultura Aspergillus niger AN 400, 

ocorrendo na faixa de 0-20%, e pelo fungo de podridão branca Phanerochaete chrysosporium, 

em uma faixa de 10-30%, ambas no TR de 144 h, é uma resposta ao eficiente complexo 

enzimático induzível (celulases e ligninases) pertencentes a essas espécies, que passam a ser 

ativadas e de modo posterior secretadas para a decomposição dos substratos lignocelulósicos, 

no processo de adaptação e crescimento  desses organimos quando submetidos a esse tipo de 

material (MARTINZ et al., 2005; MUSTER et al., 2014). Deste modo, os resultados obtidos 

com essa pesquisa denota o potencial biotecnológico dos organismos fúngicos trabalhados, 

quer na viabilidade da produção de biocatalizadores enzimáticos, quer no tratamento de 

efluentes lignocelulósicos. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com esta pesquisa, permitiram concluir que em ambas as estirpes 

fúngicas estudadas, Aspergillus niger AN 400 e Phanerochaete chrysosporium, ocorreu um 

bom desempenho de crescimento em faixa ampla de presença de poluente e nas condições 

dadas. Sendo que, tal potencial de crescimento aponta a viabilidade biotecnológica desses 

organismos em meio a material ligocelulósico, se fazendo necessário mais estudos 

preliminares que forneçam um melhor diagnóstico das condições ideais, visando a melhor 

eficiência metabólica desses microrganismos. 
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RESUMO: As atividades agrícolas irrigadas consomem 70% da água doce do mundo. 
Diversos efluentes podem ser reaproveitados na irrigação substituindo a água potável, como 
os efluentes gerados pelos destiladores de água dos laboratórios de instituições de ensino e de 
indústrias. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das águas descartadas 
pelos destiladores para reuso na irrigação. Foi avaliada a água de descarte dos destiladores de 
três laboratórios do IFCE Campus Sobral. Inicialmente, verificou-se o consumo de água para 
a produção de água destilada. Para avaliar a qualidade da água descartada, foram analisados 
os parâmetros pH, condutividade elétrica, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloretos, RAS, 
coliformes totais e termotolerantes.  Constatou-se que os volumes desperdiçados foram em 
média 22 L, 19,4 L e  55,7 L de água potável para destilar um litro de água. O maior volume 
de água descartado no processo de destilação corresponde ao destilador do Laboratório de 
Análises Físico-Químicas de Águas e Efluentes, que por se tratar de um bidestilador, consome 
o dobro de água usual. De acordo com os parâmetros monitorados pode-se afirmar que as 
águas de descarte dos aparelhos de destilação não apresentam potenciais riscos de danos às 
plantas ou manipuladores da água, além do que não apresentam riscos de contaminação 
microbiológica podendo ser reusadas para a rega de jardins e gramas, e ainda para lavagem de 
vidrarias nos laboratórios, na limpeza de pisos e descargas de sanitários. 
Palavras–chave: Conservação hídrica, destiladores de água, irrigação, reaproveitamento de 
água. 
 

RECOVERY POTENTIAL ASSESSMENT OF THE WATERS FOR 
DISCARDED DISTILLERS IRRIGATION  
 
ABSTRACT: Irrigation consume 70% of the world's fresh water. A variety of wastewater 
can be reused for irrigation instead drinking water, as the effluents generated by water 
distillers of educational institutions laboratories and industries. This study aims to evaluate 
the quality of water discarded by distillers for irrigation reuse. The disposal of water was 
evaluated for three distillers of IFCE Sobral Campus laboratories. Initially, water 
consumption for the distilled water production was measured. The quality of water discarded 
by distillers was evaluated with the parameters: pH, Electrical Conductivity, Sodium, 
Potassium, Calcium, Magnesium, Chloride, RAS, Total and Termotolerant Coliforms. It was 
found that, to produce a liter of distilled water, the wasted volumes were on average 22 L, 
19.4 L and 55.7 L of drinking water. The largest volume of water disposed in the distillation 
process corresponds to the distiller's Water and Wastewater Physical-Chemical Analysis 
Laboratory, which in the case of a Bi-distiller consumes twice of the usual water amount. 
According to the monitored parameters it can be said that the distillation apparatus the sewage 
does not pose potential risks of damage to plants or water handlers, in addition to not have 
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microbiological contamination risks can be reused for irrigation of gardens and grams, and 
even for glassware washing in laboratories, cleaning floors and toilets discharges. 
KEYWORDS: Water conservation, water distillers, irrigation, water reuse. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural, de valor inestimável, sendo indispensável para a 

manutenção da vida na terra, atuando como um componente bioquímico essencial para a 

sobrevivência dos seres vivos, além de possuir importância ambiental, social e econômica.  

De acordo com Rocha et al. (2011), cerca de 70% do planeta é coberto por água, e deste 

percentual 97,5% é água salgada e apenas 2,5% é doce. Dessa porcentagem de água doce, 

0,3% possui fácil acesso para o ser humano, estando disponível em rios e lagos. 

 A irrigação é o uso que mais consome água no mundo. Porém embora o consumo de 

água seja elevado, a irrigação é essencial para produção de alimentos, é a partir dela que 

bilhões de pessoas são alimentadas todos os dias. As atividades agrícolas representam 70%  

do consumo de água no mundo (MARTINS; VALENCIO, 2003). 

A agricultura não consegue se manter sem água, isto é óbvio, porém para minimizar os 

gastos com o seu uso é necessário implantar novos métodos para gerenciar os recursos 

hídricos, ou seja, promover um controle eficiente da água de inúmeras formas, tanto usando a 

reciclagem de água provenientes de outros usos, quanto promovendo uma melhor drenagem 

(KLARKE; KING, 2005 apud NOGUEIRA, 2009). 

Diversos efluentes podem ser potencialmente aproveitados na irrigação substituindo a 

água potável, como os provenientes dos setores industriais, assim como também os efluentes 

gerados pelos destiladores de água dos laboratórios de instituições de ensino e de indústrias.  

Considerando o contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade das 

águas descartadas pelos destiladores para reuso na irrigação e quantificar esse desperdício, 

para alertar sobre a possibilidade de reuso desse efluente no Campus Sobral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Identificação dos destiladores de água 

A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFCE). Inicialmente, fez-se um levantamento dos destiladores de água existentes no Campus 

Sobral. Constatou-se que atualmente a instituição conta com três destiladores em pleno 

funcionamento, localizados em três laboratórios distintos: Laboratório de Física dos Solos 
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(LFS), Laboratório de Microbiologia (LM) e Laboratório de Análises de Físico-Químicas de 

Águas e Efluentes (LAAE). 

Após a identificação dos equipamentos, fez-se um levantamento do tempo (em horas) 

que cada destilador funciona por dia e quantos dias funciona por semana. 

 

 Caracterização dos destiladores de água 

Foi feita uma avaliação dos volumes de efluente gerados pelos destiladores, através de 

observações em algumas etapas do processo de produção de água destilada, como: o tempo 

que cada destilador necessita para gerar um litro de efluente; também foi cronometrado 

quanto tempo é necessário para destilar um litro de água, obtendo-se assim o quanto de água é 

descartada para a produção de um litro de água destilada. 

A quantificação do volume de água desperdiçada na produção da água destilada foi 

realizado com o auxílio de cronômetro e de uma proveta com capacidade de 1 L.  

 

 Avaliação das águas descartadas pelos destiladores para reuso na irrigação 

Foram coletadas amostras dos três destiladores para realização das análises. Foram 

analisados os parâmetros pH, condutividade elétrica, sódio, potássio, cálcio, magnésio e 

cloretos.  Para avaliar a qualidade microbiológica foram feitas análises de indicadores de 

contaminação fecal (coliformes totais e termotolerantes).  

Ademais, com o objetivo de avaliar o potencial de reuso para irrigação das águas 

dispensadas pelos destiladores, calculou-se a Relação Adsorção de Sódio (RAS). Este 

parâmetro avalia a concentração de sódio em relação ao cálcio e magnésio.  

As análises foram realizadas em três períodos distintos, somando um total de 10 

parâmetros analisados, realizadas no Laboratório Análises Físico-Químicas de Água e 

Efluentes (LAAE), no Laboratório de Análises Microbiológicas de Águas e Efluentes 

(LAMAE), e no laboratório de Análise de Tecido Vegetal, do IFCE, Campus Sobral, de 

acordo com Standard Methods (APHA, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Quantificação do volume de efluente dispensado pelos destiladores de água 

Na tabela 1, podem-se observar os volumes de efluentes gerados pelos destiladores do 

Campus Sobral. Diariamente consome-se, em média, 384,6 L e água na produção de água 

destilada, mensalmente este volume chega a ser, em média, 3.656,3 L.  
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Tabela 1 – Volume de água descartada na produção de água destilada 

 

* Volume desperdiçado por dia de funcionamento 
** Volume desperdiçado por semana 
*** Volume desperdiçado por mês 

 

A partir da tabela 1, é possível constatar em média são gastos 32,40 L de água potável 

para produzir 1 L de água destilada. O valor do destilador do LAAE foi  bem acima do que 

observaram Marsaro e Guimarães (2007), onde foram gastos de 17 e 21 L para a produção de 

1 L água destilada, para dois distintos equipamentos. 

Vale ressaltar que o destilador do Lab. LAAE é um bidestilador, e portanto consome 

ainda mais água do que o normal, porém como funciona poucas horas por semana não 

desperdiça tanto quanto o destilador de LM, que possui um período maior de funcionamento. 

 

 Avaliação do potencial reuso dos efluentes dos destiladores na irrigação 

Na tabela 2 podem ser observados os valores de RAS calculados para todas as amostras 

analisadas. Os valores variaram entre 3,5 e 3,7, para as águas de descarte dos destiladores, e 

como pode ser visto a amostra de água potável encontrou-se na mesma faixa. De acordo com 

Ayers e Westcot (1991) são aceitáveis valores de RAS na faixa de 0-15 para águas destinadas 

a irrigação, portanto o RAS das amostras encontram-se dentro faixa aceitável citada, 

revelando que não há concentração de sódio. 

 

 
LABORATÓRIO 

VOLUME DESPERDIÇADO 
NA PRODUÇÃO DE 1L DE 
ÁGUA DESTILADA (L) 

 
VDIA (L)* 

 
VS (L)** 

 
VM(L)*** 

LFS 22 L 385  770 3.080 
LM 19,4 L 434,6 1.304 5.215,2 
LAAE 55,7 L 334,2 668,4 2.673,6 
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Tabela 2 – Valores médios obtidos nas análises dos Parâmetros avaliados 
 

 

 

Quanto aos valores de pH dispostos na tabela 2, observa-se que os efluentes dos três 

destiladores obtiveram valor de 7,2. A resolução nº 357/ 2005 do CONAMA estabelece como 

valores de pH para a irrigação irrestrita a faixa de 6,0 a 9,0, no caso de utilização de águas 

doces, e entre 6,5 e 8,5, no caso de águas salobras. Portanto pode-se concluir que quanto ao 

pH a água de descarte pode-se ser utilizada para a irrigação. 

 A condutividade elétrica é um excelente indicador da quantidade total de sais na água, 

o acúmulo destes no solo tem efeitos na diminuição do rendimento das culturas. Os sais do 

solo e da água acumulados nas raízes reduzem drasticamente a disponibilidade de água para 

as plantas afetando o s seus rendimentos. Segundo a tabela 2 pode-se observar que os valores 

médios de condutividade elétrica são respectivamente 255,8 μS/cm para o laboratório de 

Física dos Solos, 267,4 μS/cm para o laboratório, 274,5 μS/cm para o laboratório e 260,6 

μS/cm para a água potável.  

Para Reichardt (1990) apud Santos e Franca (2005) o risco de salinidade constitui-se 

baixo quando a condutividade elétrica for <760 μS/cm e médio quando variar de 750 a 1500 

μS/cm. Com isto pode-se perceber que as águas de descarte obtiveram valores de 

condutividade dentro da faixa de baixa concentração de sais e bem próximas ao valor de 

condutividade da água potável, podendo portanto ser utilizada para irrigação sem trazer 

consequências de salinização. 

O cálcio e o magnésio contribuem para que haja diminuição do RAS da água de 

irrigação, e com isso amenizar os efeitos nocivos do sódio. Segundo Bastos (2003) quando a 

relação Ca/Mg é menor que a unidade (Ca/Mg < 1) o sódio pode ser mais perigoso, pois o 

RAS será elevado. A partir dos valores de cálcio e magnésio dispostos na tabela 2, observou-

Parâmetros   Unidade LFS LM LAAE 

RAS - 3,7 3,5 3,7 

pH - 7,2 7,2 7,2 

Condutividade μS/cm 255,8 267,4 274,5 

Sódio mg/L 35,3 34,7 36,3 

Potássio mg/L 3,7 3,7 3,7 

Cálcio mgCa/L 13,40 15 13,40 

Magnésio mgMg/L 9,1 9,4 10,8 

Cloretos mg/L 81,63 80,5 80 

Coliformes totais 
e termotolerantes 

- Ausência Ausência Ausência 
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se que a relação Ca/Mg apresentou proporção maior que 1, portanto segundo Bastos (2003), 

não contribui para aumentar o RAS, mostrando que as águas de descarte não apresentam 

sódio em potencial prejudicial para irrigação. 

Um parâmetro considerável e importante nas águas de irrigação são os cloretos, os 

valores mantiveram-se entre 80 e 81,63 mg/L, na mesma faixa em que o valor de cloretos da 

água potável, que era de 81 mg/L. Segundo Uespa (1992) apud Santos e Franca (2005) teores 

de 99 mg/L de cloretos em águas de irrigação não acarretam nenhum prejuízo as plantas. 

Quanto aos parâmetros microbiológicos analisados, pode-se perceber que as águas de 

descarte apresentam ausência de coliformes fecais e termotolerantes, o que pode ser 

comprovado por Müller (2011) que em sua pesquisa sobre a qualidade microbiológica das 

águas de descarte dos destiladores, constatou ausência de coliformes nas águas. Ou seja, não 

há contaminação microbiológica durante o processo de destilação.  

  

CONCLUSÕES 

Pode-se perceber que o desperdício de água pelos destiladores é elevado, em média 

constatou-se que são gastos 32,40 L de água potável para produzir 1 L de água destilada, De 

acordo com os parâmetros avaliados para reuso na irrigação pode-se afirmar que as águas de 

descarte dos equipamentos de destilação podem ser reusadas para a rega de jardins e gramas, 

sem potenciais riscos de danos às plantas ou manipuladores da água, pois não há riscos de 

contaminação microbiológica. Portanto, as águas de dispensadas pelos destiladores 

apresentam ótima qualidade, com base nos parâmetros avaliados, podendo ser ainda utilizados 

para lavagem de vidrarias nos laboratórios, na limpeza de pisos e descargas de sanitários, etc. 
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RESUMO: Os processos industriais constituem um dos maiores responsáveis pela poluição e 
contaminação das águas, quando lançados os efluentes sem o devido tratamento nos cursos 
naturais de água, O lançamento indevido de efluentes de frigoríficos ocasiona modificações 
nas características da água e solo, podendo poluir ou contaminar o meio ambiente. Os 
efluentes de frigoríficos podem ser tratados pelos mesmos processos que os empregados para 
esgotos domésticos, isto é por processo anaeróbios, por filtros biológicos de alta taxa, lodos 
ativados e também segundo podem ser por meio de discos biológicos rotativos e por sistemas 
de lagoas aeróbias e lagoas de estabilização., os principais impactos ambientais negativos 
estão relacionados com a geração de efluentes líquidos que podem provocar a contaminação 
do solo e das águas superficiais e subterrâneas, além de gerar odor indesejável na 
decomposição da matéria orgânica. Os efluentes líquidos gerados pelo processamento de 
carne devem ser tratados, conforme a legislação ambiental, pois apresentam elevado conteúdo 
de matéria orgânica que se descartado de maneira inadequada no meio ambiente podem 
ocasionar sérios problemas ambientais. O estudo verificou a eficácia do tratamento de 
efluentes líquidos gerados em um frigorífico. O efluente foi coletado, entre fevereiro e junho 
de 2016, em recipientes de 5L. A metodologia utilizada para determinação do oxigênio 
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio e turbidez seguiu 
os procedimentos do Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Os 
resultados das analises revelaram que os parâmetros físico químicos analisados estão dentro 
do preconizado pela legislação ambiental..  

Palavras–chave: Efluente, indústria frigorifica, abate bovino  
 

ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT SYSTEM IN AN 
INDUSTRY COLD 
 
ABSTRACT: Industrial processes are one of the most responsible for the pollution and 
contamination of water when released effluents without proper treatment in bodies of water, 
the improper release of refrigerators effluent causes changes to the characteristics of water 
and soil and can pollute or contaminate the environment. refrigerators effluent can be treated 
by the same procedures as used for domestic sewage, that is by anaerobic process, biological 
filters high rate activated sludge and also second can be through rotating biological contactors 
and aerobic lagoons systems and stabilization ponds. the main negative environmental 
impacts are related to the generation of wastewater that can cause contamination of soil, 
surface and groundwater, and generate undesirable odor in the decomposition of organic 
matter. Liquid effluents generated by meat processing should be treated as environmental 
legislation, since they have high content of organic matter is disposed of improperly in the 
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environment can cause serious environmental problems. The study evaluated the effectiveness 
of treating wastewater generated in a refrigerator. The effluent was collected between 
February and June 2016, in 5L containers. The methodology used for the determination of 
dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand and turbidity 
followed the procedures of the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 
The results of the analysis revealed that the physical-chemical parameters analyzed are within 
the recommended environmental legislation. 
 
KEYWORDS: Effluent, refrigerating industry, slaughter cattle 

 

INTRODUÇÃO 

  Os processos industriais constituem um dos maiores responsáveis pela poluição e 

contaminação das águas, quando lançados os efluentes sem o devido tratamento nos cursos naturais 

de água, causando uma série de danos ao meio ambiente e população, dentre os principais despejos 

agroindustriais que necessitam de especial atenção para se evitar a poluição das águas estão os 

efluentes de frigoríficos (BRAILE & CAVALACANTI, 1993). O lançamento indevido de 

efluentes de frigoríficos ocasiona modificações nas características da água e solo, podendo poluir 

ou contaminar o meio ambiente (MEES, 2004). Conforme IMHOFF & IMHOFF (1998), os 

efluentes de frigoríficos podem ser tratados pelos mesmos processos que os empregados para 

esgotos domésticos, isto é por processo anaeróbios, por filtros biológicos de alta taxa, lodos 

ativados e também  podem ser por meio de discos biológicos rotativos e por sistemas de lagoas 

aeróbias e lagoas de estabilização (BRAILE & CAVALACANTI 1993; IMHOFF & 

IMHOFF,1998). Para Dias (1999), os principais impactos ambientais negativos estão relacionados 

com a geração de efluentes líquidos que podem provocar a contaminação do solo e das águas 

superficiais e subterrâneas, além de gerar odor indesejável na decomposição da matéria orgânica. 

  Efluentes são os despejos provenientes das diversas modalidades do uso das águas. Eles são 

compostos de água e de matéria sólida (VON SPERLING, 1996b). D’ Avignon (2002) afirma que 

uma estação de tratamento de efluentes é uma  indústria que transforma a matéria prima (esgoto 

bruto) em um produto final. Os efluentes industriais apresentam características relacionadas com a 

matéria prima a ser processada e também com o processo industrial empregado. As indústrias 

abatedoras de bovinos utilizam grandes quantidades de águas no processo industrial gerando 

águas residuárias, caracterizadas por elevadas cargas orgânicas e concentração de sólidos em 

suspensão proveniente do processo de abate: sangria, evisceração e preparação das carcaças  

e dos processos de lavagem de piso e equipamentos (SETTI 2001; HUBNER, 2001; 

GHANDI, 2005). 
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 O processamento de carne geram líquidos com elevado teor de matéria orgânica que se 

descartado inadequadamente podem ocasionado sérios problemas ambientais. Esses efluentes 

líquidos devem ser tratados, conforme preconiza a legislação ambienta (PARDI et al., 2006; 

VALVERDE 2008). As lagoas de estabilização são sistemas de tratamento que apresenta 

custos baixos para operação e implementação, simples construção e manutenção. Os sistemas 

de tratamento de água residuárias empregados para tratar esse tipo de efluente são, em geral, 

constituídos por tratamentos preliminar e primário, para remoção de sólidos grosseiros e finos 

e tratamentos secundários para remoção da matéria orgânica dissolvida. De maneira geral, os 

sistemas de tratamento secundários são constituídos por sistemas de lagoas de estabilização, 

sistemas aeróbicos e anaeróbicos (CARDOSO et al. 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 01. Lagoa de estabilização do Frigorifico  

        Fonte Autor 

 

 O setor cárneo nacional sofreu acelerada expansão do seu rebanho e 

consequentemente ocasionou o aumento do despejo de resíduos provenientes das indústrias de 

processamento de carne (PACHECO, 2008). Os efluentes líquidos gerados pelo 

processamento de carne devem ser tratados, conforme a legislação ambiental, pois apresentam 

elevado conteúdo de matéria orgânica que se descartado de maneira inadequada no meio 

ambiente podem impactar ocasionado sérios problemas ambientais (SCARASSATI et al., 

2003; MEES, 2004; PARDI et al., 2006; VALVERDE 2008; SUNADA 2011). As lagoas de 

estabilização são sistemas de tratamento biológico que estabiliza a matéria orgânica através da 

oxidação bacteriológica, reduz a fotossintética das algas e é um dos tipos de tratamento mais 

utilizados no país, devido custos baixos para sua implementação e operação, simples 
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construção e manutenção (VON SPERLING, 2002; JORDÃO e PESSOA, 2005). Os líquidos 

resultantes, após a separação de sólidos e gorduras, são reunidos e geralmente são tratados em 

uma ou mais lagoas de estabilização em série, resultando em efluente final tratado a ser 

liberado para o corpo receptor (SILVEIRA, 1999). Os resíduos industriais independentes da 

sua composição, devem atender às normas estabelecidas pela legislação. Para efluentes 

líquidos devem ser seguidas as normas prescritas pela resulução CONAMA Nº430, de 

13/05/2011.  

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar a eficácia do sistema de tratamento dos 

efluentes líquidos gerados pela atividade frigorífica na região do Vale do Médio Araguaia, 

descartada num sistema composto por lagoas de anaeróbica e de polimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O efluente líquido pós-tratamento foi coletado em um frigorífico localizado na região 

do vale do Médio Araguaia. A figura 02 mostra o local onde foi realizado o estudo 

 

  Figura 02. Local da pesquisa 

  Fonte : Goggle earth 
 

 Foram selecionados dois pontos para coleta das amostras, um na lagoa anaeróbica P01 

e o outro na lagoa de polimento P02. O efluente bruto e tratado foi coletado, mensalmente 

entre os meses de fevereiro a junho de 2016, no período matutino entre 09:00 hs e 10:00 hs 
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através da técnica de amostragem simples, armazenado em recipientes de polietileno com 

capacidade volumétrica de 5 L, sendo encaminhada imediatamente para análises no 

Laboratório de Saneamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Tocantins IFTO Campus Paraíso do Tocantins. A metodologia da determinação dos 

parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO) e turbidez (UT) e microbiologicas seguiu os 

procedimentos recomendados pelo Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O gráfico 01. Demostram os resultados adas análises físico – químicas realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 01. Análise Físico química do efluente 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO) apresentou valor médio de entrada no sistema 

de tratamento igual a 6478,388 mg.L-1, valor médio de saída do sistema de tratamento igual 

403,372 mg.L -1, e redução de 93,77% da matéria orgânica, Sperling (2002), cita para este 

sistema de tratamento uma eficiência na ordem de 70-80%. A Demanda Bioquímica de 
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Oxigênio DBO5 apresentou resultado fora do preconizado pela legislação. A DBO5 

apresentou valor médio de entrada no sistema de 3186,336 mg.L-1, valor médio de saída de 

403,37 mg.L-1 e redução de 87,34% da materia organica. Jordão e Pessoa (2005) coloca uma 

eficiência para os sistema de 75-85% de remoção da DBO5, As amostras dos efluentes 

coletadas na entrada do sistema de tratamento apresentaram coloração marrom escura, e 

Turbidez (uT) média de 1219,08 uT enquanto o da saida do sistema apresentou coloração 

marrom claro com Turbidez média de 27,926 uT, evidenciando uma remoção de 97,71% das 

partículas em suspensão presentes na amostra. Essas características também foram observadas 

por Ratti et al. (2007). Os valores de Oxigênio Dissolvido (OD) apresentou um valor médio 

de entrada igual a 0,4 mg.L-1 mostrando que quase todo o oxigênio incorporado massa líquida 

foi totalmente utilizado pelas bactérias presentes na lagoa, não permitindo oxigenação da 

água. 

 O gráfico 02, demostra os resultados das análises microbiológicas dos efluentes  
coletados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 02. Análise microbiológica  do efluente 

 Os coliformes totais presentaram valor mínimo de 100 N.M.P/100 mL, máximo de 

170 N.M.P/100 mL e média de 120 N.M.P/100mL estando dentro do padrão exigido pela 

legislação. Os coliformes termotolerantes apresentaram valores mínimo de 20 N.M.P/100 mL 

, máximo 190 N.M.P/ 100 mL e médio de 75,71 N.M.P/100 mL estando também de acordo 
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com a legislação. Para a análise bacteriológica houve uma redução de 89,44% para os 

coliformes totais e 92,64% para os coliformes termotolerantes. 

CONCLUSÃO 

Com base na resolução CONAMA Nº430, de 13/05/2011 o sistema de tratamento de 

efluentes do frigorífico não apresenta eficiência satisfatória em termos de DBO, pois 

apresentou valor de saída do sistema de tratamento de efluente acima de 10 mgL-1. O sistema 

de tratamento foi eficiente na remoção da DQO, Turbidez, coliformes totais e termotolerantes, 

sólidos totais sedimentáveis. 
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RESUMO: A energia elétrica é um dos recursos cruciais à sobrevivência da sociedade 
moderna, pois não nos imaginamos mais sem ela, mas também sabemos que não é um recurso 
infinito, logo, temos que inovar e fazermos o uso consciente deste recurso. Essa reinvenção 
passa pela reeducação das pessoas em relação ao uso mais consciente e eficiente. Atualmente, 
a energia elétrica é necessária em praticamente todas as atividades humana desde o simples 
ato de tomar banho passando pela conservação de nossos alimentos, até a iluminação pública 
para melhor convivência em sociedade, além de nos proporcionar conforto e segurança. Com 
a conscientização de todos podemos então, fazer uso mais racional de tal recurso, pois 
manteremos os aparelhos eletrônicos em funcionamento por mais tempo, tendo em vista que a 
energia será utilizada de melhor forma e com o mínimo de desperdício. Isso implicaria em 
menor impacto ao meio ambiente em função da construção de menos represas e 
consequentemente menos áreas inundadas, pois as formas de geração apesar de vir migrando 
para fontes alternativas ainda têm quase 70% de geração hidráulica. Assim sendo devemos 
adotar atitudes mais eficientes que levará à economia, como a simples ação de desligar os 
aparelhos da tomada, quando não estiverem em uso evitando que os mesmos fiquem em modo 
stand by, substituição das atuais lâmpadas fluorescentes e econômicas por lâmpadas a LED 
(light emitting diode) ou diodo emissor de luz, etc., representando apenas algumas ações 
eficazes para um melhor aproveitamento e consequente diminuição do consumo da energia 
elétrica, mas para isso precisaremos da conscientização e colaboração de todos, pois a classe 
residencial representa a segunda maior em termos de consumo.  
Palavras–chave: Economia, eficiência, conta de energia elétrica. 
 

Assessment and awareness of building energy consumption in a campus of 
the Federal Institute 
 
ABSTRACT: Electricity is one of the resources fundamentals to the survival of the modern society, 
do we imagine ourselves more without it, but we also know that it is not an infinite resource, so we 
have to innovate and do the conscious use this feature. This reinvention involves the re-education of 
people in relation to the more conscious and efficient use. Currently, electricity is needed in virtually 
all human activity from the simple act of bathing through the conservation of our food, to public 
lighting for better living together in society, and provides us comfort and security. With the awareness 
of all we can then make more rational use of this resource, because keep electronic devices running for 
longer, considering that the energy will be used in a better way and with minimal waste. This would 
involve a lesser impact on the environment due to the construction of dams less and therefore less 
flooded areas because the forms of generation despite coming switching to alternative sources still 
have nearly 70% of hydroelectric generation. So we should adopt more efficient attitudes that will lead 
to the economy, such as the simple action of turning off the plug appliances when not in use 
preventing them from getting in standby mode, replacing the current fluorescent and energy-saving 
bulbs for lamps to LED in terms of consumption. 
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KEYWORDS: Economy, efficiency, electricity bill. 

 

INTRODUÇÃO 
Imagine um dia inteiro sem energia. Atualmente é impossível vivermos sem a 

eletricidade. A energia elétrica é fundamental no nosso dia-a-dia. Seja no trabalho, em casa, 
escola, ou no lazer, ela está presente em nossa vida 24 horas por dia, proporcionando 
conforto, bem-estar e segurança. Mesmo quando estamos dormindo, a geladeira continua 
funcionando, as ruas continuam iluminadas e os splits em pleno funcionamento para nos 
proporcionar conforto térmico. Isso ocorre principalmente porque no dia-a-dia dependemos 
tanto dessa forma de energia e, portanto, devemos estar conscientes tanto dos benefícios 
quanto dos perigos e desperdícios que o uso incorreto pode causar (BRASIL, 2013), 
(BRASIL, 2014).  

Sabendo da importância que a natureza possui em nossas vidas e da atual atitude de 
desperdício de energia elétrica existente em nossa sociedade, esse projeto se fez necessário na 
medida em que se compreende que a consciência do consumo racional de energia elétrica 
deve começar a partir de casa, levando para sua vida diária, a partir dos conhecimentos 
adquiridos na escola. No ambiente escolar os estudantes começam a entender que sua 
participação no mundo possui consequências, e que toda ação que realizam produz uma 
reação em alguém ou em alguma coisa. Eles começam a entender que os espaços que ocupam 
são maiores que suas residências e desta forma são estimulados a aprender que conservá-los é 
a atitude mais apropriada. Entendemos que a atualidade necessita de pessoas que demonstrem 
um comportamento diferente, ou seja, mais cidadão, para garantir uma vida saudável a esta e 
às futuras gerações, resgatando um ambiente melhor, respeitando os bens naturais e 
renováveis e criando estímulo para a defesa dos rios e suas nascentes, tendo em vista que os 
mesmos são responsáveis por quase 70% da energia hidroelétrica gerada no Brasil (BRASIL, 
2014), (CELESC, 1996) e (BRASIL, 1996).  

Esse projeto se justificou por que conscientizou a comunidade escolar levando uma 
redução do consumo de energia elétrica e da demanda energética em todos os horários, 
sobretudo nos horários de ponta, por meio de atitudes, como o desligamento de lâmpadas e 
demais aparelho elétricos de ambientes que não estejam sendo utilizados, além de sugerir à 
Direção Geral do Campus para adequação das salas de aulas com objetivo de redução do 
volume de ar ambiente, instalação de timers com o intuito de economia bem como uso de 
splits e centrais de ar condicionados, além de sugestão de troca das lâmpadas atuais por outras 
mais eficientes e que produzam mais luminosidade ambiente, conforme (MARTINS, 2009), 
(OSRAM, 1999) e (CAVALIN, 2000). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada e utilizada nesse projeto teve como premissa o uso racional e 
eficiente de energia em cada setor. Acompanhamento das contas mensais de energia elétrica 
do campus para posterior comparação com o consumo do mesmo mês do ano anterior para 
avaliação e tomada de decisões com o intuito de redução do consumo final. A partir da análise 
dessas contas, foi definido um percentual de redução de consumo a ser atingido mensal e 
anualmente, até atingirmos a meta que preconiza a portaria No. 23, de fevereiro de 2015, 
(BRASIL, 2015). Com base neste indicador, foram desencadeadas ações programadas para 
conscientizar e motivar os servidores e usuários quanto à importância desse projeto. Foi 
também solicitada à direção à designação de servidores para fazer parte de uma comissão de 
eficiência energética, os quais participaram de treinamento, orientado pelos autores do projeto 
sobre as atribuições dessa comissão. Foi feito um estudo detalhado do contrato de 
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fornecimento de energia elétrica firmado entra o IFMA - Campus Timon e a Companhia 
Energética do Maranhão (CEMAR) com avaliação e tomada de decisão.  

Seguir as orientações da portaria No. 23, de 12 de fevereiro de 2015 e as normas e 
modelos dos bens adquiridos possuam Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), 
nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação, (BRASIL, 2014), conforme descritos a seguir: 

A portaria No. 23, de 12 de fevereiro de 2015, no tocante ao consumo eficiente de 
energia elétrica estabelece boas práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dispõe 
sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços (BRASIL, 2015). Essa portaria 
estipula práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia elétrica nos 
órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional:  

a) Práticas imediatas e permanentes para promover o uso racional da energia elétrica 
nos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - 
Sobre a utilização de aparelhos de ar condicionado; II - Sobre a utilização de lâmpadas e dos 
sistemas de iluminação; III - Sobre a utilização de computadores; IV - Sobre a utilização de 
geladeiras e freezers; V - Sobre a utilização de aquecedores (boilers); VI - Sobre a utilização 
de elevadores; VII - Sobre a utilização de bebedouros;  

b) Práticas de Eficiência Energética na aquisição e manutenção de bens e serviços 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - 
Nas aquisições ou locações de máquinas e aparelhos consumidores de energia, que estejam 
regulamentados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), exigir, nos instrumentos 
convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos possuam Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (ENCE), nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 4 de junho de 
2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, (BRASIL, 2014); II - No 
planejamento da contratação, dimensionar de forma adequada os condicionadores de ar de 
acordo com o tamanho do ambiente; III - Providenciar a contratação da limpeza dos filtros 
dos condicionadores de ar, para não prejudicar a circulação do ar; IV - Observar o isolamento 
térmico para dutos de ar, bem como os requisitos mínimos de eficiência energética 
estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); V - 
Priorizar a aquisição de lâmpadas mais eficientes para os ambientes das edificações, bem 
como a aquisição de temporizadores para controle de iluminação, substituindo gradativamente 
o sistema de iluminação mais oneroso, desde que não afete a Qualidade de trabalho dos 
usuários; Na aquisição de aquecedores, observar a especificação adequada às necessidades, 
considerando a possibilidade de utilizar energia solar como fonte de energia; VII - 
Acompanhar o estado de conservação dos equipamentos, evitando o aumento do consumo da 
energia; e VIII - Realizar manutenções periódicas dos quadros de distribuição.  

c) Práticas de Sustentabilidade em obras e serviços de engenharia dos órgãos e 
entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional: I - Utilizar a 
ENCE nos projetos e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit, 
nos termos da Instrução Normativa Nº 2, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação; II - Priorizar a revisão periódica da rede elétrica, transformadores 
e quadros de distribuição; III - No projeto de iluminação, priorizar a observância de requisitos 
para locais de trabalho interno, a divisão dos circuitos por ambiente e com fácil acesso aos 
usuários, o aproveitamento do potencial de iluminação natural, o uso de lâmpadas de alto 
rendimento e baixo impacto ambiental, luminárias e refletores e coeficientes, e a 
implementação de sistema de automação, inclusive com sensores de presença; IV. Priorizar a 
medição individualizada de consumo de energia, preferencialmente por seção ou uso final 
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(iluminação, condicionamento de ar e outros); V - Priorizar o emprego de mecanismos de 
produção de energia in loco, sempre que técnica e economicamente viável e vantajoso; VI - 
Priorizar a utilização de sistemas ou fontes renováveis de energia, como energia eólica e 
painéis fotovoltaicos que proporcionem economia no consumo anual de energia elétrica da 
edificação; VII - Priorizar, no aquecimento de água, a utilização de energia solar ou outra 
energia limpa, sempre que técnica e economicamente viável e vantajoso; VIII - Priorizar a 
instalação de condicionadores de ar dotados de compressor com tecnologia "inverter"; IX - 
Priorizar a instalação de dutos nos pisos das edificações, diminuindo a metragem quadrada a 
ser refrigerada; e X - Priorizar a implantação de dimmer para controle de luminárias próximas 
das janelas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com a realização de minicursos e palestras durante a Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia 2015 conseguimos atingir o público acadêmico e a população das redondezas com 
o intuito de levarmos adequação da escola às normas de economia vigentes. 

Com a observação do consumo de energia do Campus durante todos os meses do ano 
de 2014 constatamos um aumento no consumo no primeiro mês do ano e nos últimos seis 
meses, chagando atingir mais do dobro dos valores pagos no final do ano em relação o inicio. 
Isso é devido ao período de ponta úmida, onde o preço do quilowatt-hora (kWh) tem um 
grande aumento principalmente nos períodos de pico. 
Tabela 1: Valores mensais dos faturas de energia elétrica com respectivos valores de consumo 
em kWh e valores pagos durante os horários de pico e fora dos horários de pico durante o ano 
2014. 

2014 
Valores 
Mensais 
(R$) 

Consumo de 
Pico (kWh) 

Consumo de 
Pico (R$) 

Consumo 
Fora de Pico 
(kWh) 

Consumo 
Fora de Pico 
(R$) 

Janeiro 6.806,53 1.605 2.118,34 10.383 1.370,65 

Fevereiro 9.531,33 2.911 3.842,05 16.816 2.219,88 

Março 9.604,57 2.957 3.902,76 15.664 2.067,80 

Abril 9.966,02 3.046 1.756,13 17.536 2.314,92 

Maio 11.808,40 3.956 5.227,28 17.705 2.337,23 

Junho 10.769,96 3.316 4.376,58 17.209 2.271,76 

Julho 9.801,34 2.775 3.662,55 17.339 2.288,92 

Agosto 13.357,02 4.126 5.445,65 25.806 3.406,65 

Setembro 18.959,55 4718 6.889,22 31.444 5.986,30 

Outubro 17.505,10 3.795 5.541,45 27.521 5.239,44 

Novembro 19.802,27 4.569 6.671,65 30.082 5.727,01 

Dezembro 16.284,39 3.750 5.475,75 25.574 4.868,77 

No ano de 2014 é possível observar que os valores de cosumos de energia contratados 
e os valores pagos ao final de cada mês à concessionaria de distribuição de energia já é menor 
que o valor pago, com uma diferença de três a quatro mil reais devido as taxas e multas 
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contratuais devido ao consumo acima do valor contratado. Isso pode ser observado na Tabela 
1 e Figura 1. 

 
Figura 1: Consumo de energia do Campus durante o ano 2014. 

 
Durante o ano de 2015 ocorreu a instalação de centrais de ar condicionados e com isso 

foi possível constatar um significativo aumento nos valores pagos. Com isso foi possível 
observar no começo do ano que já se tem um consumo elevado em relação ao mesmo período 
do ano de 2014, e constatamos também o aumento do consumo em relação ao mesmo período 
do ano nos horários de pico que normalmente já elevava muito o valor pago ao final de cada 
mês. 

Ainda no ano 2015 foi possível observar que os valores de cosumos de energia 
contratados e os valores pagos ao final de cada mês à concessionaria de distribuição de 
energia aumentaram, elevando essa diferença para quase dez mil reais em função das multas 
contratuais pelo consumo acima do valor contratado. Isso pode ser observado na Tabela 2 e 
Figura 2. 
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Tabela 2: Valores mensais dos faturas de energia elétrica com respectivos valores de consumo 
em kWh e valores pagos durante os horários de pico e fora dos horários de pico durante o ano 
2015. 

2015 
Valores 
Mensais 

Consumo 
de Pico 
(kWh) 

Consumo de Pico 
(R$) 

Consumo Fora 
de Pico (kWh) 

Consumo 
Fora do Pico 
(R$) 

Janeiro 9.859,60 1.776 3.285,76 13.953         3.368,06 

Fevereiro 13.568,92 2.666 5.425,62 17.653 4.681,34 

Março 17.463,53 3.501 7.164,09 22.055 6.201,85 

Abril 15.838,67 3.289 4.831,71 22.037 4.472,14 

Maio 17.309,67 3.966 5.826,26 22.638 4.594,11 

Junho 17.996,33 4.058 5.961,41 25.013 5.076,08 

Julho 17.000,44 3.388 6.606,90 22.703 6.115,94 

Agosto 20.070,82 4.379 8.647,97 25.462 6.964,59 

Setembro 25.192,82 4.954 7.624,99 31.061 7.101,25 

Outubro 28.749,81 4.924 10.319,46 32.373 10.077,62 

Novembro 27.980,98 5.252 8.083,68 34.063 7.787,58 

Dezembro 26.399,44 3.969 8.226,87 31.112 9.581,72 

Com as Instalações de ar condicionados aliados ao aumento de equipamentos de 
laboratórios nas dependências do prédio no ano de 2014 ocorreu o aumento no consumo de 
energia refletindo nas faturas de energia elétrica do ano de 2015, com valores adicionais 
cobrados decorrentes da extrapolação da potência contratada e isso utrapassou os valores 
cobrados de oito a dez mil reais em relação aos valores cobrados pelo energia contratada.  
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Figura 2: Consumo de energia durante o ano 2015. 
 
CONCLUSÕES 

Com as ações realizadas e as observações do consumo de energia do campus 
constatou-se um grande aumento no consumo do ano 2014 em relação ao mesmo período do 
ano 2015 e em determinados horários do dia devido ao aumento do uso de máquinas nas 
dependências dos prédios do campus.  Sendo assim fez sugestões à direção do campus para 
implementação de medidas e melhores práticas do uso da energia consumida por toda a 
comunidade escolar e, portanto, uma reeducação e uma revisão e reformulação do contrato de 
energia para correção de algumas distorções. 

Sugeriu também uma revisão do contrato de fornecimento de energia elétrica entre o 
IFMA e a concessionária de distribuição de energia elétrica do Maranhão (CEMAR) 
fornecedora ao campus, sendo assim revisando todas clausulas do contrato de fornecimento, e 
um novo dimensionamento do preço com a instalação das novas máquinas dos cursos técnicos 
de Eletroeletrônica e Eletromecânica e de ar condicionados, pois as necessidades do campus 
são outras e, portanto, exige-se uma revisão da potência fornecida e dimensionar com certa 
folga para adesão de mais equipamentos num futuro próximo, por si tratar de um prédio de 
grande porte onde há o funcionamento de laboratórios dos cursos já mencionados que dispõe 
de maquinas de grande porte e consumo para que se evitem multas por consumo acima do 
valor contratado. 

Aconselha-se também investimento na educação para economia e uso eficiente de 
energia elétrica dos servidores e discente em relação, com oferta de cursos e palestras 
ministrados pelos funcionários da companhia incentivando ainda mais os funcionários do 
campus para o uso consciente. O investimento na modernização do campus como a instalação 
de sensores e até geração de energia alternativa, com a instalação de painéis fotovoltaicos e 
consequente redução na fatura final, bem como uso consciente e eficiente dos equipamentos 
em horários mais propícios para o uso eficiente, ou seja, fora dos horários de pico, pois neles 
o preço do kWh é bastante elevado tornando-se a conta final bastante onerosa. 
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RESUMO: O presente trabalho verificou a qualidade da água das cantinas de Escolas 
Municipais de Ensino Básico da Cidade de Paraíso do Tocantins – TO. Foram realizadas 
coletas mensais nas cantinas de cada escola para verificar a qualidade da água utilizada no 
preparo de alimentos e bebidas consumidas pelos alunos. As análises de potencial 
hidrogeniônico, cloro residual livre e turbidez seguiram os métodos analíticos da AWWA  e 
as de coliformes totais e termotolerantes conforme procedimentos descritos pela Fundação 
Nacional de Saúde e comparados com a Portaria n°. 2.914 de 12 de janeiro de 2011, do 
Ministério da Saúde. As análises físico-químicas e microbiológicas da água das torneiras das 
cozinhas das escolas apresentaram valores em conformidade com a Portaria do Ministério da 
Saúde nº 2.914/2011. 

 

Palavras–chave: Água tratada, cantina escolar e qualidade da água. 
 

EVALUATION PHYSICAL CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL 
WATER USED IN KITCHENS OF SCHOOLS OF MUNICIPAL 
TOCANTINS -TO PARADISE CITY 
 
ABSTRACT: This work verified water quality of municipal schools canteens of Basic 
Education of Tocantins Paradise City - TO. monthly collections in the canteens of each school 
were carried out to check the quality of water used in the preparation of food and beverages 
consumed by students. The hydrogenionic potential analyzes , free residual chlorine and 
turbidity followed the analytical methods of AWWA and of total and fecal coliforms as 
procedures by the National Health Foundation and compared with the Ordinance no. 2914 of 
12 January 2011 , the Ministry of Health . The physico-chemical and microbiological 
analyzes of water from the taps in the kitchens of schools showed values in accordance with 
the Ordinance of the Ministry of Health No. 2914 / 2011 . 
 
KEYWORDS: clean water, school canteen and water quality . 
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INTRODUÇÃO 

A água destinada ao consumo humano deve passar por um conjunto de etapas de tratamento 

de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e  atender aos 

critérios de potabilidade estabelecido pela Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde 

(FREITAS, 2002; BRASIL, 2011).  

     

       Figura 01. Etapas do tratamento de água para consumo humano 
               Fonte: http://www.agda.pt/images/stories/artigos/ETA.jpg 

 A água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de 

bactérias denominadas coliformes (FUNASA, 2006). Assim, não é suficiente apenas 

disponibilizar água em quantidade adequada, pois a sua qualidade é de uma importância 

crescente para todos os consumidores (SANTOS et al., 2011). É importante a realização de 

um controle e monitoramento periódico da qualidade da água utilizada para abastecimento e 

consumo humano pois ela é capaz de veicular grande quantidade de contaminantes físico-

químicos e biológicos (TORRES et al., 2000). A higienização periodicamente dos 

reservatórios de água devem ser realizadas para que impurezas e contaminações venham 

comprometer a potabilidade da águas armazenadas nos reservatórios (CALAZANS et al., 

2004). Este problema torna-se ainda maior quando se questiona a pureza da água utilizada e o 

seu padrão de potabilidade. (SOUSA et, al., 2006). Diversas escolas brasileiras não possuem 

um programa de higienização dos reservatórios de água, deste modo, esses reservatórios 

permanecendo longos períodos sem nenhum tipo de tratamento podendo ocorrer uma 
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toxinfecção alimentar devido a ingestão dos alimentos contaminados com  o preparo dessa 

água (SOUSA et, al., 2006). Dessa forma, o presente trabalho visou verificar a qualidade 

microbiológica e físico-química da água de cantinas de escolas municipais de ensino básico 

da cidade de Paraíso do Tocantins – TO.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Município de Paraíso do Tocantins possui população de 44.417 habitantes, dos quais 7.477 

frequentam escolas de nível fundamental (IBGE, 2012).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Figura 02. Mapa da Cidade de paraíso do Tocantins  
    Fonte: http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-10.160772&lon=-48.878260&z=14&m=b 

 Foram selecionadas três (03) escolas públicas,  Escola 01, Escola 02 e Escola 03 com 

maior número de alunos, com uma faixa etária desde 6 a 17 anos de idade, matriculados no 

nível fundamental, segundo o censo escolar do ano de 2012, que corresponde a 

aproximadamente de 30 % das crianças atendidas por escolas municipais de nível 

fundamental em Paraíso do Tocantins. Foram realizadas três  (03) coletas mensais, totalizando 

24 coletas entre os meses de novembro de 2015 a julho de 2016, nas torneiras das cantinas de 

cada escola para verificar a qualidade da água utilizadas no preparo de alimentos e bebidas 

consumidas pelos alunos. Os procedimentos adotados para coleta, transporte das amostras 

seguiram o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da Agencia Nacional de 
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Água e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Foram coletados 100 mL de água em 

cada ponto amostral em frascos de polietileno esterilizado e identificado. As amostras 

identificadas foram acondicionadas, em uma caixa térmica, e transportadas para o Laboratório 

de Saneamento do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Tocantins – 

Campus Paraíso do Tocantins para analises das amostras. As análises de potencial 

hidrogeniônico (pH), cloro residual livre (CRL) e turbidez seguiram os métodos analíticos do 

Standart Methods for Examination of Water and Wastewater da AWWA (America Water 

Works Association) (APHA, 2005) e as de coliformes totais e termotolerantes por meio da 

técnica de Tubos Múltiplos, conforme procedimentos descritos pela Fundação Nacional de 

Saúde  e comparados com a Portaria n°. 2.914 de 12 de janeiro de 2011, do Ministério da 

Saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 01 e o Gráfico 01 apresentam os valores médio das análises realizadas e valores 

estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 para os parâmetros físicos 

químicos turbidez, cloro pH  e microbiológicos.   

Tabela 01. Resultados das análises de água 
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Gráfico 01. Resultados físicos químicos das análises de água 

 A situação das caixas d’água foi considerada satisfatória nas escolas pesquisadas, pois 

encontravam em boas condições estéticas e higiênicas, tampadas e passavam por limpezas 

semestrais. Com relação às torneiras das cozinhas, se encontravam limpas e conservadas, não 

apresentando vazamentos. Ressalta-se que torneiras com vazamentos são fontes de exposição 

da água a patógenos, que podem entrar em contato com a água distribuída via essa abertura. 

Vale ressaltar os cuidados de higiene adotados em todas as escolas nesse ambiente de preparo 

de alimentos: as torneiras eram limpas frequentemente e com álcool, os locais sempre 

estavam limpos, sem acúmulo de lixo e somente era permitida a entrada de pessoas com trajes 

limpos e com touca, para evitar a contaminação dos alimentos. Segundo a Portaria do 

Ministério da Saúde nº. 2.914 de 2011, o valor máximo de turbidez permitido é 1uT como 

padrão organoléptico de potabilidade. Os valores encontrados para turbidez variaram de 0,18 

a 0,89 uT, estando em conformidade com a legislação. A Portaria citada obriga teor de cloro 

residual livre de, no mínimo, 0,2 mg L-1 e no máximo 2 mg L-1 em qualquer ponto do sistema 

de abastecimento. Contudo, essa mesma lei estabelece, no anexo VII, determina o teor 

máximo permitido é igual 5 mg L-1. Os valores determinados para o  pH variam de 6,0 a 9,5, e 

todos os obtidos nas coletas atendem esse limite, observados entre 6,80 a 7,10. O grupo dos 

coliformes termotolerante é representado pela Escherichia coli considerada indicador de 

contaminação fecal recente e de eventual presença de organismos patogênicos (VON 

SPERLING, 2005). A legislação estabelece que a água distribuída a população seja isenta de 

coliformes termo tolerantes em 100 mL, independente do numero de amostras analisadas. 

Quanto aos indicadores de contaminação microbiológica (coliformes totais e fecais), nenhuma 

das amostras apresentou presença desses coliformes, atendendo o que estabelece a portaria 

referida anteriormente. De acordo com os dados obtidos pelas análises físico-químicas e 

microbiológicas da água verifica-se que as amostras apresentaram valores para os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 
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2.914/2011. 

 

CONCLUSÃO 

As análises da água das torneiras das cozinhas das escolas municipais de Paraíso do Tocantins 

apresentaram valores em conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 

que estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano. Entretanto 

recomenda-se o continuo monitoramento da qualidade da água, as boas práticas de higiene 

nas escolas como a limpeza e manutenção das torneiras e caixas d’água para que a água 

distribuída aos escolares seja de qualidade, minimizando os riscos á saúde da ingestão de água 

que não atenda ao padrão de potabilidade.  

 

REFERÊNCIAS 

APHA - AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - Standard methods for the 

examination of water and wastewater. 16 ed. New York, APHA, AWWA, WPCF, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

Seção 1, 04 de janeiro de 2012, p. 43-49. 

 

CAESP. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Guia Nacional de coleta e 

preservação de amostras: água, sedimento, comunidades aquáticas e efluentes líquidos. 

São Paulo: CETESB; Brasília: ANA, 2011. 325p. Disponível em: http://ibge.gov.br/cidadesat 

/topwindow.htm?1 . Acesso em 24 jun. 2016. 

 

CALAZANS, G. M. T; ALMEIDA, F. R.; JÁCOME, A. T.; ESPINDULA, J. C. Análises 

Bacteriológicas de Águas Provenientes de Creches, Asilos e Poços Artesianos Situados 

Próximos ao Campus da UFPE. In: Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 2, 

2004, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 2004. 



 

4050 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Paraíso do Tocantins – Dados 

Básicos. 2012.  

 

FREITAS, M. B.; BRILHANTE, O. M.; ALMEIDA, L. M. Importância da análise da água 

para a saúde pública em duas regiões do Estado do Rio de Janeiro: enfoque para 

coliformes fecais, nitrato e alumínio. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, 

p. 651- 660, 2002.  

 

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde. Manual de saneamento. 3. ed. rev. Brasília: 

Fundação Nacional de Saúde, 2006. 408 p. ISBN: 85-7346-045-8. 

 

SANTOS, D.; MOREIRA, M.; ALMEIDA, A. B. Avaliação do risco da degradação da 

qualidade da água em sistemas públicos de abastecimento. 2011. Disponível em: < 

https://rdpc.uevora.pt:8443/handle/10174/3466 . Acesso em: 23 maio. 2014.  

 

SOUSA CP. Segurança alimentar e doenças veiculadas por alimentos: utilização do 

grupo coliforme como um dos indicadores de qualidade de alimento. Rev. Atenção 

Primária à Saúde 2006;9(1)83-8. 

 

TORRES, D. A. G. V. CHIEFFI P.P.; COSTA W. A.; KUDZIELICS E. Giardíase em 

creches mantidas pela prefeitura do município de São Paulo, 1982/1983. Rev. Inst. Med. 

Trop. São Paulo, v.33, p. 137- 141, 2000 

 

VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. Belo  

Horizonte: DESA/UFMG, 2005. 

 

  



 

4051 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE FERRITAS NiFe2O4 e 
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RESUMO: Ferritas de níquel-zinco são materiais cerâmicos ferrimagnéticos com estrutura 
cristalina cúbica do tipo espinélio, pertencente ao grupo espacial Fd3m, compostas por uma 
solução sólida de composição química de NiO, ZnO e Fe2O3 no qual apresentam importantes 
aplicações tecnológicas em dispositivos magnéticos-eletrônicos. Nos últimos anos, 
pesquisadores da área da ciência dos materiais vêm utilizando técnica de processamento por 
síntese química visando à melhoria das propriedades eletromagnéticas das ferritas. O método 
de polimerização de complexos (MPC) tem um enorme potencial, pois se trata de um 
processo simples, que se origina de materiais com alta pureza, que leva a obtenção de pós 
cerâmicos com alta homogeneidade química e alta área superficial. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar as características estruturais e morfológicas das ferritas NiFe2O4 e 

Ni0,25Zn0,75Fe2O4 obtida via método de polimerização de complexos. A solução foi submetida 
à temperatura final de 120°C, até a formação da resina, pré-calcinada a uma temperatura de 
350°C por 2 horas e calcinada na temperatura de 500°C por 2 horas. Os pós resultantes foram 
caracterizados por Difração de Raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
e Análise Térmica (TG/DSC). Os resultados do DRX mostraram a formação da fase 
majoritária da ferrita. A análise do MEV apresentou partículas aglomeradas com formação de 
placas longitudinais. O método de polimerização de complexos (MPC) com calcinação de 
baixa energia apresenta ser um método promissor para a obtenção de pós cerâmicos de ferrita 
de níquel e níquel-zinco. 
Palavras–chave: BAIXA ENERGIA, CALCINAÇÃO, FERRITA Ni-Zn, MICROESTRUTURA, 
MPC 
 

EVALUATION MICROSTRUCTURAL FERRITE NiFe2O4 AND 
Ni0,25Zn0,75Fe2O4 OBTAINED BY COMPLEX POLYMERIZATION 
METHOD 
 
ABSTRACT: Nickel-zinc ferrites are ferrimagnetic ceramic materials with cubic crystal 
structure of spinel type, belonging to the space group Fd3m, composed of a solid solution of 
the chemical composition of NiO, ZnO and Fe2O3 in which present important technological 
applications in magnetic and electronic devices. In recent years, researchers in the field of 
materials science have been using processing technique by chemical synthesis aimed at 
improving the electromagnetic properties of ferrites. The method of polymerization complex 
(MPC) has enormous potential because it is a simple process that originates from materials 
with high purity, which leads to obtain ceramic powders with high chemical homogeneity and 
high surface area. This study aims to evaluate the structural and morphological characteristics 
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of NiFe2O4 and Ni0,25Zn0,75Fe2O4 ferrites obtained via method of polymerization complexes. 
The solution was submitted to a final temperature of 120°C until the formation of the resin, 
pre-calcined at a temperature of 350°C for 2 hours and calcined at 500°C for 2 hours. The 
resulting powders were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM) and thermal analysis (TG/DSC). The results of XRD showed the 
formation of the majority of the ferrite phase. SEM analysis showed agglomerated particles 
with formation of longitudinal plates. The method of polymerization complexes (MPC) with 
low energy calcination has to be a promising method to obtain ceramic powders of nickel-zinc 
ferrite and nickel. 
KEYWORDS: LOW ENERGY, CALCINATION, FERRITE Ni-Zn, MICROSTRUCTURE, 
MPC 

 

INTRODUÇÃO 

As ferritas Ni e Ni-Zn vêm sendo investigadas de forma ampla e detalhada nos últimos 

anos, muito tem sido publicado no que se refere as suas propriedades e métodos de obtenção, 

frente a caracterização em função de diversos fatores, sendo melhoradas com aplicação das 

novas tecnologias (BRITO, 2006). Ferritas da série Ni-Zn são materiais cerâmicos que 

apresentam estrutura cristalina do tipo espinélio, pertencente ao grupo espacial Fd3m, sendo 

materiais ferrimagnéticos, sendo uma solução sólida, tendo em sua composição química 

óxidos de NiO, ZnO e Fe2O3. O óxido de ferro na forma de hematita (α-Fe2O3) constitui em 

torno de 70% em peso de sua composição. As ferritas Ni-Zn com estrutura cúbica são 

formadas por oito unidades do tipo AB2O4. A, corresponde a um cátion divalente nos 

interstícios tetraédricos e B a um cátion trivalente nos interstícios octaédricos da estrutura 

cúbica de face centrada formada pelos átomos de oxigênio (RANE, 1994; MOURA, 2008). 

As propriedades físico-químicas são tecnologicamente importantes para a indústria, 

dessa forma, possibilita uma gama de aplicação tecnológica, tais como: catalisadores 

heterogêneos em processos químicos para reação de deslocamento de vapor de água e 

oxidação seletiva de CO (SANTOS, 2009), absorvedores de radiação eletromagnética 

(MARE) para diferentes faixas de freqüência (BEZERRA, 2009; BEZERRA, 2010), 

pigmentos (COSTA, 2008), ferrofluidos (SANTOS, 2009) e marcadores magnéticos (ROCA, 

2009). 

Métodos químicos vêm sendo desenvolvidos e aprimorados para obtenção de ferritas, 

dentre eles, se destaca o Método de Polimerização de Complexos (MPC) (PECHINI, 1967). O 

método se baseia na obtenção de poliésteres a partir de citratos metálicos, que após a síntese 

da solução de citrato, é adicionado um poliálcool, como o etileno glicol, para promover a 

polimerização. O Método de Polimerização de Complexos foi desenvolvido para obter pós de 
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óxidos multicomponentes tendo composição homogênea e alto grau de pureza, como: filmes 

finos, fibras, materiais dielétricos entre outros, com estequiometria controlada. Este trabalho 

tem como objetivo avaliar as características microestruturais e morfológicas das ferritas 

NiFe2O4 e Ni0,25Zn0,75Fe2O4 sintetizadas pelo Método de Polimerização de Complexos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os reagentes de partida foram: ácido cítrico, nitrato de ferro, nitrato de níquel e 

etilenoglicol para a ferrita NiFe2O4 e a inclusão do nitrato de zinco para a ferrita 

Ni0,25Zn0,75Fe2O4. Os reagentes utilizados com o grau de pureza, procedência e os pesos 

moleculares para os cálculos estequiométricos estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Reagentes utilizados na síntese pelo Método de Polimerização de Complexos 
(MPC). IFBA, 2016. 
 

 -------------------Reagentes utilizados ----------------
---------- 

Reagente Fórmula Química Pureza Procedência Peso Molecular (g/mol) 

Ácido Cítrico (AC)  C6H8O7.H2O      99% Vetec 210,14 

Nitrato de Ferro  Fe(NO3)3.9H2O 98 
% 

Aldrich 404,00 

Nitrato de Níquel Ni(NO3)2.6H2O 98% Vetec 290,80 

Nitrato de Zinco  Zn(NO3)2.6H2O 98% Aldrich 297,49 

Etileno Glicol (EG) C2H6O2 98% Synth 62,07 

 

O ácido cítrico foi dissolvido na água a uma temperatura de 65° (40% - AC/ 60% - EG), 

em seguida adicionados os nitratos de ferro, de níquel e de zinco a uma temperatura de 75°C, 

numa proporção 3:1 (AC:Metal), havendo então a formação dos citratos metálicos. O etileno 

glicol foi adicionado por último para promover a polimerização. A síntese foi assistida por 

agitação e aquecimento constante, conforme Figura 1. A resina polimérica obtida pelo método 

de polimerização de complexos foi pré-calcinada a 350°C durante 2 horas para eliminar parte 

dos compostos orgânicos, obtendo assim o pó precursor. O pó foi calcinado a 500°C durante 2 

horas com taxa de aquecimento de 10°C/min, resultando no pó cerâmico NiFe2O4 e 

Ni0,25Zn0,75Fe2O4. 
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Figura 1. Obtenção das Ferritas NiFe2O4 e Ni0,25Zn0,75Fe2O4 pelo Método de Polimerização de 
Complexos (MPC). IFBA, 2016. 

 
O pó precursor foi caracterizado pelas análises térmicas, tais como, análise 

termogravimétrica (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) utilizando um 

analisador termogravimétrico modelo Netzsch STA 449F com massa em torno de 15mg, sob 

fluxo de ar sintético, taxa de aquecimento de 10°C/min até a temperatura de 800°C. Os pós 

das ferritas NiFe2O4 e Ni0,25Zn0,75Fe2O4 foram caracterizados estruturalmente e 

morfologicamente por difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), respectivamente. Para análise de DRX foi utilizado um difratômetro de raios X 

modelo Shimadzu XRD 7000, com radiação Cu Kα que opera em tubo de alvo de cobre a uma 

voltagem de 40 kV e 30 mA de corrente e uma faixa de varredura de 10 a 80°, através da 

técnica do pó. A micrografias foram obtidas através do microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) modelo TM 3000 Hitachi High Technologies, utilizando tensão de 15 kV. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do difratograma de raios X das ferritas calcinadas a 500°C/ 2 horas estão 

apresentados na Figura 2, evidenciando as fases majoritárias das ferritas com os respectivos 

planos cristalográficos correspondentes e fases adicionais. Todas as reflexões de Bragg foram 
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correspondentes a estrutura de espinélio da ferrita, os picos se apresentam bem definidos e de 

alta intensidade.  
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Figura 2. Difratograma de raios x (DRX) das Ferritas NiFe2O4 e Ni0,25Zn0,75Fe2O4. 
IFBA, 2016. 

 

A formação de fases adicionais pode ser atribuída ao baixo controle da atmosfera do 

forno na etapa de calcinação, visto que o ferro é mais estável na forma de óxido, devido ao 

potencial iônico apresentado. No sistema de ambas as ferritas, o ferro é o formador da rede 

cúbica de face centrada (BEZERRA, 2009; OLHERO, 2012). Os íons ferro (Fe2+) têm 

preferência em ocupar os sítios tetraédricos (A) e octaédricos (B) da estrutura de espinélio, já 

os íons de níquel (Ni2+) e zinco (Zn2+) têm preferência em ocupar os sítios octaédricos e 

tetraédricos, respectivamente. Para a ferrita Ni, teoricamente os íons Fe2+ estariam localizados 

nos dois sítios, e o níquel Ni2+ no sítio octaédrico (B). Já para a ferrita Ni-Zn, os íons Fe2+ e 

Ni2+ estariam situados nas posições semelhantes a ferrita de Ni, com a inclusão apenas dos 

íons Zn2+ nos sítios tetraédricos. Em ambos os sistemas, os íons Fe2+ em excesso nos dois 

sítios tende a sair do sistema e combinar com o oxigênio da atmosfera do forno na etapa de 

calcinação para formar hematita (α – Fe2O3) – fase adicional (KOTHAWALE, 2012). A 

temperatura de calcinação (500°C) conferiu a cristalinidade dos pós obtidos e favoreceu a 

formação da fase adicional hematita (α – Fe2O3), concordando com os resultados da literatura 

(OLHERO, 2012).  Os padrões cristalográficos como tamanho de cristalito (δ), parâmetro de 

rede (a) e volume da célula unitária (a3) são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2. Padrões cristalográficos das ferritas sintetizadas pelo Método de Polimerização de 
Complexos (MPC). IFBA, 2016. 
 

 ----------------- Padrões Cristalográficos --------------------
------ 

  
Tam. 
Cristalito (δ) 

Parâmetro de 
rede (a) 

Peso Vol. Cel. Unit. 
(a3) 

Ferrita Ni (NiFe2O4)      42,45 nm 8,33 Å 578,75 Å3 

Ferrita Ni-Zn 
(Ni0,25Zn0,75Fe2O4) 

 

 
35,07 nm 
 

      
     8,42 Å 
 

       
     598,08 Å3 
  

O tamanho de cristalito (δ) foi calculado a partir da linha de alargamento de raios x 

(pico d311) usando-se a equação de Scherrer (AZÁROFF, 1968), descrita pela equação 1, no 

qual apresentou tamanho de 42,45 nm para a ferrita Ni e 35,07nm para a ferrita Ni-Zn.  

 

δ = 0,9λ / βcosθ                 (1) 

 

A temperatura de calcinação a 500°C conduziu o tamanho de cristalino entre 35,07 e 

42,45 nanometros. O parâmetro de rede (a0) apresentado na Tabela 2 variou de 8,33 Å a 8,42 

Å, calculado a partir do software Unit Cell (UNITCELL-97, 1997), a variação apresentada foi 

devido a inclusão de íons Níquel na estrutura cúbica do material, bem como proporcionou 

uma variação do volume da célula unitária de 5,7875x10-28 e 5,9808x10-28 m3. O parâmetro de 

rede e o volume da célula unitária estão de acordo com trabalhos reportados na literatura 

(KOTHAWALE, 2012; OLHERO, 2012). A Figura 3 apresenta as curvas das análises 

térmicas pela (a) análise termogravimétrica (TG) e (b) calometria exploratória diferencial 

(DSC) do pó precursor, após a pré-calcinação a uma temperatura 350°C durante 2 horas.  
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Figura 3. Curva de análises térmicas por: a) TG e b) DSC das ferritas Ni e Ni-Zn. 
IFBA, 2016. 

 

Através da curva, observa-se que o material apresenta a primeira perda de massa de 

10,64% entre 20 e 212,10°C aproximadamente para a ferrita Ni-Zn e uma perda inicial de 

15,02% entre 20 e 193,02°C para a ferrita Ni, no qual para ambas as perdas de massas podem 

está relacionadas com a evaporação da água e os gases adsorvidos da ferrita (RAHIMI, 2013).  

As mudanças mais significativas da perda de massa foram apresentadas em torno de 213,4°C 

até 417,14°C (perda de 54,35%) para a ferrita Ni-Zn e perda de 59,72% para a ferrita Ni, entre 

194,34 e 374,37°C, no qual estão atribuídas à combustão e a perda de material orgânico. 

Observa-se que o material é termicamente estável, não havendo picos até a temperatura de 

800°C, o que confirma a alta estabilidade térmica da ferrita Ni e Ni-Zn, evidenciando o início 
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da cristalização do material. Através da curva DSC, observa-se picos exotérmicos 

significativos em torno de 378,61°C e 342,20°C para a ferrita Ni-Zn e Ni, respectivamente, 

atribuído ao início da eliminação dos compostos orgânicos conforme o TG, apresentando uma 

maior perda de energia para a ferrita Ni (21,57 μV/mg), justificado pela alta liberação de 

energia no processo de eliminação de orgânico e à combustão. 

A Figura 4 apresenta as micrografias do pós obtidos. A temperatura de calcinação 

influenciou no tamanho de cristalito e na larga distribuição de partículas. Observa-se a 

formação de blocos porosos (não densos) oriundos do processo da calcinação (eliminação de 

material orgânico), com características irregulares, constituídas de aglomerados de partículas 

finas com porosidade interparticular.  

  

   

Figura 4. Micrografia das ferritas a) NiFe2O4 e b) Ni0,25Zn0,75Fe2O4 obtidas por MEV. 
IFBA, 2016. 

 

Esses blocos porosos são definidos morfologicamente como aglomerados de 

características moles ou friáveis (constituídas de ligações fracas) e de fácil desaglomeração. 

Observa-se placas com superfícies rugosas e longitudinais, como resultado do efeito do 

aquecimento por gradiente térmico na morfologia do material. 

 

CONCLUSÕES 

A obtenção de pós de ferritas NiFe2O4 e Ni0,25Zn0,75Fe2O4 obtidos pelo método de 

polimerização de complexos se mostrou eficiente quanto a qualidade das propriedades 

estruturais e morfológicas do material. Os resultados do DRX confirmaram a formação da 

fase ferrita (espinélio) em temperatura e tempo relativamente baixos, conduzidos pelos 

resultados das análises térmicas (TG/ DSC), indicando a temperatura inicial de cristalização e 

a preservação das características morfológicas deste material. Conclui-se que o método MPC 
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apresenta vantagens significativas para obtenção de ferritas, como o bom controle 

estequiométrico, alta homogeneidade química, qualidade da microestrutura e morfologia, 

evidenciando uma técnica promissora para obtenção de materiais. 
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RESUMO: A avaliação pós-ocupação (APO) é uma ferramenta importante para melhoria da 
qualidade da habitação de interesse social, visto que os pontos fracos detectados na análise são 
cadastrados e recomendados para futuros projetos semelhantes, visando sempre à satisfação dos 
usuários. Desta forma, o presente trabalho apresenta a APO do Conjunto Habitacional Antônio 
Mariz, localizado no bairro das Malvinas, na zona oeste do município de Campina Grande. O 
referido conjunto habitacional foi projetado e executado pela Companhia Estadual de 
Habitação Popular (CEHAP), visando beneficiar famílias com renda de até cinco salários 
mínimos, cada unidade habitacional possui área construída de 27,22 m², sendo o terreno de 
8m x 20m, composta por sala, cozinha, um quarto, um banheiro e terraço. Para tanto, foram 
aplicados questionários que possibilitaram a verificação da opinião dos usuários para 
conhecer o seu nível de satisfação em relação as suas casas e ao condomínio. Por fim, 
verificou-se que as desconformidades técnicas encontradas nas residências são comuns nas 
unidades, no que diz respeito ao desaprumo das alvenarias e dos pilares, esquadrias com baixa 
vida útil, piso com recalque, segurança, proliferação de insetos, acúmulo de águas pluviais. 
No tocante aos fatores de desempenho do conjunto habitacional, os usuários reclamam de 
problemas com a pavimentação das ruas, segurança e acesso aos mobiliários e equipamentos 
urbanos. 
Palavras–chave: avaliação pós-ocupação, habitação social, satisfação do usuário. 
 

POST OCCUPANCY EVALUATION OF THE ANTONIO MARIZ 
SOCIAL HOUSING COMPLEX AT CAMPINA GRANDE -PB 

 
ABSTRACT: The Antonio Mariz Social Housing Complex is located in the neighborhood of 
the Malvinas in the west of the city of Campina Grande, it was implemented and financed by 
State Company for Social Housing (CEHAP), to benefit families with incomes of up to five 
minimum wages.Each unit has 27.22 square meters of built area, in a building plot with 13m 
x 20m, composed of a living room, a bedroom, a kitchen and a bathroom. In order to evaluate 
the complex performance were applied questionnaires that made possible the verification of 
the user’s feedback in order to know their level of satisfaction with their homes and with the 
townhome.Technical nonconformities found in the houses from the Antonio Mariz complex 
are basically the same between the units with respect to plumb the walls and pillars of the 
building, window frames with minimal resistance to decay, floor sinking, termites, rainwater 
accumulation; about the performance factors of social housing complex, users complain about 
problems with the paving of the streets, security and access to urban furniture and equipment.                                             
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, os objetos arquitetônicos representam mais do que simplesmente 

construções, neles estão contidas relações, interesses, investimentos, de grupos ou de pessoas. 

Deste modo, os empreendimentos executados estão passando por um rigoroso controle de 

qualidade, e por uma avaliação de desempenho após sua entrega, apresentando parâmetros 

que venham a influenciar no conforto dos moradores, essa avaliação é denominada de 

avaliação pós-ocupação (APO). 

Para Romero e Ornstein (2008), APO é um conjunto de métodos e de técnicas para 

avaliar o desempenho do ambiente construtivo, quando o mesmo completa um determinado 

tempo de construção e de uso, através de aspectos funcionais, construtivos, econômicos e 

ambientais. A avaliação tem um foco principal nos ocupantes das edificações, sempre 

buscando desvendar quais as necessidades dos moradores, e ao mesmo tempo já elaborando 

insights sobre como as decisões tomadas ainda na fase de projeto a influenciaram a edificação 

construída, esse sistema de feedback se torna essencial para que no futuro se tenha uma boa 

base de dados sobre o que dá ou não dá certo na construção.  

Diariamente são executadas avaliações ainda que de forma inconsciente, como por 

exemplo no momento em que se ouve ruídos vindos do andar superior ou até mesmo entre os 

diferentes ambientes da edificação, o comportamento acústico está sendo avaliado. O mesmo 

se repete para a iluminação, temperatura, alvenaria, todos eles são avaliados constantemente.  

No Brasil, o mercado de construções civis passou por uma grande revolução no último 

século, causando uma grande explosão no número de empreendimentos construídos, e com 

isso acirrando cada vez a competição de mercado. A competitividade de mercado faz com que 

as edificações sejam cada vez mais baratas, e consequentemente a qualidade final do produto 

é atacada, é nesse contexto que entra a APO. 

Desta forma, o presente trabalho apresenta a APO do Conjunto Habitacional Antônio 

Mariz, localizado no bairro das Malvinas, na zona oeste do município de Campina Grande 

teve como objetivos a avaliação de desempenho das residências a respeito do conforto 

térmico, acústico e espacial; também foram observadas as patologias provenientes das 

técnicas executivas aplicadas na construção das moradias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A APO foi definida como um “processo de avaliação de edifícios de uma forma 

sistemática e rigorosa, depois de terem sido construídos e ocupados por algum tempo” 

(PREISER, 1988), porém a APO se distingue das avaliações de desempenho clássica que 

geralmente são concebidas nos laboratórios de pesquisa especializada, pois considera 

indispensável também aferir o atendimento das necessidades ou nível de bem-estar dos 

usuários, sem menosprezar a importância da avaliação de desempenho físico. 

Para realizar a avaliação do Conjunto habitacional Antônio Mariz, foram aplicados 

questionários que possibilitaram a verificação da opinião dos usuários de forma a conhecer o 

seu nível de satisfação em relação as suas casas e para com o condomínio. Além deste 

instrumento, a pesquisa contou com: revisão bibliográfica de publicações, livros e artigos; 

análise técnica em campo por meio de visitas técnicas ao conjunto habitacional; aquisição de 

dados com os órgãos responsáveis; relatos fotográficos e observações sob o ponto de vista do 

especialista, neste caso a equipe de pesquisadores – alunos do curso de Tecnologia em 

Construção de Edifícios. A pesquisa de campo foi realizada nos meses de maio a agosto de 

2016. Conforme Gil (1996), os questionários desenvolvidos para a apuração dos dados devem 

consistir em traduzir os objetivos propostos na APO, definindo algumas regras na sua 

elaboração como: as questões devem ser fechadas, com respostas simples de fácil 

entendimento, devem ser apenas relacionadas ao estudo, devem possibilitar única 

interpretação e devem ser feitas de maneira clara e objetiva. 

O questionário final utilizado é constituído de 24 perguntas sendo algumas divididas 

em subtópicos, e em suas respostas foram utilizadas escalas de valores com três variáveis, 

indo do “Ruim” ao “Bom” e passando por “Regular”; Questões de resposta aberta e do tipo 

subjetiva “Sim” ou “Não”. Tais perguntas foram aplicadas com a presença dos pesquisadores. 

As visitas para a aplicação dos questionários foram feitas no período diurno das 14h30min às 

17h00min. Foram obtidos 30 questionários válidos, e corresponde a quase 20% do universo 

pesquisado. A unidade amostral é, dessa forma, o domicílio a ser submetido a uma avaliação. 

É um universo finito, real e enumerável, com tamanho 30, que é subconjunto do universo de 

184 casas que o representam.  

Realizadas as atividades do levantamento de campo, os resultados foram comparados e 

interpretados juntamente, confrontando as diversas informações e gerando um diagnóstico 

que abrange a identificação de diversos aspectos positivos e de outros a serem melhorados. 

Com a síntese da pesquisa aplicada, enfatizaram-se os aspectos a serem melhorados, 
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elaborando propostas de intervenção no local, ou seja, recomendações com base no que foi 

verificado no conjunto habitacional, de acordo com a realidade do local. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Conjunto Habitacional Antônio Mariz está localizado no bairro das Malvinas, na 

zona oeste do município de Campina Grande (Figura 1). Foi executado e financiado pela 

CEHAP, visando beneficiar famílias com renda de até cinco salários mínimos, a entrega foi 

dividida em 4 fases. Neste trabalho, avaliou-se a fase 1 de entrega, composta por 184 

unidades térreas (Figura 2). Cada unidade com área construída de 27,22 m², sendo o terreno 

de 8m x 20m, compostas por uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro, executadas 

em placas modulares de concreto com dimensões de 1,60 x 0,60 x 0,03m (Figura 3). O 

loteamento foi entregue em novembro de 2006 com a realização de toda a infraestrutura de 

esgoto, água potável, energia elétrica, iluminação pública e calçada. 

 

Figura 1. Conjunto habitacional Antônio Mariz – Fase 1. (Fonte: Google Maps, 2016, editado 

pelos autores) 
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Figura 2. Casa padrão 

Figura 3. Planta baixa da casa padrão, com detalhe da disposição dos cômodos. 

 

Após visitas técnicas e conversas com os moradores, identificou-se os sistemas 

construtivos empregados nas residências. Logo, para a residência tem-se que: 

 As unidades foram construídas com placas pré-moldadas de concreto (3cm) apoiadas 

em pilares com seção quadrada (15x15cm);  

 As placas receberam emboço e foram pintadas a cal externa e internamente;  

 O piso original é de concreto comum com acabamento em cimento queimado com 

calçada nas laterais; 

 As esquadrias utilizadas são de madeira pintada com tinta verde escuro; 

 Foi adotada para cobertura, estrutura de madeira e fechamento em telhas cerâmicas, 

sem coletores para águas pluviais; 



 

4066 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 Todas as instalações de água fria, prumadas de esgoto e eletricidade são aparentes; 

 Todas as unidades foram entregues sem revestimento de parede, piso e forro, como 

também sem muros.  

Durante o desenvolvimento da avaliação, realizou-se a vistoria de algumas das 

residências do conjunto habitacional em busca de manifestações patológicas e 

desconformidades, bem como a coleta de dados por meio de um questionário (figura 4) que 

foi aplicado de porta em porta para conhecer sobre a realidade das residências e da satisfação 

dos moradores da área em estudo, procedimento conhecido como “walkthroug”. As vistorias 

para a coleta de dados tiveram como premissa a observação dos problemas de construção que 

prejudicavam o desempenho das edificações. 

   

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

As desconformidades técnicas encontradas nas residências do conjunto habitacional 

Antônio Mariz são basicamente as mesmas entre as unidades. De forma geral, as patologias 

mais comuns se relacionam à: 

 Desaprumo das alvenarias e pilares da edificação 

 Esquadrias com mínima segurança e resistência á deterioração 

 Piso de cimento queimado afundando 
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 Madeiramento da coberta sem tratamento contra cupins, visto que a cidade apresenta 

alto índice de cupins por m². 

 Saída de esgoto no quintal da residência, o que dificulta a manutenção 

 Casas abaixo do nível da rua, favorecendo a incidência de inundações 

 Alvenarias de vedação de baixa espessura, o que dificulta o isolamento térmico, 

incitando altas temperaturas internas e menor isolamento acústico. 

Através dos questionários identificamos um pouco mais quanto ao perfil dos 

moradores, estes que em sua maioria residem no conjunto a mais de 10 anos, família com 

média de 4 integrantes por residência, com faixa etária entre 18 a 60 anos e 88,2% com renda 

familiar até 3 salários mínimos. Quanto à pesquisa de satisfação em relação à residência, 

82,4% dos moradores já realizaram reformas nas residências, com duas principais causas 

representadas pela necessidade de troca das placas cimentícias estruturais e a ampliação da 

residência. Do público alcançado 70,6% afirma que sua residência ainda precisa de reformas, 

sendo estas voltadas para a estrutura de coberta e instalações hidrossanitárias. Em relação aos 

fatores de desempenho da residência o conforto térmico, o acúmulo de águas pluviais na 

residência e o dimensionamento foram as maiores reclamações dos usuários. No tocante aos 

fatores de desempenho do conjunto habitacional em si, os usuários reclamam de problemas 

com a pavimentação das ruas, segurança e acesso aos mobiliários e equipamentos urbanos. 

Seguem gráficos com alguns resultados do questionário: 
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CONCLUSÕES 

Conclui-se por meio dos resultados que a infraestrutura do conjunto habitacional 

Antônio Mariz é precária e causa a insatisfação dos moradores, pois, não houve pavimentação 

e nem drenagem das vias, o que deixa as moradias sujeitas a inundações e transtornos quanto 

à locomoção interna em período chuvoso. Além disso, inexistem equipamentos públicos / 

comunitários e áreas verdes previamente pensadas dentro do espaço – apenas foi demarcado 

áreas dentro do traçado do conjunto que poderiam ser destinadas a esses usos (fato que torna o 

conjunto dependente das áreas adjacentes para usufruir desses equipamentos).  

Após o recebimento de suas residências, a depender da quantidade de habitantes, vê-se 

a necessidade de aumento de cômodos e ampliação do espaço já nos primeiros anos de 

utilização. A quantidades de cômodos com a dificuldade de conforto térmico devido ao 

material das alvenarias de vedação serem de concreto armado, dificultam a permanência em 

horários de maior incidência solar. Ressalta-se, também, a falta de orientação atávicas, na 

elaboração do projeto de ventilação natural, o qual apresenta deficiência de aproveitamento. 

 Diversas são as possibilidades de reformas encontradas no conjunto, resultando em 

alterações intermediárias (apenas com a inserção de novos elementos, como construção de 

muros ou novas paredes, ampliação do terraço, alteração de revestimentos e esquadrias, e na 

pior das hipóteses, o telhamento de muro a muro o que dificulta mais ainda o conforto 

térmico) ou alterações que descaracterizam totalmente as unidades. 

Após essa APO, observou-se que os moradores, através da autoconstrução, tentaram 

adequar as residências de acordo com sua realidade e necessidade. Desta forma, realizando 

reformas sem o acompanhamento de um projeto arquitetônico e/ou sem responsável técnico 

para indicar diretrizes construtivas estabelecidas pelo código de obras do município, melhores 

aproveitamentos e técnicas construtivas de melhoria do conforto espacial, térmico e acústico 

da edificação, resultando em modificações ineficientes, dispendiosas e com (graves) 

consequências no conforto ambiental reformado ou construído.  



 

4069 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Instituto Federal da Paraíba pela base de ensino e aos professores orientadores pelo 

apoio. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BONATES, M. F. Ideologia da casa própria sem casa própria: o programa de arrendamento 

residencial na João Pessoa – PB. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009. 

 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1996. 

PREISER, Wolfgang F. E. Post-occupancy evaluation. Nova York, Van Nostrand Reinhold, 

1988. 

ROMERO, M. A.; ORNSTEIN, S. W. Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à 

habitação social. Porto Alegre: ANTAC, 2003 (coleção Habitare). 

 



 

4070 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

AVALIÇÃO DA PARTIDA DE REATOR ANAMMOX  

 
Antônio Jaidis de Moura1,Lidia Maria Costa Martins2 , Jarbas Rodrigues Chaves3, 
Elivânia Vasconcelos Moraes dos Santos4, Heraldo Antunes Silva Filho5. 
 
1Graduando do curso de Saneamento Ambiental - IFCE. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq/IFCE.e-
mail:jaidismoura@gmail.com; 2Graduanda do curso de Saneamento Ambiental – IFCE. e-mail: 
lidia.costa180@gmail.com;3Técnico em laboratório - IFCE. e-mail: jarbasrodrigues@ifce.edu.br 

4Professora do Curso de Saneamento Ambiental - IFCE. e-mail: elivania@ifce.edu.br, 
5Professor do curso de Saneamento Ambiental- IFCE. e-mail: heraldoifce@gmail.com; 

 

RESUMO: O nitrogênio é um dos principais poluentes da água, e sua presença em excesso 
no corpo hídrico juntamente com outros fatores, desencadeia o fenômeno da eutrofização. A 
remoção de compostos nitrogenados é de fundamental importância no tratamento de águas 
residuárias e, especialmente em efluentes com altas cargas desse composto, o processo de 
oxidação anaeróbia da amônia (ANAMMOX) é uma alternativa econômica em relação ao 
modo convencional (nitrificação seguido de desnitrificação). A desvantagem desse processo é 
o elevado tempo de crescimento dos microrganismos envolvidos, o que ocasiona em um 
aumento no tempo de partida do reator. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
partida de um reator em bateladas sequenciais (RBS) operado com vistas ao desenvolvimento 
do processo ANAMMOX. Foi usado para o experimento um reator em escala de bancada 
(Volume de 2,5 L) com a operação dividida em duas fases e um período total de 308 dias, em 
que se variou a troca volumétrica, as concentrações dos substratos e os ciclos de alimentação. 
A atividade anammox foi averiguada mediante os parâmetros nitrito e amônia, em que 
durante os 308 dias de operação não foi possível detectar atividade. A letargia (ou mesmo 
ausência) do processo ANAMMOX no RBS pode ser atribuído a diversos fatores, como as 
cargas afluentes variáveis logo no início da operação, o inóculo não possuir organismos 
autóctones anammox e a própria fisiologia do microrganismo, com tempo de duplicação 
elevado. 
 
Palavras–chave: amônia, nitrito, nível terciário, ETE  
 
ASSESSMENT OF THE CONDITIONS OF REACTOR STARTER ANAMMOX 
 
ABSTRACT: Nitrogen is one of the main pollutants of water, and its excessive presence in 
the water body along with other factors, triggers the phenomenon of eutrophication. The 
removal of nitrogen compounds is of fundamental importance in the treatment of wastewater 
and especially in effluents with high loads of this compound, the anaerobic oxidation process 
of ammonia (anammox) is an economical alternative to the conventional way (nitrification 
followed by denitrification). The disadvantage of this process is the long time for growth of 
the microorganisms involved, which leads to an increase in starting-time of the reactor. This 
study aimed to evaluate the departure of a reactor in sequential batch reactor (SBR) operated 
with a view to the development of the anammox process. Was used for the experiment a 
reactor in bench scale (2.5 L volume) with the operation in two phases and a total period of 
308 days that was varied volumetric exchange, the concentrations of the substrates and cycles 
feeding. The anammox activity was determined by nitrite and ammonia parameters, where 
during the 308 days of operation was not possible to detect activity. Lethargy (or absence) of 
the anammox process in the RBS can be attributed to several factors, such as tributaries 
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variable loads at the start of the operation, the inoculum not have anammox indigenous 
organizations and the very physiology of the organism, with a high doubling time. 
 
KEYWORDS: ammonia, nitrite, level tertiary, ETE 

 

INTRODUÇÃO 

O nitrogênio é um elemento essencial a vida, sendo possível encontrá-lo nas proteínas, 

nos ácidos nucléicos e em outras moléculas orgânicas, que desempenham papeis importantes 

no metabolismo celular. No caso dos esgotos domésticos, a principal fonte de nitrogênio 

orgânico é a urina, que contêm ureia, creatinina, ácido úrico e nitrogênio amoniacal entre 

outros (JUNIOR, 2013). Além disso, é um dos principais poluentes presentes nas águas 

residuárias e sua remoção é imprescindível, seja por aspectos jurídicos/ambientais ou por 

questões técnicas, especialmente quando aplicamos o tratamento por vias biológicas. 

A remoção desse composto por métodos biológicos, e vias convencionais, se faz através 

da associação de reatores que desempenhem os processos de nitrificação e desnitrificação, em 

condições bastante restritas, incluindo regulação de pH e disponibilidade de matéria orgânica. 

A nitrificação completa é a oxidação biológica da amônia (NH3), tendo como produto final o 

nitrato (NO3
-). A reação requer a mediação de bactérias específicas e se realiza em dois passos 

sequenciais. No primeiro, a amônia é oxidada a nitrito (NO2
-, processo conhecido como 

nitritação) através da ação bioquímica de bactérias como as do gênero nitrossomonas. No 

segundo passo, ocorre a oxidação de nitrito para nitrato (processo conhecido como 

nitratação), mediada por bactérias como as de gênero nitrobacter. (BUENO, 2011). 

Já a desnitificação convencional corresponde ao processo de transformação do nitrato 

em nitrogênio gasoso e os agentes desse processo são bactérias facultativas heterotróficas que 

atuam praticamente em meios desprovidos de oxigênio dissolvido, mas em condições 

anóxicas, (com a presença de nitrato ou nitrito), além de uma fonte de carbono. 

No processo ANAMMOX, a amônia é convertida a N2 tendo o nitrito como principal 

aceptor final de elétrons. A desnitrificação é autotrófica, não havendo necessidade de adição 

de uma fonte externa de carbono, sendo assim um processo mais econômico que o 

convencional, pois reduz custos com aeração e não necessita de adição de matéria orgânica. 

Na equação 1, conforme Strous  et al 1998, é apresentado uma expressão global do processo 

anammox. 
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NH4
+ + 1,32 NO2

- + 0,066 HCO3
- + 0,13 H+ → 1,02 N2 + 0,26 NO3

-  + 0,066 CH2O 0,5N0,15 + 

2,03 H2O                                                                                                                       Equação 1 

A grande desvantagem desse processo é seu alto tempo de crescimento da biomassa. 

Araújo et al (2010) relatou que conseguiu cultivar bactérias ANAMMOX com 90 dias de 

operação, Sanchez et al (2014) calculou uma taxa de duplicação celular em 9 dias no seu 

experimento. Então com esse tempo de crescimento longo, aumenta o tempo de partida, o que 

pode inviabilizar o emprego desse processo.  

Na Tabela 1, estão expressos trabalhos que condicionaram o desenvolvimento da 

atividade ANAMMOX e os fatores operacionais aplicados como temperatura, tipo de inóculo, 

configuração do reator, tempo de aparecimento do processo ANAMMOX, etc. 

 

Tabela 1- Trabalhos relacionados ao desenvolvimento de atividade anammox. IFCE.2016. 

Referência
s 

Configuração 
do reator 

Constituição do 
Esgoto Afluente 

Tipo de 
Inóculo 

Tempo de 
aparecimento 
da atividade 
Anammox 

Introdução de 
hidrazina e 
hidroxilamina 

Biomol para 
detecção de 
anammox 

Temperatura 

Araújo et 
al (2010) 

RBS 

Meio mineral, 
com 
concentrações 
de amônia e 
nitrito 

Inóculos de 
lodo ativado 

90 dias 

1 ml de 
hidarazina e 
1ml de 
hidroxilamina 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

34ºC 

Fux et al 
(2002) 

RBS 

Efluente de um 
tanque de 
aeração, com 
uma mistura de 
amônia e nitrito 

Lodo de 
filtros de uma 
ETAR 

Não apresentou 
atividade 
anammox de 
forma efetiva 

Não foi 
adicionado 

 - 30ºC 

Prá et al 
(2016) 

RBS 
Água 
residuárias 
sintética 

Lodo de um 
reator 
contínuo que 
apresentou 
atividade 
anammox 

Já continha 
atividade 
anammox 

Não foi 
adicionado 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

25ºC 

Reginatto 
et al 
(2005) 

RBS 

Meio mineral, 
com 
concnetrações 
de amônia e 
nitrito 

Lodo de uma 
lagoa 
anaeróbia, que 
utilizado em 
um reator 
desnitrificante 

160 dias 
Não foi 
adicionado 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

35ºC 

Sanchéz et 
al (2014) 

RBS 

Meio mineral 
autotrófico, com 
concentrações 
de amônia e 
nitrito 

Lodo de um 
decantador do 
processo de 
lavem de 
resíduos de 
cana-de-
açúcar 

80 dias 
Não foi 
adicionado 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

32ºC 

Casagrand
e et al 
(2011) 

Dois reatores de 
biofilme(A e B) 

Meio sintético 
com 
concentrações 
iniciais de 
nitrito e amônia 

A-Lodo de 
uma lagoa 
anaeróbia 
desativada. B-
Lodo de um 
sistema de 
lodo ativados 

A-110 dias 
B-210 dias 

Não foi 
adicionado 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

34ºC 

Leal et al 
(2016) 

RBS 
Meio sintético 
autotrófico 

Lodo que 
apresentou 
atividade 
anammox 

323 dias 
Não foi 
adicionado 

Presença 
confirmada 
através de 
Biologia 
molecular 

35ºC 
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O presente trabalho busca avaliar as condições para a partida de um reator 

ANAMMOX, buscando aplicar condições ambientais e operacionais para que se possa 

desenvolver essa atividade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em um laboratório onde foi confeccionado um reator 

batelada sequencial (RBS) em escala de bancada tendo como matriz de alimentação o esgoto 

de uma instituição de ensino, no qual apresentava características peculiares como alta carga 

de nitrogênio, nas formas de amônia e nitrito e baixa carga de matéria orgânica (PEIXOTO et 

al, 2012; ROLIM et al, 2016 e GOMES et al, 2012). Essas características, em tese, favorecem 

o desenvolvimento da atividade ANAMMOX. Assim, a partir dessa matriz foi preparado um 

esgoto sintético com suplementação de nitrito para o desenvolvimento da pesquisa.  

O reator foi inoculado com uma mistura de 1,5 L lodo proveniente de um UASB 

desativado. Depois de misturado foi retirada uma alíquota para a realização da análise de 

sólidos, onde se obteve 11.5 gSST.L-1 e 4.5 gSSV.L-1. O RBS possuía um volume útil de 2,5 

litros, com agitação mecânica automatizada, como é possível observar a Figura 1. 

A operação do reator foi realizada em duas fases, a fase I, que ocorreu do dia 1º ao dia 

164º, na qual foi marcada pela partida do reator, uma troca volumétrica de 20% e um ciclo de 

batelada por dia. Já a fase II, que ocorreu do dia 164º ao dia 308º, caracterizada com o 

aumento da troca volumétrica para 60% e a mudança para dois ciclos por dia.  

 

Figura 1: Configuração do reator RBS. IFCE. 2016 
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Operação do reator 

 Na fase I o reator era operado com uma batelada por dia, na qual possuía um ciclo com 

tempo de reação de 23h 20 mim, sedimentação de 30 mim, descarte 5 min e alimentação 5 

min. Já na fase II o reator passou a ser alimentado com duas bateladas por dia, em que o ciclo 

possuía tempo de reação de 11h10 min, sedimentação de 30 min, descarte 5 min e 

alimentação 5 min.  

Esgoto Sintético  

Na primeira fase não foi fixado o valor afluente de amônia, sendo somente avaliado o 

valor presente no esgoto bruto que alimentava o reator. Como o valor da amônia era variável, 

consequentemente o valor da dosagem do nitrito também variava, onde seguia a proporção de 

1:1,32 de amônia e nitrito, respectivamente, conforme Scheren et al (2011) e Chongjum et al 

(2016). O nitrito era adicionado ao esgoto através do sal NaNO2. Na fase II, o valor de amônia 

foi fixado em 30 mg.L-1. 

Os parâmetros analisados foram divididos em parâmetros de controle e monitoramento 

como dispostos na Quadro 1. Todos os parâmetros foram realizados conforme Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA (2012), salvo a análise de 

nitrato que foi realizada pelo método de Rodier. 

 

Quadro 1- Parâmetros analisados na operação e monitoramento do reator. IFCE. 2016. 

Controle 

Parâmetros Método  

pH  4500 B- Eletrodo  

Temperatura - 

Monitoramento 

Alcalinidade 2320 B- Titulométrico  

Nitrito 4500 B -Colorimetrico 

Nitrato Método de Rodier – Salicilato 

Amônia 4500 C-Titulométrico  

SST e frações 2540 D- Seco á 103º-105º 

SST- Sólidos Suspensos Totais  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O esgoto da instituição foi caracterizado conforme disposto na Tabela 2. Destaque para 

os valores de nitrogênio amoniacal, com uma média elevada entorno 89,02 mg.L-1  e valores 

com valores bastantes variáveis, tendo como máximo 131,04 e mínimo 44,8. A concentração 

de nitrito mostrou-se baixo, como era esperado. 

 

Tabela 2- Caracterização do esgoto da instituição. IFCE., 2016.  

 

DP-Desvio Pardrão, CV- Coeficiente de Variação 

 

Logo após a partida do reator, no início da fase I a instituição não estava com suas 

atividades plenas, o que impactou diretamente na matriz de alimentação do RBS e 

consequentemente no processo de partida do reator. Nota-se uma variação considerável na 

concentração afluente de amônia de 40 mg.L-1 a 100 mg.L-1 ocasionando cargas de choque 

para o reator. 

Além disso, a variação da amônia afluente influenciou diretamente na dosagem do 

nitrito que também variou, já que respeitava a relação estequiométrica de 1:1,32, de amônia e 

nitrito respectivamente. Destaca-se os valores baixos de nitrito nesse período da fase I por 

conta da não solubilização do sal nitrito de sódio, o qual sedimentava e não adentrava no 

reator. No 70º dia, a instituição retornou com suas atividades onde teve um aumento 

significativo de amônia na matriz de alimentação o que tornava inviável a dosagem do 

substrato nitrito, então começou a diluir o esgoto para uma concentração entre 30 a 40 mg.L-1 

de N-NH3. 

Parâmetro Média DP CV Máximo Mínimo 

Alcalinidade 

Total(mg.L-1 CaCO3) 
472,2 130,2 0,28 660,7 204,7 

Alcalinidade de 

bicarbonato (mg.L-1 

CaCO3) 

414,5 144,3 0,35 660,7 204,7 

Nitrogênio Amoniacal 

(mg.L-1 NH3
+) 

89,0 25,6 0,29 131,0 44,8 

Nitrito (mg.L-1 NO2
-) 0,1 0,0 0,55 0,2 0 
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Na fase II a troca volumétrica foi aumentada e o reator passou a operar com dois ciclos 

por dia a fim de otimizar as condições para o surgimento da atividade anammox, assim como 

a agitação que foi aperfeiçoada. 

Foi notado que teve um consumo de amônia e que não foi significativa, assim como 

nitrito o que caracterizava o surgimento da atividade ANAMMOX. O nitrito se manteve 

estável com algumas variações provavelmente por erros analíticos. A perda amônia pode 

atribui-se, ao volume que fica no reator após o esvaziamento e perda para o ambiente. Como 

mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Resultados afluente e efluentes de amônia e nitrito do reator RBS. IFCE. 

2016 

O pH durante o experimento foi avaliado e manteve-se entre  7,8 e 8,4, considerado 

uma faixa ótima para o desenvolvimento do processo, valores parecidos foram desenvolvidos 

por Araújo et al (2010) e Fux et al (2002) ambos conseguiram manter o pH em seus 

experimentos em 7,5. A temperatura manteve-se entre 32 a 35ºC, como proposto por Leal et 

al (2016).  

Após 308 dias de operação do reator, não foi detectada atividade ANAMMOX. Esse 

tempo longo de partida pode ser atribuído ao crescimento lento desses microrganismos. 

Sanchéz et al (2014) mostrou que o tempo de duplicação dos microrganismos ANAMMOX 

em um reator RBS alimentado com meio mineral foi de 9 dias. 

Conforme a Tabela 1, é possível observar que grande parte dos trabalhos tiveram em 

seu inóculo a presença de organismos ANAMMOX, sendo confirmados através da biologia 
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molecular ou por usarem lodo de trabalhos anterior que obtiveram a remoção de amônia 

anaerobicamente. Assim, destaca-se o trabalho de Araújo et al (2010) que escolheu como seu 

inóculo um lodo no qual já possuía a presença de microrganismos ANAMMOX. O mesmo se 

deu com Fux et al (2002). 

Na questão do tempo de aparecimento do processo, variou consideravelmente para cada 

trabalho, tendo para um tempo curto como de 80 dias para o Sánchez et al (2014) e tempo 

longos como o de Leal et al (2016) que obteve atividade ANAMMOX após 323 dias de 

operação do reator, mostrando que mesmo com um inóculo que apresente esses 

microrganismos, sua própria fisiologia de um elevado tempo de duplicação também deve se 

levar em conta. 

 

CONCLUSÕES 

O esgoto da instituição apesar de ter características que possibilitam o surgimento de 

atividade ANAMMOX , a partida desse reator é dificultada quando a carga de nitrogênio 

amoniacal varia muito ocasionando cargas de choque. Outro fator que pode ter sido relevante 

foi a questão do esgoto utilizado que pode ser pobre em microrganismos ANAMMOX. Além 

disso é mais viável a utilização de um inóculo que previamente já apresente atividade. 
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RESUMO: Uma das áreas mais crescentes no cenário atual é a robótica e a automação. Com 
o avanço de estudos em eletrônica, informática, mecânica, entre outras, foi possível a 
realização de projetos e ideias antes consideradas impossíveis, ou fantasiosas. Graças a isso, 
têm surgido várias competições de robótica, uma das mais comuns é a corrida de obstáculos 
com robô. Esse tipo de competição não exige o uso de controladores muito sofisticados ou o 
uso de ferramentas muito complexas, por isso, torna-se uma competição bem incentivadora e 
divertida. Embora seja bastante estimulante, ainda há aspectos que necessitam de melhorias. 
A forma como é realizado a contagem de tempo em cada volta dos robôs é um exemplo disso. 
Para contabilizar o tempo é muito comum se utilizar um cronômetro, e para definição do 
tempo final, na chegada do robô, se utiliza apenas a visão dos juízes. Este processo fica 
sujeito a falhas por depender dos reflexos dos juízes. Para minimizar possíveis falhas na 
contagem do tempo final de cada equipe foi desenvolvida uma barreira eletrônica capaz de 
cronometrar o tempo de cada volta, de forma automática, utilizando-se uma barreira 
eletrônica baseada na interrupção de um feixe de laser junto com a placa Arduino. Essa 
barreira foi utilizada na competição de robótica ocorrida na cidade de Cajazeiras – PB em 
2015 e no Arduino Day 2016, na UFPB.  
Palavras–chave: cronômetro, circuito, feixe laser, atmega328 
 

ELETRONIC BARRIER TO ROBOTIC COMPETITION 
 
ABSTRACT: One of the fastest growing areas nowadays is the robotics and automation. 
With the advancement of studies in electronics, computer science, mechanics, and others, was 
possible to implement projects and ideas previously considered impossible or unrealistic. 
Because of this, there have been done a lot of robotics competitions, one of the most common 
is the obstacle race with robot. This kind of competition does not require the use of very 
sophisticated controllers or the use of very complex instruments, so it is a very encouraging 
and fun competition. Although it is quite exciting, there are details to be improved. One of 
them is about the way to count time at every match. To count the time is very common to use 
a stopwatch and stop setting the final time, in the arrival of the robot, using only the view of 
the judges. This process is subject to failure, because it is done relying on reflections of the 
judges. To minimize any flaws in the end timing of each team, an electronic barrier is able to 
measure the time of each turn, automatically, was set up, using a barrier based on the 
interruption of a laser beam and the integrated circuit used in Arduino. This barrier was used 
in robotics competition in the city of Cajazeiras - PB in 2015 and Arduino Day 2016 in 
UFPB.  
KEYWORDS: chronometer, circuit, laser beam, atmega324 
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INTRODUÇÃO 

Desde a terceira revolução industrial, que teve seu início em meados do século XX, 

surgiu uma crescente necessidade em automatizar vários processos, seja na indústria, com a 

presença dos braços robóticos capazes de montar produtos de forma automática, rápida e 

precisa; nas casas, com o desenvolvimento de sistemas que visam à casa inteligente, e em 

vários outros ambientes.  

Uma das formas de estimular o crescimento nos avanços tecnológicos é promover 

competições e desafios entre os alunos. Um exemplo de iniciativa estimuladora é o Desafio 

PET, organizado por alunos do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), anualmente. Nesse desafio os 

participantes são instigados a desenvolver robôs controlados que sejam capazes de participar 

de uma corrida de obstáculos. Competições como essa contribuem para o surgimento de 

novas tecnologias, com a adição de novas funcionalidades aos robôs. Uma dessas novidades é 

a forma de como o tempo de cada volta é cronometrado. Usualmente isso é feito de forma não 

automática por um juiz, podendo gerar alguns contratempos em dadas circunstâncias. 

Nas competições geralmente ocorre dificuldades para cronometrar o tempo de cada 

volta, já que para realização de tal tarefa é necessário que um juiz, e muitas vezes mais de um, 

cronometre o tempo, marcando o início e o final da rodada. Por ser uma tarefa realizada com 

base na visão e nos reflexo do juiz, torna-se um processo impreciso e pode ocasionar 

contratempos em algumas situações.  

Para solucionar isso, e com a vontade de automatizar esse processo, foi desenvolvida a 

barreira eletrônica para competições de robótica. Essa barreira eletrônica funcionará 

similarmente ao Photo Finish. Essa tecnologia é utilizada frequentemente nas olimpíadas e 

em esportes quando é necessário marcar o tempo com precisão de milésimos de segundo. 

Nesses sistemas são utilizadas câmeras próximas à linha de chegada, e são capturados fotos 

sequenciais em alta velocidade dos esportistas cruzando a linha de chegada, dessa forma, 

garantido mais precisão na marcação do tempo, mesmo em disputas muito acirradas, em que 

milésimos de segundos fazem diferença. 

Este trabalho foi composto por três módulos: duas barreiras e uma central lógica. Os 

dois primeiros são dispostos no começo e final da pista, dessa forma, quando iniciar a rodada 

o robô passará pela primeira barreira, no início da pista, e da mesma forma, quando terminar 

sua rodada passará pela segunda barreira, no final da pista. Ao passar pela primeira é 

iniciando a contagem do tempo e ao completar o percurso, passando pela segunda, é 
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finalizado a contagem do tempo e feito a exposição do tempo decorrido no painel da central 

lógica, por meio de display’s de 7 segmentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O micro controlador utilizado foi o ATmega328, que é o mesmo CI (Circuito Integrado) 

utilizado na placa de prototipagem Arduino UNO R3. Escolhemos esse circuito integrado pelo 

seu baixo custo e pela facilidade de sua manipulação. Para construção das barreiras foram 

utilizados diodos Laser’s e LDR’s (Light Dependent Resistor – resistência dependente da 

emissão de luz), como emissores e receptores do feixe de laser. 

Na central lógica foram utilizados além da CPU (Central Processing Unit – Unidade de 

processamento), os circuitos de chaveamentos baseados em transistores e três display’s de 7 

segmentos para indicação do valor do tempo cronometrado. Completando o projeto foi 

construída uma estrutura física com canos de PVC (Poli Cloreto de Vinila) para alinhamento e 

ajustes do feixe laser. 

A Figura 1 ilustra a emissão do feixe de laser da barreira. Quando o robô passar sob a 

barreira e o feixe de luz que incide diretamente no LDR, for interrompido, variando a 

resistência do LDR, vai variar a tensão no pino de entrada de sinal do microcontrolador. 

Dessa forma, com a utilização de divisores de tensão, e a entrada do conversor analógico 

digital do microcontrolador, se pode perceber a variação na resistência do LDR, dando início 

ou finalizando a contagem do tempo.  

 

Figura 35. Estrutura ideal para a barreira eletrônica. IFPB, 
2016. 

 
 O algoritmo utilizado para realizar o funcionamento desse equipamento é representado 

no diagrama de blocos da Figura 2.  Inicialmente piscamos um LED (Light Emitting Diode – 

Diodo Emissor de Luz), que está localizado na parte frontal da central lógica, para indicar ao 

usuário que o dispositivo está funcionando corretamente. Então, assim que o laser da primeira 
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barreira for interrompido, indicará que um robô passou sob ele, e dessa forma, iniciará a 

contagem do tempo, bem como sua exposição nos display’s. Após isso, a cada segundo, o 

valor nos display’s  de 7 segmentos é atualizado e quando o laser da segunda barreira for 

interrompido, haverá a variação da resistência no segundo LDR, indicando que o robô passou 

sob a segunda barreira, dessa forma terminando a contagem do tempo. Assim que esse laser é 

interrompido é exibido nos display’s o tempo em segundos. 

Para montarmos a estrutura física das barreiras separamos alguns canos de PVC comum 

com curvas e joelhos. Parar desenvolver o esquemático do circuito eletrônico e o layout da 

placa foi utilizado a ferramenta de software Proteus Design & Simulation, desenvolvido pela 

Labcenter.  O circuito esquemático pode ser visto na Figura 3 As placas de circuito impresso, 

vistas em 3D, estão ilustradas nas Figuras 4 e 5. 

Para facilitar o desenvolvimento das placas de circuito impresso, dividimos o layout em 

dois módulos. Um módulo geral, referente ao microcontrolador, sensores, circuito de reset e 

outros; e no segundo módulo, apenas os display’s de 7 segmentos, com os transistores para 

chaveamento.  

O layout do primeiro módulo é referente às conexões do Circuito Integrado, LDR’s, 

Laser’s, circuito de reset, assim como o LED utilizado para indicação de funcionamento e o 

conector para segunda placa.  

 O layout do segundo módulo é referente aos display’s de 7 segmentos, bem como os 

transistores para chaveá-los e suas respectivas resistências.  
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Figura 36. Diagrama de blocos mostrando algoritmo 

utilizado. IFPB, 2016. 
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Figura 37. Esquemático do circuito, sendo os emissores referentes aos laser’s, e os 

receptores referentes aos LDR’s. “Display 1”, “Display 2” e “Display 3” referente aos 

transistores parar acionamento dos display’s de 7 segmentos. IFPB, 2016. 
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Figura 38. Vista 3D da primeira placa. À esquerda a vista superior e a direita a 

vista inferior da placa. IFPB, 2016. 

 

 

Figura 39. Vista 3D da segunda placa. À esquerda a vista superior e a direita a 

vista inferior da placa. IFPB, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a execução do projeto, a contagem do tempo das voltas foi realizada com 

sucesso. O protótipo final montado, com a central lógica e as respectivas barreiras, pode ser 

visto na Figura 6. Na Figura 6 são apresentadas as barreiras de início e fim do percurso, o 

gabinete do equipamento e os cabos de interligações com as barreiras. 
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Figura 40. Resultado final da barreira eletrônica. No centro da imagem 

pode ser visto a central lógica, e aos lados as barreiras. IFPB, 2016. 

 

Após a montagem do projeto, foi realizados testes com uma pista de corrida, simulando 

uma pista de competição, utilizando um robô para realizar o percurso. Em todos os testes 

foram realizadas as contagens do tempo com um cronômetro e também pela barreira 

eletrônica, a qual, pudemos constatar o funcionamento e a eficácia do projeto. O tempo de 

percurso exibido nos display’s de 7 segmentos ficou próximo do valor exibido pelo 

cronômetro. A diferença entre os dois procedimentos é justificada pelo reflexo do juiz em 

apertar o botão de iniciar e parar a contagem do tempo, no cronômetro. Como a barreira 

eletrônica utiliza o mesmo procedimento para todos os robôs competidores, eventuais erros, 

se existir, serão comuns para todos os competidores, diferente da visão dos juízes que utilizam 

os cronômetros. Na figura 7 é mostrado a pista, enquanto estava sendo montada, no evento da 

UFPB do Arduino Day 2016. 
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Figura 41. Pista de corrida, montada para simular uma pista de 

competição, que serviu para constatar o funcionamento do projeto. IFPB, 

2016. 

 

Para avaliar o trabalho, tomamos como critério a autonomia e facilidade de uso. Quanto 

ao primeiro, utilizando uma bateria de 9V (Volts), 0,5Ah (Ampere/Hora), tivemos autonomia 

de mais de 40 minutos, o que é razoável, pois cada rodada dura menos de 10 minutos. Quanto 

ao segundo critério, por utilizarmos cabos longos, para conectar as barreiras a central lógica, o 

projeto ganha mobilidade, e por ser composto por apenas três dispositivos, torna-se fácil de 

instalar. 

 

CONCLUSÕES 

Ao final da pesquisa, com os testes realizados na competição de robótica ocorrida na 

cidade de Cajazeiras – PB em 2015 e no Arduino Day 2016 na UFPB, conclui-se que o 

dispositivo desenvolvido pode ser amplamente utilizado nas diversas competições de 

robótica, uma vez que mostrou maior exatidão na contagem do tempo de cada volta, para cada 

competidor, minimizando possíveis falhas nesse processo. O projeto tam,bém contribui para a 
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popularização do conhecimento nessa área, além de despertar o interesse pela eletrônica e 

robótica, contribuindo para a difusão do conhecimento, a fomentação do interesse dos alunos 

por novas tecnologias e a troca de ideias inovadoras. 
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RESUMO: Dentre os fatores que devem ser considerados quando o assunto é administração 
de uma floresta, os ecológicos e ambientais ganham destaque. Atento a esses principais 
fatores este artigo mostrará pela aplicação da álgebra linear um procedimento para um 
rendimento sustentável ótimo de uma floresta que possui suas árvores agrupadas em classes 
de acordo com a altura. Além disso, foi desenvolvido um programa em C++ que calcula o 
rendimento sustentável ótimo, a partir da entrada de valores econômicos e do crescimento das 
árvores. 
Palavras-chave: floresta, matrizes, sustentabilidade 
 

Calculation of sustainable logging using a program in C ++: An application 
of Linear Algebra 
 
ABSTRACT: Among the factors that should be considered when it comes to management of 
forests, the ecological and environmental factors are highlighted. Aware of these main factors, 
this article will show through the application of linear algebra a procedure for a best 
sustainable efficiency of a forest that has its grouped trees in class according their heights. 
Besides that, it was developed a code in C++ that calculates the best sustainable efficiency, 
from the input of economics and growth values of the trees. 
KEYWORDS: forest, matrices, sustainability  
 

INTRODUÇÃO 

Na atualidade, a preocupação com a sustentabilidade do planeta com atividades 

relacionadas ao corte de árvores descontrolado e de forma irresponsável, se tornou recorrente 

no que se diz respeito ao desequilíbrio ecológico. O principal foco desse trabalho é apresentar 

uma forma mais eficiente e menos impactante no corte de árvores, utilizando modelos 

matemáticos que auxiliam na perspectiva de se obter o melhor resultado sustentável e 

economicamente viável para o extrativista. 

Com o seguinte trabalho iremos demonstrar a aplicação da Álgebra Linear em 

administração de florestas organizadas de acordo com sua altura. Será calculado o rendimento 

sustentável ótimo de árvores com diferentes portes e com valores econômicos distintos com o 

auxilio de um ambiente de desenvolvimento de programas, o “DevC++”. A plataforma 
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utiliza-se da linguagem C++ como método para comunicar instruções ao computador, 

permitindo que o programador se comunique tanto com a memória quanto com o sistema 

operacional da maquina a partir de regras sintáticas e semânticas característica dessa 

linguagem. Para isso, se faz necessário o conhecimento de operações com matrizes como pré-

requisito. 

A introdução de um modelo simplificado para que um administrador de floresta possa 

realizar o corte de árvores de modo sustentável sem deixar de obter lucro é o objetivo da 

administração de florestas. Para Rorres (2001, p.417), administração de florestas é a discussão 

de “um modelo para administrar uma floresta cujas árvores são agrupadas em classes de 

acordo com a altura”. Dessa forma, este trabalho traz um método para auxiliar os produtores 

de árvores na administração de florestas na obtenção de um rendimento sustentável ótimo. 

Queremos encontrar para quais árvores removidas o valor econômico seja o maior. Isto 

determina o rendimento sustentável ótimo da floresta, sendo este o maior rendimento obtido 

sem exterminar a florestas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica, visto que foi 

desenvolvida com base em livros, pois segundo Vergara (2005, p. 48), “A pesquisa 

bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em 

livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. 

Também, trata-se de uma pesquisa metodológica aplicada que possibilitou a caracterização do 

problema. 

 

 A pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais imediatos, ou não. Tem portanto, finalidade prática, ao 

contrário da pesquisa pura, motivada basicamente pela curiosidade intelectual do 

pesquisador e situada sobretudo no nível da especulação. (VERGARA, 2005, p. 47) 

 

Dessa forma, em um momento inicial, foi realizado um estudo de algumas aplicações de 

Álgebra Linear no contexto de sustentabilidade através de livros e mais especificamente, 

chegou-se a uma aplicação que se baseia na proposta para o problema de corte de madeiras, 

para que esse processo ocorra de forma responsável e sustentável. A partir do problema 

proposto, foi construído um programa em C++ capaz de realizar o cálculo para resolução 

desse problema.  
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A plataforma utilizada foi o DevC++, um ambiente de desenvolvimento integrado para 

programação nas linguagens C e C++. Ele usa a porta Mingw do GCC (GNU Compiler 

Collection) como seu compilador. O programa é gratuito e de código aberto. 

A linguagem usada, a C++, foi desenvolvida por Bjarne Stroustrup em 1983 no Bell 

Labs como um adicional à linguagem C. Com o passar do tempo novas características foram 

implementadas, como funções virtuais, tratamento de exceções, gabaritos dentre outros, até 

sua versão atual. Ela é uma linguagem de programação compilada multi-paradigma, incluindo 

em seu suporte uma linguagem genérica, imperativa e orientada a objetos, e de uso geral. 

Combina características de linguagem de alto e médio níveis, sendo, dentre as comerciais, 

uma das mais populares por seu desempenho e base de utilizadores. 

A questão aqui tratada pode ser ilustrada da seguinte maneira:  

Suponha que há um plantador de árvores ornamentais que possua uma floresta. Suas 

árvores são vendidas todos os anos em meados do inverno para que estejam floridas na 

primavera. A cada mês de julho, ele corta algumas árvores pra vender. É plantada uma nova 

muda a cada árvore cortada, assim o a quantidades de árvores em sua floresta será sempre o 

mesmo. (Neste modelo simplificado, desconsideraremos as árvores que morrem durante o ano 

e também vamos supor que cada muda plantada sobrevive e cresce até ser cortada). 

As árvores ornamentais de tamanhos diferentes têm valores econômicos diferentes no 

mercado de paisagismo.  Há classes diferentes de preços, correspondendo a certos intervalos 

de altura. A primeira classe consiste de mudas com altura no intervalo [0, h1] e sem valor 

econômico. A n-ésima classe consiste de árvores com altura maior do que ou igual a h(n-1). 

Seja xi=(i=1,2,..n) o número de árvores na i-ésima classe que sobrevivem aos cortes. Vamos 

chamar o vetor de não cortadas como  

                                                                          (1) 

O número total de árvores da floresta é fixo, assim, o escrevemos da seguinte maneira:  

 

onde s é predeterminado pelo tamanho de terra disponível e pelo espaço que cada árvore 

requer.    

Durante o período de corte, uma árvore da i-ésima classe pode crescer e passar a uma 

classe de maior porte ou então seu crescimento pode ser retardado por algum motivo e ela 

continuará na mesma classe. Então definimos o seguinte parâmetro de crescimento gi para 

i=1,2,..., n-1, onde gi é a fração das árvores da i-ésima classe que crescem para a (i+1 )-ésima 
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classe durante o período de crescimento. Mas ainda podemos supor que durante um período 

de crescimento uma árvore muda no máximo para uma classe acima, então temos que 1-gi é a 

fração das árvores da i-ésima classe que permanecem na i-ésima classe durante um período de 

crescimento.  

Com estes parâmetros de crescimento construiremos a matriz de crescimento: 

                          (2) 

Realizando o produto entre as matrizes x e G observamos o número de árvores nas n 

classes depois do período de crescimento. 

                                             (3) 

Supondo que durante o corte nós retiramos yi (1,2,...,n) árvores da i-ésima classe, então 

vamos chamar de vetor de árvores cortadas  

                                                                                          (4) 

Logo, temos um total de árvores retiradas a cada corte expresso por y1 + y2 + ... +yn = r. 

Este número também coincide com o número de mudas adicionadas à primeira classe depois 

do corte. Definimos a matriz de reposição do tamanho como: 

                                                                               (5)         

 

                                  

 

Dessa forma, se fizermos Ry teremos a matriz que nos especificara a configuração de 

árvores plantadas a cada corte: 
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                                                                          (6) 

Assim podemos descrever uma equação que caracteriza a política de cortes sustentáveis: 

 

Ou matematicamente: 

                                                                                      (7) 

Ou ainda: 

                                                             (8)  

Ou ainda: 

 

Quaisquer entradas para os vetores X e Y não negativas que satisfaçam a equação 

matricial S, define uma política sustentável para a floresta. É perceptível que no vetor coluna 

Y, se y1>0 então o produtor esta cortando mudas, o que não faz sentido uma vez que elas não 

possuem valor econômico. Portanto, com y1=0, define-se a equação matricial de uma política 

de corte sustentável com o conjunto de equações:  

                

                                               (9) 

Assim, uma condição necessária e suficiente para que um vetor-coluna x determine uma 

configuração de floresta que permite um corte sustentável é que as entradas de x satisfaçam: 

                                                            (10) 

Rendimento Sustentável Ótimo 

 Como foi removido Yi árvores da i-ésima classe (i=1,2,3,...,n) e cada árvore na i-ésima 

classe tem valor econômico pi, o rendimento total RT é dado por: 

                    (11) 
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Dessa forma, definimos que rendimento sustentável ótimo é obtido cortando todas as 

árvores de uma classe de altura específica e nenhuma árvore de qualquer outra classe. 

O rendimento sustentável ótimo é o maior valor da equação: 

                                    (11) 

                                     

Onde k=2,3,...,n, é o correspondente da classe que é completamente cortada. 

Tal equação implica dizer que não é necessariamente a classe de árvores de maior preço 

que se deve ser totalmente cortada. Os parâmetros de crescimento gi também devem ser 

levados em conta para determinar o rendimento sustentável ótimo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O programa construído realiza o cálculo do rendimento sustentável ótimo, a partir da 

entrada dos valores econômicos e do crescimento das árvores. Ao finalizar o programa, ele 

informa ao produtor qual o maior valor do rendimento sustentável ótimo dentre os calculados 

e qual o porte de árvore que se deve cortar para que consiga otimizar o rendimento de forma 

sustentável. Abaixo, está o código do programa na linguagem C++: 

#include<iostream> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
int main () 
{ 
int k,j,z,n,h=0,g; 
double y[10],v[10],s=0,x,t=0; 
cout<<"Digite a quantidade de porte:"<<endl; 
cin>>n; 
z = 1; 
for(k=0;k<n;k++){ 
cout<<endl<<"Digite o preco:"<<endl; 
cin>>x; 
cout<<endl<<"Digite o porte:"<<endl; 
cin>>y[k]; 
for(j=0;j<z;j++){ 
s = s + (1/y[j]); 
} 
v[k] = (x/s); 
s = 0; 
z++; 
cout<<endl<<"O valor e: "<<v[k]<<endl; 
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} 
for(k=0;k<(n-1);k++){ 
if(h == 0){ 
t = v[k]; 
h = 1; 
g = k; 
} 
if(v[k+1] > t){ 
t = v[k+1]; 
g = k+1; 
} 
} 
if(n==1){ 
t = v[0]; 
g = 0; 

} 
cout <<endl<< "O melhor porte e o " << g+1 << " de valor : R$" << t << "."<<endl; 
system("pause"); 
return 0; 
} 

 

Na Figura 1 pode-se observar o programa desenvolvido na plataforma DevC++ na 
linguagem C++, na Figura 2 o mesmo compilado, onde entramos com valores aleatórios de 
quantidades e preço de cada porte e observamos a melhor escolha do porte baseado no seu 
valor de mercado. 
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Figura 1- programa no compilador DEV C++ de autoria própria. 

 

 
Figura 2- Execução do programa para valores aleatórios, elaborado pelos autores. 
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CONCLUSÕES 

O programa desenvolvido funcionou da maneira como esperado, tendo em vista que ele 

informa ao produtor, o maior valor do rendimento sustentável ótimo, como também o porte de 

árvore que deve ser cortado para alcançar tal rendimento.  

Este programa mostra-se como uma alternativa para os administradores de floresta, 

visto que é uma ferramenta matemática precisa de simples manuseio capaz de otimizar os 

lucros para os produtores e, ao mesmo tempo, a preservação da floresta, contribuindo para 

uma administração eficiente e sustentável. 

 

REFERÊNCIAS 

ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com aplicações. 10. ed.   Porto Alegre, 

Bookman, 2001. 786 p. 

 BOLDRINI, J. L.; COSTA, S. I. R.; FIGUEIREDO, V. L.; WETZLER, H. G. Álgebra 

Linear. 3 ed. São Paulo, Harbra, 1986. 

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 

2005. 



 

4098 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

CÁLCULO E ANÁLISE DE RUÍDO AUDÍVEL EM LINHAS AÉREAS 
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Max Luan Quidute de Melo1, Joselito Silva de Souza2, Alexsandro Aleixo Pereira da 
Silva3, José Moraes Gurgel Neto4, Regina M. de Lima Neta5 
 
1Discente de especialização em Sistemas Elétricos de Potência - CESMAC. e-mail: maxluan@live.com;  
2Graduado em Engenharia Elétrica - CESMAC. e-mail: joselitossouza@gmail.com;  
3Professor do Curso de Engenharia Elétrica - CESMAC. e-mail: alexsandro111@yahoo.com.br;  

4Professor do Curso de Engenharia Elétrica - CESMAC. e-mail: jose.moraes@cesmac.edu.br; 
5Professora do Curso de Engenharia Elétrica - CESMAC. e-mail: regina.lima@cesmac.edu.br 
 

RESUMO: O presente trabalho faz um breve estudo sobre um dos fenômenos 
eletromagnéticos proveniente de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica: o ruído 
audível (RA) consequente do efeito corona. Através das equações foi possível obter o perfil 
lateral de ruído audível diante de rotinas elaboradas na plataforma MATLAB®, onde foram 
realizados quatro estudos de casos com a finalidade de verificar a geração de RA em cada um 
deles e essa geração foi analisada variando-se alguns fatores que foram: o nível de tensão da 
linha, o número de subcondutores por fase e o diâmetro dos condutores. O limite de RA é 
estabelecido pelo Submódulo 2.4, Requisitos Mínimos Para Linhas De Transmissão Aérea, do 
ONS, cujo objetivo deste é atribuir responsabilidades e estabelecer os requisitos mínimos para 
linhas de transmissão aéreas integrantes da rede básica. Os estudos realizados representam a 
confirmação de conceitos relacionados à geração de RA. 
Palavra–chave: gradiente, linha de transmissão, ruído audível, efeito corona. 
 

CALCULATION AND ANALYSIS OF NOISE IN AUDIBLE AIR 
ELECTRICITY TRANSMISSION LINES 
 
ABSTRACT: This work makes a brief study of the electromagnetic phenomena from airlines 
of power transmission: the audible noise (AN) resulting from the corona effect. Using 
equations was possible to obtain the side profile of audible noise on routines developed in 
MATLAB® platform, which were conducted four case studies in order to verify the 
generation of AN in each of them and this generation was analyzed by varying some factors 
such as: the line voltage level, the number of subcondutors per phase and the diameter of the 
conductors. The AN limit is established by the sub-module 2.4, Minimum Requirements to 
Air Transmission Lines, ONS, the objective of this is to assign responsibilities and establish 
the minimum requirements for overhead transmission lines part of the basic network. The 
studies represent the confirmation of concepts related to the generation of audible noise. 
KEYWORD: gradient, transmission line, audible noise, corona effect. 
 

INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo o ser humano cada vez mais se importa com sua qualidade de 

vida e, através disso, veio à preocupação de também controlar os níveis de ruído existentes no 

dia a dia, sejam em ambientes de trabalho ou não. No setor elétrico não é diferente, os ruídos 

gerados por linhas aéreas devem ser verificados já que afetam a qualidade de vida de pessoas 

que vivem próximas às Linhas de Transmissão (LTs) (EPRI, 2005). 
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O cálculo dos níveis de RA está associado apenas com a geração e propagação de ondas 

de pressão de som (EPRI, 2005). Ele torna-se importante devido a obrigatoriedade de ser 

realizado em LTs com tensões a partir de 230 kV, na parte de compatibilidade 

eletromagnética do projeto elétrico, onde existem limites para emissão do mesmo. Isso fica 

claro quando verificamos editais de transmissão para construção de novas linhas, 

estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2013). 

A geração de ruído audível é determinada empiricamente, geralmente como uma função 

das características física dos condutores, tais como o gradiente de potencial na superfície, 

diâmetro e número de condutores nos feixes das fases. A propagação do ruído pode ser 

avaliada usando as leis da acústica (EPRI, 2005). 

O valor limite de RA que uma LT deve atender é medido no limite da faixa de servidão 

(ONS, 2010), chamada também de faixa de segurança, domínio ou passagem, que é a faixa de 

terra ao longo do eixo das linhas e redes aéreas de distribuição e transmissão, necessária para 

garantir seu bom desempenho, a segurança das instalações e de terceiros (CELG, 2010). Ela 

deve manter distância segura entre os condutores das fases externas da linha e o limite da 

faixa ou das fases de outro circuito em paralelo de modo a evitar desligamentos por perda do 

isolamento à máxima tensão operativa. Além de garantir que os níveis de campo elétrico e 

campo magnético, dentro e fora da faixa, atendam ao que está pré-estabelecido por norma 

mantendo os níveis de rádio interferência e ruído audível, no limite da faixa de passagem, 

dentro de valores limites. O cálculo das distâncias mínimas do condutor ao solo ou aos 

obstáculos, em condições normais de operação, deve ser feito como determina a NBR 5422 

(ABNT, 1985) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a linha operando 

com máxima tensão operativa (ONS, 2013).  

A medição da intensidade de RA é comumente medido em dB(A), onde dB é unidade 

de medida de níveis de ruído expressa em Decibel. Portanto para mensurar esta sensação 

percebida pelo ouvido humano, foi criada uma grandeza psicoacústica denominada nível de 

audibilidade, onde relaciona a função do nível sonoro e de sua frequência. Assim são 

produzidas as curvas de ponderação A, B, C e D conforme o Gráfico 1, Essas curvas são 

resultantes da ligação dos pontos com mesmo nível de audibilidade ao longo da faixa de 

frequência audível. Nos estudos dos incômodos provocados pelo RA, a curva de compensação 

A é a mais indicada onde é representada por dBA. 



 

4100 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Curvas de compensação. 

Portanto o objetivo deste trabalho é desenvolver uma rotina para cálculo de RA e fazer 

análises de seu comportamento variando os parâmetros da linha de transmissão, nível de 

tensão, número de subcondutores, diâmetro de condutores. Um diferencial é a análise para 

linhas de 69kV tendo em vista que o cálculo não é obrigatório para esse nível de tensão nos 

projetos das LTs.   

 

METODOLOGIA 

O limite de ruído audível gerado por uma linha de transmissão é determinado pelo ONS, 

onde o mesmo diz que ele deve ser de, no máximo, 58 dBA no limite da faixa de segurança, 

quando a LT estiver submetida à tensão máxima operativa e em qualquer uma das seguintes 

condições não simultâneas: durante chuva fina (<0,00148 mm/min); névoa de quatro horas de 

duração ou durante os primeiros quinze minutos após a ocorrência de chuva (ONS, 2013). 

O cálculo do ruído audível é parte indispensável no projeto elétrico de linhas de 

transmissão. Um grande problema na hora de realiza-lo é o alto custo dos softwares que o 

executa. Os métodos de cálculo podem ser divididos em dois tipos, onde o primeiro tipo é 

mais específico para cada configuração de linhas. O segundo tipo é um método genérico, 

portanto pode ser aplicado a qualquer configuração de linha. Esse último por sua vez é mais 

utilizado por ser mais flexível e ter uma precisão um pouco melhor. Ele verifica, para cada 

uma das fases da linha, o nível de ruído no ponto de medição e, em seguida, soma as 

contribuições de cada uma delas e determina o nível global de ruído da LT (EPRI, 2005). 

A geração de ruído audível é determinada empiricamente, normalmente como uma 

função do gradiente de potencial na superfície dos condutores, do diâmetro e do número de 

condutores no feixe. Mas antes de calcular o ruído audível gerado é necessário fazer o cálculo 

do gradiente de potencial elétrico. 
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O método utilizado para o cálculo de ruído audível neste trabalho é o sugerido pelo 

Instituto de Pesquisa em Energia Elétrica (EPRI) e as Equações (1) e (2) são utilizadas para 

condições de chuva pesada (L5), onde a pressão sonora (ruído audível), P, em dBA, no 

condutor, quando o número de subcondutores for menor que três, é obtida através da equação: 

             (1) 

Quando o número de subcondutores for maior ou igual a três, a pressão sonora no 

condutor será calculada através da seguinte equação: 

    (2) 

Onde: n é o número de subcondutores no feixe; d é o diâmetro do subcondutor em cm; 

Emax é o máximo gradiente de potencial na superfície do subcondutor em kV/cm; deq é o 

diâmetro do feixe em cm; D é a distância da fase para o ponto de medição em m e Kn é igual 

a 7,5 dB para n=1, Kn é igual a 2,6 dB para n=2 e Kn é igual a 0 para n≥3. 

As Equações (3) e (4) são válidas somente para condutores usados em LTs com 

diâmetros entre 2 e 8 cm. Com elas é obtido o nível de RA, por fase, para a condição de chuva 

pesada. Para encontrar o nível para a condição de condutor (L50) molhado é necessário fazer 

uma correção no valor anteriormente encontrado. Quando o número de subcondutores for 

menor que três, a correção será calculada através da seguinte equação: 

                                                    (3) 

Quando o número de subcondutores for maior ou igual a três, a correção será calculada 

através da seguinte equação: 

                                     (4) 

Onde: Emax  é o gradiente de de potencial em kV/cm; n é o número de subcondutores; 

d é o diâmetro do subcondutor em cm; deq é o diâmetro equivalente do feixe em cm; EC é o 

fator de correção de 6dB. Quando o número de subcondutores no feixe for menor ou igual a 

oito, o fator de correção será calculado através da seguinte equação: 

                                                     (5) 
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Quando o número de subcondutores no feixe for maior que oito, o fator de correção será 

calculado através da seguinte equação: 

                                            (6) 

Uma vez que o ruído de cada fase é obtido, o ruído total da LT ( ) é encontrado 

conforme a equação a seguir: 

                                          (7) 

Onde:  é o número de fases;  é o nível de ruído produzido pela fase  em dBA. 

Foi elaborado um programa em linguagem MATLAB® a partir dos métodos 

apresentados com objetivo final de calcular o nível de ruído audível de uma linha de 

transmissão trifásica. A Figura 2 a seguir ilustra o fluxograma simplificado da sequência de 

procedimentos para o cálculo de RA desenvolvido. Pode-se perceber através dela que para 

chegar ao nível de ruído para a condição de condutor molhado, é preciso antes determinar a 

matriz capacitância, o gradiente de potencial e o ruído para condição de chuva forte. 

 

Figura 2. Fluxograma simplificado para cálculo de RA desenvolvido. CESMAC, 2016. 

O Cálculo de RA é um fator importante em projetos de linhas de transmissão e seu 

controle deve ser feito para não gerar desconforto e danos à saúde das pessoas que vivem 

próximas a elas. Existem métodos de cálculo genéricos e específicos de ruído e também 

norma que estabelece o limite para determinação de níveis considerados aceitáveis. A geração 

de RA por ser uma das consequências do efeito corona está relacionada a diversos fatores 

como gradiente de potencial, número de subcondutores por fase, diâmetro dos condutores e 

distância ao ponto de medição. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise 1: Influência do nível de tensão da linha 

Nessa primeira análise o intuito é verificar o comportamento do RA em linhas de 

transmissão de diferentes níveis de tensão. São utilizadas LTs com tensões nominais de 138, 

230 e 500 kV em configurações típicas encontradas no sistema elétrico brasileiro. Para a 

primeira análise os condutores de uma LT típica de 138 kV estão dispostos em configuração 

horizontal na estrutura e os condutores são do tipo “CAA Hawk 477 MCM”, com diâmetro 

nominal de 21,80mm e é utilizado um condutor por fase.  A Figura 3 a seguir ilustra essa 

configuração. O resultado obtido para essa primeira análise desse estudo de caso é 

apresentado na Figura 4. 

         

Figura 3. Distâncias LT de 138 kV em configuração horizontal. 

 

 

Figura 4 – Perfil lateral de RA para LT de 138 kV. 

Pode-se perceber através dele que o maior valor de RA é em torno de 34,9 dBA no 

limite da faixa de servidão. E que o valor máximo, que é exatamente embaixo da fase central 

da LT, no meio da faixa, é de 39,2 dBA. 

Nessa análise os condutores de uma LT típica de 230 kV, também estão dispostos em 

configuração horizontal na estrutura e os condutores são do tipo “CAA Tern 795 MCM”, com 
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diâmetro nominal de 27,03mm e são utilizados dois condutores por fase.  A Figura 5 ilustra 

essa configuração e o resultado obtido é mostrado na Figura 6, em que consta o perfil lateral 

de RA para a LT 230 kV. 

              

Figura 5. Distâncias LT de 230 kV em configuração horizontal. 

 

Figura 6. Perfil lateral de RA para LT de 230 kV. 

Pode-se perceber através dele que o maior valor de RA é em torno de 40,7 dBA no 

limite da faixa de servidão. E que o valor máximo, que é exatamente embaixo da fase central 

da LT, no meio da faixa, é de 46,8 dBA. 

Para essa análise os condutores de uma LT típica de 500 kV também estão dispostos em 

configuração horizontal na estrutura e os condutores são do tipo “CAA Rail 954 MCM”, com 

diâmetro nominal de 29,61mm e são utilizados quatro condutores por fase conforme Figura 7. 

O resultado obtido nessa última análise é apresentado na Figura 8, onde consta o perfil lateral 

de RA para a LT 500 kV.  
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Figura 7. Distâncias LT de 500 kV em configuração horizontal. 

 

Figura 8. Perfil lateral de RA para LT 500 kV. 

Pode-se perceber através da Figura 8 que o maior valor de RA em torno de 54,5 dBA no 

limite da faixa de servidão. E que o valor máximo, que é exatamente embaixo da linha, no 

meio da faixa, é próximo de 60,7 dBA. A Tabela 1 contém  um resumo dos resultados. 

Tabela 1. Resultados de RA para diferentes níveis de tensão. 

 138 kV 230 kV 500 kV 
Nível de RA no limite da 
faixa[dBA] 

34,9 40,7 54,5 

Valor máximo[dBA] 39,2 46,8 60,7 

Dentre os resultados desse estudo de caso pode-se perceber que os maiores níveis de 

ruídos são gerados para linhas de maiores tensões. Comparando os resultados das LTs de 138 

kV e 500 kV houve um aumento de 56,16% na geração de RA.  

Análise 2: Influência do número de subcondutores por fase 

O objetivo é verificar o comportamento do RA numa linha de transmissão com 

diferentes números de subcondutores por fase. É utilizada uma LT com tensão nominal de 

500 kV. Como nas analises anteriores, esse estudo de caso também é realizado com as 

análises feitas para a condição de condutor molhado, com intuito de atender as condições 

predeterminadas pelo ONS. A Figura 9 a seguir mostra a configuração da linha utilizada nessa 



 

4106 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

análise, a qual possui dois subcondutores por fase. O resultado dessa análise está expresso na 

Figura 10. 

                

Figura 9. LT de 500 kV em configuração horizontal com 2 subcondutores por fase. 

 

Figura 10. Perfil lateral de RA para LT 500 kV com dois subcondutores por fase. 

Pode-se perceber através dele que no limite da faixa de servidão tem-se um nível de 

ruído de 67 dBA e como valor máximo medido temos 73,2 dBA. 

A Figura 11 ilustra a configuração da mesma linha de 500 kV da análise anterior, mas 

agora ela possui três subcondutores por fase. O resultado dessa análise é apresentado na 

Figura 12. 

         

Figura 11. LT de 500 kV em configuração horizontal com 3 subcondutores por fase. 
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 Figura 12. Perfil lateral de RA para LT 500 kV com 3 subcondutores por fase. 

Através dele pode-se perceber que no limite da faixa de servidão tem-se um nível de 

ruído de 56,7 dBA e como valor máximo medido temos 63 dBA. 

A Figura 11 apresenta a configuração da linha de 500 kV com quatro subcondutores por 

fase. Essa análise tem seu resultado exposto na Figura 14, que apresenta o resultado de perfil 

lateral de RA para LT 500 kV operando com quatro subcondutores por fase. 

         

Figura 13. LT de 500 kV em configuração horizontal com 4 subcondutores por fase. 

 

Figura 14. Perfil lateral de RA para LT 500 kV com 4 subcondutores por fase. 

Através dele pode-se perceber que no limite da faixa de servidão tem-se um nível de 

ruído de 54,5 dBA e como valor máximo medido temos 60,7 dBA. Na Tabela 2 contém  um 

resumo dos resultados. 
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Tabela 2. Resultados de RA para diferentes números de subcondutores por fase. 

 2 condutores por fase 3 condutores por fase 4 condutores por fase 
Nível de RA no limite da 
faixa[dBA] 

67,0 56,7 54,5 

Valor máximo[dBA] 73,2 63,0 60,7 

Nos resultados desse segundo estudo de caso pode-se perceber que os maiores níveis de 

ruídos são gerados para a linha operando com menos subcondutores por fase e que o aumento 

de 2 para 4 subcondutores reduziu em 18,66% a geração de RA. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho demonstrou, através do primeiro caso, que o nível de ruído audível gerado 

por linhas de transmissão dependem do nível de tensão da mesma, onde quanto maior a 

tensão, maior será o ruído produzido. 

Outros fatores que interferem no RA são o diâmetro dos condutores e o número de 

subcondutores por fase. Com o aumento do diâmetro e/ou do número de subcondutores por 

fase é reduzido o nível de RA.  

Através dos resultados obtidos no segundo conclui-se também que o aumento do 

número de subcondutores por fase é opção quando se deseja reduzir o ruído de uma LT.  
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RESUMO: A demanda por água nas grandes cidades aumentou gradativamente junto com o 
aumento populacional, e, em virtude de um mau planejamento urbano, muitas residências e 
prédios são desprovidos de fossa séptica, tendo o seu volume de esgoto gerado, lançado em 
corpos hídricos, contribuindo com a poluição desses ambientes aquáticos e alterando a 
qualidade da água. Com isso, o tratamento de esgoto doméstico se faz necessário para que o 
efluente seja enquadrado nos padrões de lançamento exigidos pela legislação, contudo, nos 
últimos anos, novas alternativas para o problema de esgoto foram sendo levadas em 
consideração, sendo uma dessas alternativas a reutilização do mesmo em atividades menos 
nobres, como irrigação, lavagem de pisos e calçadas, dentre outras finalidades.Foi realizada 
uma revisão bibliográfica sobre as características das águas cinzas, que são águas 
provenientes da lavagem de banheiros, cozinha, tanques e lavagens no geral, suas principais 
formas de tratamento e reuso das mesmas. 
Palavras–chave: águas cinzas, tratamento, potencial de reuso. 
 

CHARACTERISTICS, TREATMENT AND REUSE OF GRAY WATER 
 
ABSTRACT: The demand for water in large cities gradually increased along with population 
growth, and because of a bad urban planning, many homes and buildings are devoid of septic 
tank, with the volume of generated sewage released into water bodies, contributing with the 
pollution of these aquatic environments and changing the water quality. Thus, the treatment of 
domestic sewage is necessary so that the effluent is framed in the discharge standards required 
by law, however, in recent years, new alternatives for the sewage problem was being taken 
into account, one of these alternatives is the reuse of this in less noble activities such as 
irrigation, washing floors and sidewalks, among other purposes. Was conducted a literature 
review on the characteristics of greywater, which is water from the washing baths, kitchen, 
tanks and rinses in general, their main forms of treatment and reuse of them. 
KEYWORDS: Gray water, treatment, reuse potential. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil entrou em crescente processo de urbanização em razão do desenvolvimento 

econômico a partir da década de 1950. De acordo com Soares, Santos e Cavalcanti (2013), 

esse crescimento ocorreu de forma mal planejada, resultando em ocupação desigual e 

desordenada em áreas de proteção ambiental que são detentoras de recursos essenciais à vida 

humana, causando poluição de corpos hídricos, além de condições de moradia precárias. 
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Com o problema da carência hídrica no planeta e da poluição dos corpos d’água por 

esgotos domésticos e industriais, tornou-se fundamental reduzir o consumo de água, 

utilizando-a racionalmente, de maneira sustentável. É de suma importância gerenciar os 

recursos hídricos utilizados, para que estes atendam às demandas, sem causar danos à saúde 

ambiental e do homem (DORIGON e TESSARO, 2010). 

Conforme Macintyre (1996) as águas cinzas são aquelas resultantes de operações de 

lavagem e limpeza de cozinhas, banheiros e tanques. Tais efluentes podem variar 

significativamente em sua composição, podendo apresentar uma ampla concentração de 

poluentes e nutrientes.  

Dentro deste contexto, levando-se em consideração a grande geração de efluente 

doméstico e sua descarga desordenada na natureza, o objetivo desta revisão foi levantar as 

principais características das águas cinzas, assim como os principais meios de tratamento 

deste tipo de efluente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada Revisão Bibliográfica à cerca da geração de águas cinzas a fim de buscar, de 

acordo com suas características, um potencial para futura aplicação em atividades de reúso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Águas Cinzas 

As águas cinzas, juntamente com as águas negras, constituem uma divisão das águas 

residuárias domésticas, despejos líquidos de habitações, prédios ou estabelecimentos 

comerciais, hospitais, hotéis e outros edifícios, podendo ser divididas em águas negras e águas 

cinzas, distinguindo-se por se originar especificamente da lavagem, limpeza de cozinha, 

tanques e banheiros (BAZARELLA, 2005; MACINTYRE, 1996). 

O consumo de água residencial pode constituir mais da metade do consumo total de 

água nas áreas urbanas, chegado a representar percentuais em torno de 85% do consumo total 

urbano, em cidades como Vitória e na região metropolitana de São Paulo, sendo influenciado 

por diversos fatores, desde variáveis comportamentais até variáveis físicas e econômicas 

(BAZARELLA, 2005). 

Rabelo e Magri (2008) reportaram que a água cinza oriunda da lavagem de roupa 

corresponde a 58% de toda a água cinza gerada, enquanto que no chuveiro e lavatório a 

produção é de 42%. Outros autores como Fiori et al., (2006), afirma que 46% é contribuição 

do chuveiro e 28% da lavanderia. 
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Alguns autores, como Nolde (1999) e Christova-Boal et al. (1996), não consideram 

como água cinza o efluente oriundo de cozinhas, por considerá-lo altamente poluído, 

putrescível e com inúmeros compostos indesejáveis, como por exemplo, óleos e gorduras, 

encontrando-se na literatura divisão entre estas fontes, entre águas cinzas claras, quando não 

há a inclusão dos despejos das cozinhas, e águas cinzas escuras, quando se inclui tal parcela 

de efluente. 

Segundo May (2009), em relação ao aspecto qualitativo, as características das águas 

cinzas variam de acordo com a localidade, nível de ocupação da residência, faixa etária, estilo 

de vida, classe social e costumes dos moradores, além da fonte de água cinza que está sendo 

utilizado (lavatório, chuveiro, máquina de lavar, etc.), porém, conforme Eriksson et al., 

(2002), outros fatores também contribuem para as características da água, tais como a 

qualidade da água de abastecimento e o tipo de rede e distribuição, tanto da água de 

abastecimento, quanto da água de reuso. 

Dentre os parâmetros físicos mais relevantes das águas cinzas citam-se: temperatura, 

cor, turbidez e o conteúdo de sólidos suspensos. Altas temperaturas podem ser indesejáveis 

devido ao favorecimento do crescimento de micro-organismos. Turbidez e sólidos suspensos 

podem indicar presença de partículas colóides que ocasionam entupimento de sistemas de 

coleta, tratamento e distribuição de águas cinzas. Tais características são ocasionadas pela 

presença de partículas de terra, areia, cabelo e fibras de roupa (BAZARELLA, 2005; MAY, 

2009). 

De acordo com May (2009), os parâmetros químicos importantes para o estudo das 

águas cinzas são compostos nitrogenados, compostos fosforados, compostos orgânicos, pH, 

OD, condutividade, alcalinidade, dureza, cloreto e óleos e graxas.Os compostos orgânicos 

estão relacionados aos valores de DQO e DBO (demanda química de oxigênio e demanda 

bioquímica de oxigênio) que indicam o grau de depleção do oxigênio devido a degradação da 

matéria orgânica presente no esgoto. É esperado que os níveis de DQO das águas cinzas 

sejam semelhantes aos níveis do esgoto doméstico convencional, enquanto que os níveis de 

DBO tendem a ser menores (BAZZARELLA, 2005; SELLA, 2011). 

 No esgoto doméstico, cerca de 80% do nitrogênio é proveniente da urina, e, no caso 

das águas cinzas escuras, a água proveniente da pia da cozinha é a maior contribuinte de 

nitrogênio, enquanto que o efluente do chuveiro é o maior contribuinte de nitrogênio para as 

águas cinzas claras (MAY, 2009; SCHONNING, 2001).  
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Observa-se ainda presença considerável de coliformes termotolerantes provenientes da 

limpeza das mãos, após o uso do banheiro, lavagem de roupas e alimentos contaminados ou o 

próprio banho (RAPOPORT, 2004). 

 

Tratamento de Águas Cinzas 

Uma grande variedade de tecnologias vem sendo utilizadas ou tem sido desenvolvidas 

para o tratamento de águas cinzas e seu reuso, incluindo sistemas de tratamento natural, 

filtração de material grosseiro, processos químicos, processos físicos e físico-químicos e 

processos biológicos (JEFFERSON et al., 2004). 

A seleção exata da tecnologia mais apropriada é dependente de muitos fatores, tais 

como a escala de operação e o uso da água, fatores socioeconômicos relacionados ao custo da 

água e costumes e práticas regionais (JEFFERSON et al., 2004). 

Segundo Rapoport (2004) somente a filtração é insuficiente para garantir a redução da 

contaminação orgânica de águas cinzas, sendo o tratamento biológico necessário para 

remover matéria biodegradável em sistemas de larga distribuição. 

O tratamento de águas residuárias baseado em sistemas biológicos aeróbios predomina 

por apresentar facilidade de operação e qualidade do efluente final (PEIXOTO et al., 2013). 

Contudo, conforme Chernicharo (2007), existem quatro tipos de tratamentos possíveis para 

águas cinzas, sendo eles o tratamento biológico aeróbio e anaeróbio, tratamento físico e 

tratamento combinado, cuja prática é muito utilizada, sendo comum a associação de reatores 

aeróbios e anaeróbios, principalmente pelo baixo custo de implantação e simplicidade 

operacional. 

De acordo com Jefferson et al., (2004), no Reino Unido, a reciclagem de águas cinzas é 

praticada na maioria das casas. Ao redor do mundo, o tratamento e uso de águas cinzas é mais 

comum para edifícios residenciais, isto por que, em edifícios comerciais, as águas cinzas 

apresentam volumes relativamente pequenos, pois são formadas, quase exclusivamente, de 

águas provenientes dos lavatórios. Em edifícios residenciais, a oferta de água cinza é mais 

abundante, considerando-se a maior parcela de consumo de água dedicada às atividades de 

higiene pessoal e preparo de alimentos (SIDUSCON, 2005).  

De acordo com Maier (2007) em zonas rurais, as águas cinzas são geralmente lançadas 

no ambiente de forma direta e sem controle, havendo a necessidade de se desenvolver 

sistemas simples de tratamento, preferencialmente não mecanizados e de fácil construção, 

utilizando materiais alternativos, com mão-de-obra não especializada e que possam ser 

incorporados ao ambiente sem alterações bruscas. 
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De acordo com Gideon et al., (2008) as águas cinzas são as mais adequadas para reuso 

por sua baixa carga orgânica. O tratamento e desinfecção das mesmas são importantes para a 

utilização segura e esteticamente adequada da água de reuso. 

A maioria dos sistemas de tratamento de águas cinzas incluem uma etapa biológica, 

sendo os tipos mais comuns os biorreatores de membrana, reatores em batelada sequencial e 

filtros biológicos (JEFFERSON et al., 2004). Recentemente o uso de reatores operados em 

batelada sequencial têm se mostrado tecnologia eficiente no tratamento de águas residuárias, 

principalmente as águas residuárias domésticas devido a sua composição e alta eficiência na 

remoção de DBO e sólidos suspensos (MAHVI, 2008). 

Lamine et al., (2007) realizaram o estudo do tratamento biológico de águas 

cinzas,proveniente de vestiário de estudantes, por reatores aeróbios em batelada, com volume 

útil de 5 L e vazão de ar de 5 L/min. O sistema era operado em 2 ciclos por dia, sendo o 

primeiro ciclo de 12 horas, consistindo em 30 minutos de enchimento com afluente, 5 horas 

em estado anóxico, 5 horas aeróbio, 1 hora de manutenção com lodo e 30 minutos de descarga 

efluente. Utilizou-se dois tempos de detenção hidráulica, 0,6 e 2,5 dias. O estudo realizado 

mostrou eficiência de remoção de DQO de 90% e um lodo com boa sedimentação. 

 

Reuso de Águas Cinza 

De acordo com Morelli (2005), a reutilização destes efluentes já é uma realidade em 

alguns países, como Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa que possuem legislação 

específica para o desenvolvimento da atividade e obrigações de implantação de sistemas de 

tratamento e recirculação da água utilizada. Segundo Bazarella (2005), com o 

encaminhamento de águas servidas proveniente de lavatórios, chuveiros, bacias sanitárias, 

máquinas de lavar roupa e de lavar pratos para uma pequena estação de tratamento a fim de 

serem reutilizadas em atividades que não demandem o uso de água potável ou de qualidade 

mais restrita, tais como irrigação de jardins, descargas de sanitários e lavagem de pisos.  

Outros fins para a reutilização das águas cinzas são a lavagem de vias públicas, pátios, 

veículos, abastecimento de fontes e combate a incêndios. No âmbito industrial, são reportados 

usos em torres de resfriamento, caldeiras e água de processamento; descargas sanitárias e 

limpezas exteriores em geral, auxiliando na diminuição do porte da instalação de uma ETA. A 

substituição de parte da água potável por uma de qualidade inferior para fins menos nobres 

reduz a demanda sobre os mananciais de água (ALEXANDRE, CASTRO E PESQUERO, 

2013; MANCUSO, 2003; RAPOPORT, 2004).   
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Conforme estabelecido na Norma NBR 5626 (ABNT, 1998), o sistema de reuso de 

águas cinzas (RAC) necessita de uma rede predial de distribuição de água não potável 

distinta, evitando conexões cruzadas, e de dispositivos de separação atmosférica, para 

proteção sanitária da rede de água potável durante o processo de alimentação de água da 

concessionária no sistema predial de água não potável. 

A reutilização das águas cinzas traz benefícios tanto para os moradores, quanto para as 

estações de tratamento de água esgoto, possibilitando a maximização da eficiência na 

utilização dos recursos hídricos, com garantia na qualidade da água tratada, viabilização de 

um sistema "fechado" pelo descarte mínimo de efluentes e redução expressiva de custos com 

água e esgotamento sanitário (FIORIN, 2005). 

 

CONCLUSÕES 

As águas cinzas podem ser facilmente tratadas e posteriormente reutilizadas, 

diminuindo a demanda por água de melhor qualidade e contribuindo para a diminuição do 

volume de esgoto gerado. Dentre as técnicas de tratamento existentes, o tratamento biológico 

desponta como uma alternativa mais viável economicamente, apresentando boa eficiência de 

remoção de matéria orgânica e outros poluentes.  

Com isso, o tratamento e reuso de águas cinzas se apresenta como uma alternativa 

sustentável para o problema da escassez de água, uma vez que volume de água potável 

demandado diminui e concomitantemente, menos esgoto é lançado em corpos d’água, por 

isso, o estudo de alternativas para o tratamento e reuso deste tipo de efluente se faz 

necessário, a fim de que se encontrem as melhores formas de operação e as melhores 

maneiras de reutilizá-lo.  
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo caracterizar as matérias primas da formulação de 
massa cerâmica aplicada a porcelanas elétricas. A caracterização do material foi realizada por 
meio da análise de difração de raio X , análise de fluorescência de raio X e perda ao fogo, 
permitindo a identificação da composição química e sua quantificação em amostras das 
matérias primas utilizadas na formulação da massa cerâmica.  
Palavras–chave: análise, caracterização, cerâmica, materiais e refinamento. 
 

CHARACTERISTICS OF RAW MATERIALS USED IN 
FORMULATION MASSES OF CERAMIC ELETRIC PORCELAIN  
 
ABSTRACT: The work aims to characterize the raw materials of ceramic mass formulation 
applied to electrical porcelains. The characterization of the material was performed by 
analysis of X-ray diffraction, X-ray fluorescence analysis and loss on ignition, allowing the 
identification of chemical composition and its quantification in samples of raw materials used 
in the ceramic mass formulation.  
KEYWORDS: analysis, characterization, ceramics, materials and refinement. 
 

INTRODUÇÃO 

A caracterização de matérias primas é uma etapa fundamental para a formulação de 

massas cerâmicas. A obtenção da quantificação das fases permite avaliar as contribuições dos 

elementos na formação das propriedades químicas, mecânicas, elétricas e físicas de um 

material cerâmico e possibilita a determinação de aplicação do mesmo.  

O teor de matérias primas e consequentemente as formulações, devem ser 

dimensionadas em função da contribuição significativa de cada grupo de materiais para 

alcançar as propriedades exigidas para a porcelana elétrica, dentre as quais  os aspectos 

elétricos, dielétricos e mecânicos, os quais são de interesse para a obtenção de uma massa 

cerâmica que tenha fundência e estabilidade dimensional  apropriadas, que resultem em peças 

com alta resistência mecânica e alta resistência de isolação elétrica. 

A formulação de uma massa cerâmica para porcelana elétrica é composta 

essencialmente por argila Caulinítica, quartzo e feldspato. Chinelatto (2004) afirma que o 

caulim (Al4Si4O10(OH)8) tem a função de dar plasticidade à massa não queimada, para que 

possa ser moldada e torneada na forma desejada. O quartzo (SiO2) atua como agregado e o 
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feldspato (Na, K)AlSi2O3 que pode ser potássico ou sódico, funde-se durante a queima da 

porcelana, dissolvendo parte dos outros componentes e formando o fluxo que solidifica-se 

durante a fase de resfriamento, conectando os elementos estruturais da porcelana. 

Riella (2002) e Duran (2003), afirmam que a adição do feldspato sódico ao potássico 

favorece a formação da fase líquida devido a formação de um eutético de mais baixa 

temperatura e isso garante a formação de uma fase vítrea ou vid ro, que atua como 

aglomerante da fase mulítica. 

Dondi et al. (1999) e Sánchez (2001) e outros, ressaltam que a importância de um 

material fundente na massa está relacionada com a sua capacidade de diminuir a temperatura 

de formação de fase líquida durante o processo de queima. O líquido formado, a depender da 

viscosidade, tende a diminuir ou eliminar a porosidade devido ao preenchimento das 

cavidades do corpo cerâmico. 

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar as matérias primas da formulação de 

massa cerâmica aplicada a porcelanas elétricas. Segundo Coelho et al. (2002) a caracterização 

químico-mineralógica de argilas e a determinação das propriedades que seus componentes 

atribuem às massas cerâmicas permitem estudar as alterações, que devem ser feitas nas 

massas cerâmicas para melhorar as propriedades de corpos cerâmicos e do produto final. 

A caracterização do material foi realizada por meio da análise de difração de raio X , 

análise de fluorescência de raio X e perda ao fogo, permitindo a identificação da composição 

química e sua quantificação em amostras das matérias primas utilizadas na formulação da 

massa cerâmica. 

 A análise racional foi utilizada para quantificação das fases por  meio do método 

Rietveld, o qual permite simultaneamente: indexação de fases cristalinas; refinamento de 

célula unitária; determinação e refinamento de estruturas cristalinas; determinação do 

tamanho de grão e de distorções na rede cristalina; análise quantitativa de fases; determinação 

de orientação preferencial de grãos (textura), etc. O método de Rietveld consiste no ajuste do 

padrão de difração calculado ao padrão observado.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

De posse da análise do FRX foi possível fazer cálculos aproximados para se obter a 

análise mineralógica, pela análise racional por Rietveld no programa de software MAUD, 

tutorial 2.03, o qual busca uma aproximação entre os difratogramas calculado e observado, 

por meio dos parâmetros de refinamento. 
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O modelo estrutural adaptado por Rietveld inclui vários tipos de parâmetros, entre os 

quais: parâmetros da estrutura cristalina, parâmetros do perfil das reflexões, parâmetros 

globais e parâmetros da intensidade. A função de perfil é uma função gaussiana com área 

integrada, calculada  a partir da estrutura. A forma gaussiana da função de perfil aproxima 

corretamente a reflexão observada e as posições das linhas são fixadas pelos parâmetros de 

rede.  

O alargamento das linhas do perfil de difração de nêutrons como função do ângulo de 

espalhamento e dos colimadores do feixe foi analisado previamente por Caglioti (1958) e 

outros e mais tarde Rietveld incorporou este resultado na descrição da função de perfil,  que é 

apresentada na equação 1. 

Hk = U tan2өk + V tanөk + W (1) 

No método Rietveld é realizado o chamado refinamento que consiste na aproximação 

dos difratogramas calculado e observado, através do método dos mínimos quadrados. A 

quantidade minimizada no refinamento é a função residual, Sy, dado pela equação 2. 

Sy=Ʃi wi [ Yi (obs) - Yi (calc)]2  

Onde: Yi (obs)= é a intensidade observada no i-ésimo passo do ensaio; Yi (calc)= é a 

intensidade calculada no i-ésimo passo do ensaio; wi=é o peso de uma média ponderada. 

Segundo o tutorial 2.03 do programa MAUD, os indicadores mais importantes para se 

verificar a qualidade do seu refinamento são o Rw final e os valores sigma. Os valores 

considerados como referência e que deve ser buscado são: R –perfil ponderado (Rw) < 15,0 ; 

e sigma (sig) < 2,0, esses índices apontam se o refinamento está convergindo.  Se o Rw 

estiver diminuindo, então o resfriamento está sendo bem sucedido, porém se estiver 

aumentando, será necessário reavaliar os parâmetros e proceder um novo refinamento. 

Na presente pesquisa foram utilizados os seguintes parâmetros de refinamento: fator de 

escala, linha de base (background), perfil do pico, parâmetro de cela, fator de estrutura, 

deslocamento e orientação preferencial.  

A convergência dos dados no refinamento foi avaliada pela forma do gráfico. Ao ser 

inserido os dados oriundos da análise de difração de raio X o programa gerou os 

difratogramas observado e calculado, sendo possível observar o resíduo que é oriundo da 

diferença entre os dois difratogramas e quanto mais retilínea for a curva do resíduo melhor a 

convergência dos dados. 

O método Rietveld foi utilizado para a realização da quantificação das fases nas 

amostras das matérias primas envolvidas e de posse dos resultados foi estabelecida como 

formulação da massa cerâmica: 25% de quartzo, 45% de feldspato e 30% de argila. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização Mineralógica e Química das Matérias Primas 

A figura 1 apresenta o difratograma, resultante da análise de DRX, da amostra  da 

argila. O difratograma apresenta que a argila é constituída pelas fases cristalinas de quartzo 

(SiO2), caulinita [Al2Si2O5 (OH)4] e microclinio (KAlSi3O8).  
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Figura 1. Difratograma com identificação de fases para a amostra da argila 

 A caulinita é uma fase de interesse para a massa cerâmica, tendo em vista da 

transformação de fase que pode ocorrer no momento da sinterização, contribuindo para  a 

formação da mulita.  

O microclinio contribui na formação da fase líquida por ser elemento fundente.  O 

quartzo contribui positivamente de várias formas, a exemplo: composição estrutural da peça, 

contribui ainda para reduzir os efeitos da retração durante a secagem, durante o processo de 

sinterização nas temperaturas mais elevadas ele se dissolve e fornece sílica.  

A figura 2 apresenta o difratograma do feldspato que é composto por quatzo (SiO2), 

microclinio (KAlSi3O8), albita [(Na,Ca) Al (SiAl)3O8] e muscovite [KAl2 (Si3 Al)O10 (OH)2]. 

A albita e o microclinio constituintes do feldspato promovem a formação da fase líquida.  
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Figura 2. Difratograma com identificação de fases para a amostra de feldspato 

 

A caracterização química semi-quantitativa, realizada pela análise de fluorescência de 

raios X (FRX) para as matérias primas utilizada nas formulações desenvolvidas para a massa 

cerâmica utilizada em porcelanas elétricas apresentou para a argila respectivamente: SiO2, 

Al2O3, Na2O e K2O os seguintes valores percentuais: 56,08; 25,70; 0,0 e 6,89. Para o 

feldspato os valores percentuais foram respectivamente: 63,42; 26,14; 5,21 e 4,49. 

 

Quantificação das fases das matérias primas e resultados dos refinamentos por 

Rietveld 

Dentre os parâmetros refináveis, na argila foi realizado o refinamento dos seguintes 

parâmetros: background e fator de escala (ruído de fundo), parâmetros de fases, parâmetros da 

microestrutura, parâmetros da estrutura cristalina, parâmetros de textura (rugosidade), 

parâmetros de deformação, parâmetro da estrutura cristalina com análise de deformação, 

deformação com parâmetros de rugosidade e parâmetro da estrutura cristalina com rugosidade 

e deformação. 

A figura 3 apresenta os resultados do refinamento da amostra de argila, sendo possível 

notar os valores quantificados para as fases. A caulinita foi quantificada em 59,425365%, o 

microclinio em 39,58351% e o quartzo em 0,9911236%. Esses resultados eram esperados 

tendo em vista que, por ser uma argila, o maior percentual de contribuição devem ser 

decorrentes dos argilominerais. 
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Figura 3. Refinamento da argila com 7 iterações realizado pelo MAUD 
 

O refinamento da amostra do feldspato foi iniciado com uma varredura de 5 interações, 

e os seguintes parâmetros foram refinados: background e fator de escala (ruído de fundo), 

parâmetros de fases, parâmetros da microestrutura, parâmetros da estrutura cristalina, 

parâmetros de textura(rugosidade), estrutura cristalina com parâmetro de rugosidade, 

parâmetros de deformação e parâmetro da estrutura cristalina com análise de deformação. 

Os resultados do refinamento do feldspato são apresentados na figura 4, e observa-se  

que os valores dos parâmetros do programa Maud, sigma e Rw (%) assumem os seguintes 

valores 7,0921397 e 19,596346 respectivamente. 
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Figura 4. Refinamento do feldspato com 5 iterações realizado pelo MAUD 
 

O refinamento da argila pelo método Rietveld com 7 interações de varredura apresentou 

o valor de sigma de 3,4053721. Embora o valor de referência seja igual a 2, o sigma igual a 

aproximadamente 3,4 é aceitável quando tratamos de argilominerais.   

Ao se avaliar o sigma e o Rw(%) verificou-se que tais valores não estavam em uma 

faixa desejável quando comparada com os valores de referências, portanto houve a 

necessidade da realização de um novo refinamento visando a obtenção de melhores 

resultados. 

No segundo refinamento a varredura foi feita com 7 interações e como resultado se 

obteve valores melhores quando comparado com o primeiro refinamento. A figura 5 mostra 

os valores assumidos por sigma e Rw(%), 6,6698637 e 18,429552 respectivamente, tais 

valores não foram próximos a referência e mostra que a qualidade do refinamento não está 

boa e é necessário continuar a realização do refinamento. 
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     Parâmetros Fases identificadas: 

 

 

1011159-Quartzo , weight %: 17.205578 +- 264078.53 

9000161-microclinio , weight %: 46.8988 +- 5.190817 

9000586-albita , weight %: 35.895626 +- 4.0679593 

 

Figura 5. Segundo refinamento para o feldspato com 7 iterações realizado pelo MAUD 
 

Com o terceiro refinamento, conforme figura 6, o valor do sigma caiu para 5,579247 o 

RW foi de 15,316504.  

 

 

 

Figura 6. Terceiro refinamento para o feldspato com 7 iterações realizado pelo MAUD 

 

Considerando que o valor de referência para sigma é igual a 2 e a depender do material 

é muito difícil obter valores em torno dessa referência, a exemplo os feldspatos e 

argilominerais, assumiu-se que o presente refinamento é de boa qualidade e a quantificação 

obtida foi utilizada para os estudos das proporções. 
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 A quantificação das fases obtida em decorrência do processo de refinamento 

apresentou os seguintes valores: quartzo=18,253078 ± 0,6701392; microclinio=37,75354±0,0; 

albita= 43,993385±1,4116056.  

Para o refinamento da argila foram utilizadas as cartas cristalográficas do microclínio, 

caulinita e quartzo e as células unitárias. 

Os valores obtidos com o último refinamento em termos de percentuais de peso para as 

fases da amostra da argila foram: caulinita foi quantificada em 59,4 ± 0,1%, o microclinio em 

39,59 ± 0,2% e o quartzo em 0,99±0,10%. Esses resultados eram esperados tendo em vista 

que, por ser uma argila, o maior percentual de contribuição devem ser decorrentes dos 

argilominerais.  

 No refinamento do feldspato os valores em termos de percentuais de peso para as fases 

foram: Albita[(Na,Ca)Al(SiAl)3O8] com 44,00 ±1,4; Microclinio (KAlSi3O8) com o valor de 

37,75 ± 0,1 e Quartzo (SiO2) com 18,25 ± 0,7. O valor do parâmetro sigma foi de  5,57 e o 

RW foi de 15,31, considerando que o valor de referência para sigma é igual a 2 e a depender 

do material é muito difícil obter valores em torno dessa referência, a exemplo os feldspatos e 

argilominerais. 

 

CONCLUSÕES 

O uso da análise racional permitiu quantificar as fases existentes nas matérias primas e 

assim avaliar a contribuição delas para a formação das propriedades necessárias para a 

formulação de uma massa cerâmica aplicada a porcelanas elétricas. 

A análise racional contribuiu para caracterizar as matérias primas e identificar a 

possibilidade da aplicação em porcelanas elétricas, principalmente pela argila apresentar a 

fase caulinitica tão necessária a formação da mulita que proporciona melhorias nas 

propriedades mecânicas do material. 
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RESUMO: As indústrias calçadistas Brasileiras geram uma elevada quantidade de resíduos de 
poli[(etileno)-co-(acetato de vinila)] (EVA), sem reaproveitamento significativo e/ou 
reciclagem. Atualmente a destinação dada para esses resíduos é o aterramento e/ou reciclagem 
energética. Neste contexto, esse estudo teve objetivo caracterizar resíduos de EVA da 
empresa Bibi calçados, localizada na cidade de Cruz das Almas, Bahia.  A metodologia 
consiste em análise morfológica, medidas de densidade e dureza média, análises térmicas: 
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise termogravimétrica (TGA). Através das 
análises morfológicas do resíduo e da manta (constituída do resíduo), pôde-se observar a 
irregularidade da superfície, presença de poros e lacunas no material; o resíduo (na forma de 
manta) apresentou densidade média 9,5% menor, em relação à densidade da placa expandida 
do Eva virgem, dureza média do EVA virgem foi 72,9% maior, quando comparada com a do 
EVA resíduo (em forma de manta).  Na análise de TGA foi observada duas perdas de massa, 
a primeira de 34,32 % na faixa de temperatura de 181,48 a 384,92ºC, e a segunda de 44,78% 
na faixa de temperatura de 395,35 a 536,84ºC, para as análises de DSC verificou-se a 
temperatura de fusão cristalina em aproximadamente 210ºC para a manta. 
Palavras–chave: EVA, Reaproveitamento, resíduo  
 

 CHARACTERIZATION OF EVA WASTE FROM FOOTWEAR 
INDUSTRY FOR MAKING ACOUSTIC ISULATION/COATING 
 
ABSTRACT: Write the English version with the same structure using italic characters. The 
brazilian footwear industries generate a large amount of poli[(ethylene)-co-(vinyl acetate)] 
(EVA) residue, with no significative reutilization and/or recycling. The currently destinations 
given to these residues are grounding and/or energetic recycling. In this context, the present 
study was aimed at characterizing EVA residue coming from the company Bibi Calçados, 
located at Cruz das Almas, Bahia, Brazil. The methodology consisted in a sequence of 
procedures: morphological analysis, density and average hardness measurements and thermal 
analysis: differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). 
Through the residue and plate (formed by the residue) morphological analysis, it was 
observed irregularities on the surface and presence of pores and gaps on the material; the 
studied residue (in the plate form) has 9,5% less average density, in comparison with the EVA 
expanded plate’s density. The average hardness of the EVA was 72,9% higher, in comparison 
with the EVA residue (in the plate form). In the thermogravimetric analysis (TGA) it was 
detected  two losses in mass, the first of 34,32% in the temperature range of 181,48 to 
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384,92°C, and the second of 44,78% in the temperature range of 395,35 to 536,84°C. In the 
differential scanning calorimetry (DSC) it was verified the melting temperature at 
approximately 210ºC, for the EVA residue (in the plate form). 
 
KEYWORDS: EVA, reuse, residue 
 

INTRODUÇÃO 

O EVA, o poli [(etileno)-co-(acetato de vinila)], é um copolímero empregado na 

indústria calçadista a partir de placas expandidas que dão origem a palmilhas, entressolas e 

solados. 

O processo de corte de chapas expandidas de EVA na indústria calçadista gera 

aproximadamente 18% em massa de material residual que ainda não possuem soluções 

adequadas de reuso ou reciclagem (ZATERRA et al., 2005). 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST, 2014), a 

produção mundial de resinas termoplásticas hoje é de aproximadamente 250 milhões de 

toneladas, sendo que o Brasil representa 2,7%. O consumo de resinas termoplásticas no Brasil 

em 2013 foi de 6,5 milhões de toneladas, e o EVA representa cerca de 1,5% deste montante. 

O deposito desses resíduos em aterros sanitários representa sérios efeitos negativos, 

originadas pela baixa velocidade de degradação, por não ser um material biodegradável e uma 

grande possibilidade de gerar rigorosas contaminações ao meio ambiente. Por motivos 

ambientais, a incineração desses resíduos não é aconselhada devido à geração de gases 

tóxicos (FILHO e et al., 2003). 

Uma das alternativas da reciclagem/reaproveitamento é a utilização destes resíduos 

como forma de manta prensada para utilização com revestimento/isolamento acústico e 

térmico, mas para isso é necessário caracteriza o material e avaliar suas propriedades de 

absorção e isolamento do som e do calor.      

A fábrica de calçados Bibi calçados, localizada na cidade de Cruz das Almas na região 

do recôncavo da Bahia, produz em média 160 kg de resíduos de EVA mensalmente, 

aproximadamente duas toneladas por ano, o mesmo fica armazenado na fábrica com pouco 

mais de 3% reaproveitamento no processo de produção.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado é proveniente de retalhos de placas expandida utilizados pela 

indústria calçadista, o EVA virgem, o EVA resíduo moído e a manta de EVA moído, todos 

produzido pela empresa Bibi Calçados (localizada em Cruz das Almas – BA). 
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Figura 1. (a) Resíduos de EVA moídos, (b) Pellet de EVA virgem produzido, (c) 
Manta prensada de EVA resíduo, todos produzidos na indústria Bibi calçados. 

 

Análise morfológica 

Amostras de EVA virgem, EVA resíduo moído, EVA resíduo moído (manta) foram 

analisadas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) Jeol JSM-5800. As amostras para 

os ensaios de MEV foram obtidas a partir da fratura criogênica em nitrogênio líquido dos 

materiais, na direção transversal. Utilizou-se metalização com ouro previamente às análises de 

MEV. 

Densidade e Dureza 

 

A massa específica da manta de EVA resíduo e do EVA virgem foi determinada 

seguindo a norma regulamentadora ASTM D792-2013, já a dureza Shore A das mesmas 

amostras foi determinada seguindo a ASTM D2240-05.  

Análise termogravimétrica (TGA) 

O equipamento utilizado para as análises de TGA foi o modelo TGA-50, da marca 

Shimadzu. As amostras foram submetidas à taxa de aquecimento de 20°C/min, da temperatura 

de 23ºC até 1000°C, sob atmosfera de nitrogênio (N2) (50 mL/min). A massa da amostra foi 

de aproximadamente 10 mg. 

Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foi realizada em um instrumento 

universal Peekin Elmer, modelo DSC7. Cerca de 8-10 mg de amostras pré-condicionados 

(60%UR, 25ºC) foram hermetricamente seladas em cadinhos de alumínio, para prevenir a 

evaporação da água durante a varredura. Um cadinho de alumínio vazio, sérvio como 
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referência. A varredura foi realizada, nas temperaturas de 23ºC a 600ºC, com uma taxa de 

20ºC/min e 10 mm de N2/min.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise morfológica  

A figura 2 apresentam uma visualização das micrografias do pellet de EVA virgem, 

resíduo de EVA e o EVA em forma de manta prensada, com diferentes aumentos.   

                                                 

Figura 2.  Micrografia (a) superfície do pellet, (b) superfície de fratura do pellet 
com ruptura criogênica. 
 

A partir das micrografias acima podemos perceber claramente a irregularidade da 

superfície do pellet, e através da micrografia de ruptura criogênica visualizamos a presença de 

poros ao longo da sua superfície. Quando um material possui irregularidades em sua 

superfície, as ondas que se propagam até ele encontram obstáculos e sofrem o fenômeno 

conhecido como difusão sonora (CAETANO, 2014). 

Na figura 3 apresenta-se a micrografia do resíduo de EVA com aumento de X70 e X600, 

assim como no pellet é nítido a presença de poros e lacunas no resíduo. 

  

Figura 3. Micrografias de resíduos de EVA. 
 

Na figura 4 são apresentados a micrografia de MEV da superfície da manta de resíduos de 

EVA moído com aumento de X50 e X500 respectivamente, podemos visualizar claramente a 

irregularidade e a presença de poros na mesma. 
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Figura 4. Micrografias da manta de EVA. 

 
A análise da superfície de fratura da manta de resíduos EVA (Figura 5) também 

identificou-se a presença da irregularidade da superfície, poros e lacunas . 

  

Figura 5. Micrografias da superfície de fratura da manta de EVA com ruptura 
criogênica. 

 
Ao analisar as imagens obtidas através da microscopia de varredura da manta, do 

resíduo de EVA com e sem ruptura criogênica, observamos a presença de lacunas, poros e 

irregularidade na geometria. A presença de poros influencia diretamente na absorção acústica 

dos materiais, para que isso ocorra, os poros devem estar conectados, ou seja, deve-se garantir 

que o ar consiga passar entre os mesmos.  

Caracterização dos resíduos Densidade  

A Tabela 1 fornece os valores médios obtidos experimentalmente no ensaio de 

densidade da amostra de resíduos de EVA no formato de manta prensada. 

TABELA 1: Resultado da massa especifica das amostras de resíduos de EVA. 

Massa Específica 

Densidade da placa expandida de 

EVA (g/c³) 
0,420 ± 0,022 

Densidade da manta de resíduos de 

EVA (g/c³) 
0,380 ± 0,024 
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Ao comparar dois valores de massa específica, dado um mesmo volume, o de menor 

valor absoluto representa que uma menor quantidade de massa ocupará o volume 

determinado, o que é economicamente desvantajoso.  

Dureza 

A tabela 2 apresenta os resultados dos ensaios de dureza média shore A do EVA virgem 

(pellet) e do EVA manta, podemos notar claramente que o EVA virgem apresenta uma maior 

dureza media em relação ao EVA manta, que é aproximadamente 72,9% maior que a da 

manta. Para PRESTES (2013), isso se dar pela quantidade de número de poros, que no EVA 

resíduo se encontra em maior quantidade ao se comparar com o EVA virgem.  

TABELA 2: Ensaio de dureza da EVA virgem. 
Dureza Shore A 

Dureza shore A da manda de resíduos 

de EVA 

0,065 ± 0,009 

Dureza shore A do pellet de EVA 0,2400 ± 0,0098 

 

4.3 ANÁLISE TÉRMICA  

Os resultados das análises térmicas são expostos em formas de curvas, que descrevam 

informações referentes ao comportamento do material em função da temperatura como 

podemos ver nas figuras 8 e 9 abaixo. 

 Análise termogravimétrica (TGA) 

 
Figura 8. Curva da Análise Termogravimétrica (TGA) da manta de EVA. 
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Figura 9. Curva DTG da análise termogravimétrica da manta de EVA. 

 

As figuras 8 e 9 mostram curvas TG e DTG da amostra de EVA resíduo (manta). É 

possível observar dois eventos de degradação (perda de massa) em faixas de temperatura 

seguidas, a primeira entre 181,48 ºC e 384,92 ºC, com velocidade máxima de perda de massa 

(Vmáx) em 324°C. O segundo evento aconteceu entre as temperaturas de 395,35 ºC e 

536,84°C, com velocidade máxima de perda de massa (Vmáx) em aproximadamente 499°C. 

De acordo com MARCILLA et al (1995) a primeira está relacionada com a degradação de 

grupos de acetatos, com uma tendência a formação de um estado de transição, liberando ácido 

acético. A perda de massa da amostra neste trabalho foi de aproximadamente: m1 = 3,24 mg 

que é equivalente a 34,32% da sua massa total. O segundo evento refere-se à degradação da 

parte olefinica do copolímero (ZATERRA et al, 2005), e a amostra apresentou  perda de 

massa de: m2 = 4,22 mg que é equivalente a 44,78% da sua massa total. Também pode ser 

extraído destas análises a porcentagem de carga inorgânicas de resíduos, que neste trabalho 

foi de m3 = 1,97 equivalente a 20,9% de sua massa total. 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A figura 10 apresenta a curva obtida através do ensaio de DSC da amostra da manta de 

resíduo de EVA. 
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Figura 10. Curva de Calorimetria Exploratória Diferencial (DTG) da manta de 
EVA. 

 

Através da curva de DSC apresentada na figura 10 podemos obter a temperatura de 

fusão cristalina (TM). Os picos endotérmicos sobrepostos centrado a cerca de 45 ºC e 70 ºC 

respectivamente correspondem a defusão de cristais (TM) de tamanho diferentes, um amplo 

pico exotérmico 110 ºC – 210 ºC, corresponde à decomposição térmica de peróxido 

(degradação  em ácido acético), e um segundo pico endotermico em aproximadamente 470ºC, 

referente a degradação do olefinica do copolímero, os ressultados da curva de DSC 

corroboram com os encontrados pela análise TGA, onde foi possível observar dois eventos de 

perda de massa, referentes a estes dois picos observados na curva de DSC da manta de EVA. 

Neste trabalho através da curva de DSC obtida só foi possível determinar a temperatura de fusão 

cristalina TM, pois o equipamento utilizado tem certa limitação da faixa de temperatura, e não dispõe 

de temperatura abaixo da temperatura ambiente, necessário para observação da temperatura de 

transição vítrea, que segundo PRESTES (2013), é de -41,8º C.  

Em testes com EVA virgem realizados  por MARCILLA et al (1995) foram encontrados dois 

picos endotérmicos, um em 45ºC e outro em 70ºC. STARK et al (2010) testou duas amostrar de EVA, 

cada um proveniente de uma empresa diferente. Nos resultados de DSC encontrou para a primeira 

amostra picos endotérmicos de: 47°C e 72ºC e um pico exotérmico em 158°C, para a segunda amostra 

os resultados foram similares. 

 

CONCLUSÕES 

Através da microscopia eletrônica de varredura verificou-se irregularidade da superfície 

e presença de poros e lacunas, tanto EVA resíduo como na manta-resíduo.    
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As medidas de densidade e dureza da manta-resíduo mostraram resultados interessantes, 

já que o material apresentou baixa densidade e baixa dureza, sendo esses resultados atribuídos 

principalmente à presença de poros e lacunas, este comportamento e favorável para aplicação 

desse material como revestimento/isolamento acústico/térmico. 

 Nas análises térmicas foi possível obter as perdas de massa em faixas de temperaturas, 

com dois eventos obtidos através da análise termogravimétrica e na calorimetria diferencial 

exploratória obtivemos a temperatura de fusão cristalina.  

O EVA estudado pode ser considerado material alternativo para aplicação com 

revestimento\isolamento acústico e térmico, já que a partir das análises feitas foram 

constatadas características semelhantes aos materiais não convencionais que são manipulados 

pela industria para  utilizar em diversos ambientes como isolante e absorvedores acústico. 
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RESUMO: A produção brasileira de frango gera milhões de toneladas de resíduos que se 
descartados de forma inadequada no meio ambiente geram impactos ambientais negativos. 
Tais resíduos são grandes fontes de minerais e proteínas e podem ser aproveitados como 
matéria-prima para a produção de novos materiais. Para isso, é conveniente conhecer as 
características desses resíduos. No presente trabalho, os resíduos ósseos provenientes do 
beneficiamento de frango foram caracterizados quimicamente através da determinação dos 
teores de umidade, cinzas, lipídeos e proteínas. Os teores de umidade, cinzas, lipídeos e 
proteínas obtidos foram de 46,18%, 17,91%, 13,45% e 19,43%, respectivamente.  
Palavras–chave: composição química, ossos de frango 
 

CHARACTERIZATION OF CHICKEN BONE 
 
ABSTRACT: Brazilian chicken production generates millions of tons of waste. Inappropriate 
waste disposal on the environment generates negative environmental impacts. Such residues 
are major sources of minerals and proteins and could be used as raw material for the 
production of new materials. Therefore, it is necessary to know the characteristics of those 
waste. In the present paper, chicken bone was chemically characterized by the determination 
of moisture, ash, lipids and proteins. The moisture, ash, lipids and proteins contents obtained 
were 46.18%, 17.91%, 13.45% and 19.43%, respectively. 
KEYWORDS: chemical composition, chicken bones. 
 

INTRODUÇÃO 

A cadeia brasileira de produção de carne de frango tem grande destaque na economia 

mundial. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA (2016) a 

produção de carne de frango no Brasil superou 13,1 milhões de toneladas no ano de 2015, 

ocupando assim a posição de segundo maior produtor mundial de carne de frango. 

Meireles de Paula Júnior (2014) afirma que a produção de frango é geradora de grande 

quantidade de resíduos, como cama de frango (junção de dejetos das aves, penas, restos de 

ração e algum substrato vegetal que forra o piso dos galpões), penas, vísceras, cabeças, ossos, 

carcaças desclassificadas, embalagens de medicamentos, entre outros. Algumas alternativas 

para o aproveitamento desses resíduos são exemplificadas por Meireles de Paula Júnior 

(2014) que mostra o uso da cama de frango como alternativa para adubação, já que este é 

altamente rico em nutrientes, e por Laboissière (2008) que fala do uso de penas e vísceras 
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para fabricação de ração de origem animal como alternativa para a ração de milho e farelo de 

soja. 

É importante ressaltar, contudo, que a maioria dos resíduos de frango é descartada, 

principalmente, por não servirem ao consumo humano. Palhares e Kunz (2011) inferem que 

esses resíduos podem gerar impactos indesejáveis ao meio ambiente caso dispostos 

inadequadamente, como por exemplo a poluição e/ou contaminação do solo e da água. Nesse 

contexto, a busca por alternativas para obter novos produtos a partir de subprodutos tem 

ganhado maior espaço. Supova et al. (2011), a exemplo, usa ossos de frango para obter 

hidroxiapatita através de tratamento químico seguido de calcinação. 

Hidroxiapatita (HA) é um composto químico relacionado à composição mineral dos 

ossos e dentes de animais. A HA é um biomaterial cerâmico do grupo dos fosfatos de cálcio e 

é comumente usada em implantes ósseos devido às boas características de 

biocompatibilidade, bioatividade e osteocondutividade que apresenta. Ossos e carcaças 

provenientes da produção de frangos de corte apresentam um potencial para a produção de 

fosfatos de cálcio, em particular hidroxiapatita (COSTA, 2009). 

Nesse contexto, considerando a potencial agregação de valor aos resíduos de frango, é 

conveniente explorar a composição química dos resíduos ósseos de frango como fontes de 

estruturas minerais a serem posteriormente investigadas para avaliar a possibilidade de 

obtenção de hidroxiapatita. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os resíduos ósseos de carcaças e pés de frango foram fornecidos por um abatedouro 

local. Os ossos de frango foram separados manualmente e lavados com uma solução de água e 

hipoclorito de sódio a fim de remover as impurezas presentes. 

Os ossos são compostos basicamente de água e matéria seca (MS) que é constituída 

basicamente de matéria orgânica e inorgânica. Assim, a caracterização dos ossos in natura foi 

realizada através da quantificação do teor de umidade (água), do teor de cinzas (matéria 

inorgânica) e do teor de lipídeos e de proteínas (matéria orgânica). 

 

Teor de umidade 

O teor de umidade (TU%) dos ossos in natura foi determinado por método gravimétrico 

e baseado na quantidade de água eliminada após a dessecação do material seco em estufa. A 

amostra dos resíduos ósseos foi colocada em estufa à temperatura de 105°C por 48 horas, 

dessecada por 30 minutos e, então, pesada em balança analítica. A análise de umidade foi 
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realizada em triplicata no Laboratório de Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria 

Tropical. 

A porcentagem de umidade foi obtida através da Equação 1 que foi adaptada de Lutz 

(2008): 

 
(Eq. 1) 

Onde:  

P1 – Peso da amostra úmida (em gramas) 

P2 – Peso da amostra seca (em gramas) 

TU% – Teor de umidade (em %) 

 
Teor de cinzas 

O teor de cinzas (TC%) dos ossos in natura foi determinado por método gravimétrico e 

baseado na quantidade de matéria inorgânica presente após a dessecação do material 

calcinado em mufla. A amostra dos resíduos ósseos, anteriormente seca em estufa, foi 

colocada em mufla à temperatura de 600°C por 3 horas, dessecada por cerca de 30 minutos e, 

então, pesada em balança analítica. A análise de cinzas foi realizada em triplicata no 

Laboratório de Tecnologia da Biomassa da Embrapa Agroindústria Tropical. 

A porcentagem de cinzas foi obtida através da Equação 2 que foi adaptada de Lutz 

(2008): 

 
(Eq. 2) 

Onde:  

P1 – Peso da amostra seca (em gramas) 

P2 – Peso da amostra calcinada (em gramas) 

TU – Teor de cinzas totais (em %) 

 

Teor de lipídios 

O teor de lipídeos (TL%) dos ossos in natura foi determinado através de procedimento 

de extração líquido-sólido com aparelho soxhlet. Esse método baseia-se na perda de lipídeos 

por extração em solvente apolar e visa determinar a quantidade de lipídeos extraída da 

amostra. A amostra foi colocada em cartucho de celulose e sujeita a ação contínua do hexano 

como solvente extrator por cerca de 8 horas e a aquecimento constante. O resíduo obtido, 

constituído majoritariamente por lipídeos, foi pesado. A análise de lipídeos foi realizada em 

triplicata no Laboratório de Análise de Alimentos da Embrapa Agroindústria Tropical. 
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A porcentagem de lipídeos foi obtida através da Equação 3 que foi adaptada de Lutz 

(2008): 

 
(Eq. 3) 

Onde:  

P1 – Peso da amostra (em gramas) 

P2 – Peso do lipídeo obtido (em gramas) 

TL – Teor de lipídeos  

 

Teor de proteína 

O teor de proteínas (TP%) para a amostra de ossos in natura foi determinado através do 

método Micro-Kjeldahl que é realizado em 3 fases – digestão, destilação e titulação. A 

digestão da amostra, previamente seca em estufa a 105°C e delipidada, ocorreu por adição de 

ácido sulfúrico concentrado e um catalisador metálico. A mistura foi digerida em um bloco 

digestor, conhecido como microdigestor de Kjeldahl, com temperatura variando 

gradativamente até 400°C por 8 horas.  

Na etapa da destilação, o sulfato de amônio resultante da digestão foi aquecido na 

presença de hidróxido de sódio concentrado para liberação de amônia em um destilador de 

Nitrogênio de Kjeldahl. O borato de amônia formado foi titulado com solução de ácido 

clorídrico padronizada e de título conhecido. A análise de proteínas foi realizada em triplicata 

no Laboratório de Análise de Alimentos da Embrapa Agroindústria Tropical.  

A porcentagem de proteínas foi obtida através da Equação 4 que foi adaptada de Lutz 

(2008): 

 
(Eq. 4) 

Onde:  

Va – Volume de HCl gasto na titulação da amostra (em mL) 

Vb – Volume de HCl gasto na titulação da prova "em branco" (em mL) 

N – Normalidade do ácido (HCl) 

fa – Fator de correção do ácido (HCl) 

Pa – Peso da amostra (em gramas) 

0,014 – Número de miliequivalente grama de nitrogênio 

6,25 – Fator de conversão de nitrogênio para proteína  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Teor de umidade 
A tabela 1 mostra o resultado da porcentagem média de umidade de matéria seca da 

amostra com seus respectivos desvios padrões. 

 

Tabela 1. Teores de umidade e matéria seca para a amostra de ossos in natura. EMBRAPA, 
2016. 
Descrição Dados 
Porcentagem média de umidade (%) com desvio padrão 46,1831 ± 4,6397 
Porcentagem média de matéria seca (%) com desvio padrão 53,8169 ± 4,6397 
Fonte: Autora (2016) 

 

Rodrigues (2010) afirma que a umidade, ou teor de água, representa todos os 

constituintes voláteis à temperatura de 105ºC sendo que este valor é expresso em porcentagem 

(TU%). Diante disto, a porcentagem média de água presente nos resíduos ósseos foi de 

46,18%. Com base na porcentagem média de umidade pode-se inferir que a porcentagem 

média de matéria seca presente nos resíduos ósseos é de 53,82%. 

Uma grande desvantagem associada ao uso de ossos in natura decorre do seu 

considerável teor de umidade que se relaciona diretamente com a composição e deterioração. 

Uma excessiva hidrofilicidade e porosidade pode levar os resíduos, por exemplo, a uma maior 

susceptibilidade ao ataque de micro-organismos e mudança de aparência o que pode 

comprometer a amostra (ROESE, 2009). 

  

Teor de cinzas 
A tabela 2 mostra os resultados da porcentagem média de cinzas e seu desvio padrão.  

 

Tabela 2. Teor de cinzas para a amostra de ossos in natura. EMBRAPA, 2016. 
Descrição Dados 
Porcentagem média de cinzas sobre MS (%) com desvio padrão 33,2751 ± 0,3248 
Porcentagem média de cinzas dos ossos in natura (%) 17,9076 
Fonte: Autora (2016). 
 

As cinzas são caracterizadas pela presença de resíduos inorgânicos, geralmente cálcio, 

fósforo, potássio, sódio, magnésio, ferro, cobre, cobalto, alumínio e outros componentes 

minerais, que permanecem após a queima da matéria orgânica entre 500 a 600ºC 

(RODRIGUES, 2010). Diante disto, a porcentagem média de matéria inorgânica nos resíduos 
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ósseos previamente secos foi estimada em 33,28%. Considerando o teor de água presente, a 

média de matéria inorgânica em relação aos resíduos ósseos in natura representa 17,91%.  

 

Teor de lipídeos 
A tabela 3 mostra os resultados da quantificação de lipídeos da amostra de ossos in 

natura. 

 

Tabela 3. Teor de lipídeos para a amostra de ossos in natura. EMBRAPA, 2016. 
Descrição Dados 

Porcentagem média de lipídeos sobre MS (%) com desvio padrão 24,9993 ± 1,3528 
Porcentagem média de lipídeos dos ossos in natura (%) 13,4539 
Fonte: Autora (2016). 
 

Harvey e Ferrier (2015) definem lipídeos como um grupo heterogêneo de moléculas 

orgânicas insolúveis em água que podem ser extraídas dos tecidos por solventes apolares. O 

procedimento de extração líquido-sólido com aparelho soxhlet determinou que a porcentagem 

de lipídeos extraídos dos resíduos ósseos secos representa 25,00%. Para os ossos in natura o 

teor de lipídeos é de cerca de 13,45%.  

 

Teor de proteínas 
A tabela 4 mostra os resultados da quantificação de proteínas das amostras de ossos in 

natura. 

 

Tabela 4. Teor de proteínas para a amostra de ossos in natura. EMBRAPA, 2016. 
Descrição Dados 
Porcentagem média de proteína sobre MS (%) com desvio padrão 36,1116 ± 2,0706 
Porcentagem média de proteína dos ossos in natura (%) 19,4342 
Fonte: Autora (2016) 
 

Proteínas são compostos que tem como estrutura fundamental o aminoácido que, por sua 

vez, é formado por um grupo carboxila (-COOH) e, associados ao carbono do grupo 

carboxila, um grupo amina (-NH2), um hidrogênio (-H) e um radical que varia de acordo com 

o aminoácido (-R) (AMINOÁCIDOS, 2016). 

Baseado no fato de que todas as proteínas possuem cerca de 16% de nitrogênio, e que 

todo nitrogênio presente está na forma proteica, o teor de proteína foi mensurado 

indiretamente a partir do teor de nitrogênio presente na amostra. Essa análise foi realizada 

pelo método Micro-Kjeldahl, onde a porcentagem de nitrogênio obtida é multiplicada por um 
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fator de conversão no valor de 6,25. Diante disso, a porcentagem média de proteínas obtida 

pelo método Micro-Kjeldahl para os resíduos ósseos secos foi de 36,11%. Para os ossos in 

natura o teor de proteínas é de cerca de 19,43%. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível por meio da realização de caracterização química conhecer melhor o 

potencial químico dos resíduos ósseos de frango em termos de constituintes orgânicos e 

inorgânicos.  

Futuramente com apoio de caracterizações termográficas e morfológicas, pode ser 

possível validar o potencial químico dos resíduos ósseos de frango em termos de constituintes 

orgânicos e inorgânicos. E, posteriormente, inferir quanto a criação de uma real possibilidade 

e oportunidade tecnológica para a possível obtenção de apatitas a partir desse resíduo. 
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RESUMO: O presente artigo consiste em um estudo de caso, o qual tem como objetivo 
analisar possíveis alternativas de destinação final ambientalmente adequadas para o cascalho 
de perfuração proveniente da atividade petrolífera, visando sua aplicação no âmbito da 
construção civil. Estes são provenientes das atividades de perfuração dos poços de petróleo da 
bacia potiguar, Rio Grande do Norte. A metodologia utilizada em tal pesquisa se deu por 
meio de visitas técnicas ao campo petrolífero Canto do Amaro, ensaios laboratoriais, 
levantamento bibliográfico e exploratório sobre tal temática, caracterizaram a pesquisa como 
qualitativa. Obteve-se como principal resultado a boa granulação dos resíduos, classificando o 
material como agregado miúdo com DMC igual a 4,8 mm e MF correspondente a 2,18 e a 
necessidade de correções deste quando incorporado a matérias que se desejem baixos níveis 
de porosidade. Os resultados foram discutidos com outros utilizados na incorporação de 
rejeitos na construção civil. Por meio destes foi possível concluir a possibilidade de inserção 
do resíduo analisado em concretos, já que os resultados obtidos se aproximaram dos 
analisados em estudos da bibliografia disponível na inserção destes. 
Palavras–chave: Agregado, gestão, resíduos, bacia potiguar  
 

CHARACTERIZATION OF THE  DRILLING GRAVEL FROM 
“CANTO DO AMARO”: APPLICATION STUDY IN THE 
CONSTRUCTION DEVICES 
 
ABSTRACT: This paper is a case study that aims to analyze possible alternatives of 
environmentally adequate disposal for the drilling gravel from the oil activity.Aiming its 
application in the construction industry.These residues are from the drilling activities of the 
oil wells of RN basin, Rio Grande do Norte.The methodology used in this research was 
through technical visits to oilfield Canto do Amaro, laboratory tests, bibliographical and 
exploratory study about this theme, characterizing this as qualitative. It was obtained as the 
main result the good granulation of residues, classifying the material as fine aggregate with 
DMC equal to 4.8 mm and MF corresponding to 2.18 and the need of fixes this when 
incorporated into materials that are desired low porosity levels . The results were discussed 
with others used in the incorporation of residues in construction. By means of these it was 
possible to conclude the possibility of inserting the residue analyzed in concrete, since the 
results came from the studies discussed in available literature of insertion of it. 
KEYWORDS: Aggregate, management, waste, potiguar basin 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria petrolífera ao realizar suas atividades de exploração e produção de petróleo 

produz efluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos com potenciais nocivos ao meio 
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ambiente e à saúde pública. O principal objetivo do processo de gerenciamento desses 

resíduos, esperado pelas leis e regulamentos fiscalizadores, é a redução destes efeitos nocivos 

a níveis aceitáveis de reutilização. Com a finalidade de se alcançar esse objetivo é dado aos 

detritos um tratamento, processamento e destinação adequada.  

Entre os tantos resíduos perigosos gerados pela indústria petrolífera, quanto a 

nocividade e a necessidade de um gerenciamento adequado têm-se o cascalho de perfuração. 

Além de ser gerado em grandes quantidades, este apresenta componentes contaminantes 

(orgânicos e inorgânicos).  

Ciente dos impactos ambientais causados, e visando atender as determinações legais, a 

indústria petrolífera tem buscado propostas bem equilibradas no que diz respeito à disposição 

final desse rejeito. Para que seja alcançado um gerenciamento ideal deste, diversas pesquisas 

deverão ser desenvolvidas e se mostrar possíveis de aplicação apresentando viabilidade 

econômica, social e ambiental.  

Deste modo, o presente estudo é direcionado a análise das características do cascalho 

proveniente da perfuração no âmbito do campo petrolífero, Canto do Amaro, localizado na 

bacia potiguar. Com tal estudo busca-se analisar possíveis alternativas de destinação final e 

reaproveitamento ambientalmente adequadas, visando sua aplicação em artifícios da 

construção civil, a qual tem mostrado um crescente potencial se tratando da reutilização de 

resíduos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é compreendido como um recorte de uma pesquisa de iniciação cientifica 

realizada na Bacia Potiguar, com ênfase no estado do Rio Grande do Norte e no campo de 

Produção Canto do Amaro. Para se atender o objetivo geral fora elaborado objetivos 

específicos os quais são compreendidos em fases: 1°) Realização de análises com o resíduo 

por meio de ensaios; 2°) Tecer comparações e parâmetros segundo dados presentes na 

literatura e normas Mercosul, por fim; 3°) Concluir as possíveis destinações cuja este possa 

ser reutilizado.  

Visando atender os objetivos específicos foram feitas visitas técnicas aos diques de 

resíduos assim como a estação de tratamento de fluídos, entrevistas e análises superficiais 

foram elaboradas. Vale salientar que o cascalho analisado foi recolhido das células de 

armazenagem de resíduos sólidos de perfuração. Este, passou por um processo de filtragem, 

no qual foi separado dos resquícios de óleo e fluídos de perfuração.       

O estudo bibliográfico foi feito por meio de pesquisa no acervo da Internet com o 

intuito de reunir e selecionar material sobre o assunto. Foram pesquisados temas provenientes 

de artigos, anais, normas, legislação, relatórios e materiais de aula publicados por centros de 
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pesquisa, empresas, universidades, órgãos governamentais e ONG’s. O período considerado 

foi de 2002 a 2015.  

Diante de tal realidade a pesquisa é caracterizada como sendo um estudo de caso, já que 

há a necessidade de se conhecer diversos atributos do material em questão. Por fim, pode-se 

considerar o trabalho em questão com natureza e abordagem qualitativa. 

Caracterização do cascalho de perfuração. O termo cascalho é utilizado na indústria 

do petróleo para qualquer sedimento retirado do poço petrolífero. Estes são provenientes dos 

fragmentos das rochas cortados pela broca. No processo de perfuração, junto com o fluido de 

perfuração são carreados para a superfície até as peneiras vibratórias, os quais são separados 

do fluido e descartados em um dique. Ao retornar à superfície, o fluido de perfuração traz 

consigo o cascalho, além de lodo, areia e gases. Estima-se que cerca de 10 a 15% do volume 

do fluido de perfuração permanecem aderidos aos cascalhos após o processo de separação 

(MORAES, 2010), o que, irá influenciar a composição do resíduo sólido.  

Os fluidos são basicamente à base de água ou de óleo. Dependendo do fluido usado na 

perfuração e da composição da formação rochosa perfurada, os contaminantes presentes 

podem variar. As amostras de cascalho recolhidas de poços perfurados no campo do Canto do 

Amaro, são amostras provenientes de perfuração com o uso de fluídos base água, composto 

por argila (bentonita), água salgada e alcalinizante. Portanto, estão isentas de contaminantes 

característicos da parafina. 

Por não haver uma remoção com total eficiência do fluido impregnado nos cascalhos, 

estes podem conter contaminantes, tais como: metais pesados, alta Índice de salinidade 

proveniente do uso de cloretos, os quais são usados para minimizar o inchamento das 

formações argilosas perfurada e promover a estabilidade o poço, óleos e graxas em pequena 

escala e elementos que causam alcalinidade.  

O estudo das características do cascalho foi feito por meio de ensaios e pesquisa 

bibliográfica, o primeiro foi realizado nos laboratórios do campus IFRN - São Gonçalo do 

Amarante. A fim de especificar os ensaios efetivados, elaborou-se conforme o diagrama da 

Figura 1 a relação dos ensaios necessários para caraterização do resíduo.  
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Figura 1. Diagrama de ensaio elaborados na caracterização do resíduo. Dados da pesquisa, 2015. 

 

Para a caracterização deste resíduo foi necessário secar o cascalho de perfuração em 

estufa a uma temperatura de 100ºC durante 24 horas. Após esse período, o material foi 

resfriado à temperatura ambiente, destorroado manualmente e acondicionado em recipientes 

identificados para a realização dos ensaios físicos.  

Ensaio de granulometria. Seguindo as orientações da NBR/NM 248:2003 (Agregados - 

Determinação da composição granulométrica), o ensaio se dá por meio da disposição de uma 

massa previamente dividida e submetida, a primeira porção e depois a segunda, em um 

conjunto de peneiras. Estas sofreram agitação mecânica e a massas retidas em cada uma 

destas foram pesadas. Os quantitativos em gramas foram necessários para determinação da 

curva granulométrica – Gráfico 1, dimensão máxima das partículas do resíduo e o seu modulo 

de finura. Obteve-se como resultado a determinação do resíduo como sendo um agregado 

miúdo, zona 3 - granulometria média, conforme dados contidos na norma utilizada.   

Ensaio de massa específica real. O ensaio de massa específica real com o tubo de 

Chapman é normatizado pela NBR/NM 52:2009; NBR/NM 53:2009. Este compreendeu na 

adição de água até a marcação de 200 cm³ no tubo de Chapman, e a incorporação de 500 g do 

rejeito. Acrescentados tais componentes no recipiente foi feita uma leve agitação circular, a 

qual tem como finalidade eliminar as bolhas de ar ocupando-as com água. Finalizada tal 

etapa, observou-se a leitura final, L (volume ocupado pela água + agregado miúdo), do frasco, 

L = 409. Com o resultado fora calculada a massa especifica real do rejeito com base na 

Formula 1, presente na NM 52/2009:   

 

 

 

 

Fórmula 1. Massa específica dada pela relação entre a massa do resíduo e volume do resíduo 

sem ar incorporado. NBR/NM 52 (ABNT, 2009).    

Ensaio de massa unitária. O ensaio de massa unitária é normatizado pela NBR/NM 

45:2006. Esta determina que o material a ser ensaiado seja pesado em um recipiente cujo 

volume seja conhecido, vale salientar que esse deve preencher todo o espaço daquele. A 

massa unitária é adquirida pela divisão da massa, P, pelo volume obtido do recipiente, Vᵣ.   
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Fórmula 2. Massa unitária dada pela relação entre a massa do resíduo em estado natural e 

volume do recipiente. NBR/NM 45 (ABNT, 2006).    

Por meio de tal ensaio foi possível determinar o índice de volume de vazios, EV, do 

material. Este é disposto em porcentagem e designado segundo a Formula 3.          

                                             

                     

Fórmula 3. Relação utilizada para calcular o índice de volume de vazios do cascalho de 

perfuração. NBR/NM 45 (ABNT, 2006).      

Determinações de materiais pulverulentos. Tal ensaio é normatizado pela NBR/NM 

46:2003. Este compreende na lavagem e agitação do material retido na peneira de malha 75 

µm. A operação foi repetida até que se obtivesse uma água de lavagem limpa com peneira de 

malhas menores. O material final foi seco em estufa a 100 °C. O resultado foi obtido por meio 

da diminuição entre a massa inicial em gramas, Mi, pela massa final, Mf, dividido pela massa 

final, Mf, e multiplicado por 100, já que o resultado é dado em porcentagem.        

O cascalho de perfuração em questão foi classificado também quanto ao seu nível de 

periculosidade, NBR 10004/2004, e ao programa de prevenção de riscos ambientais, NR-9 

(Maia et al. 2014).  Os valores determinados por meio dos ensaios se encontram dispostos no 

Quadro 1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como produto da caracterização física do cascalho de perfuração, compreendendo os 

ensaios de determinação granulometria, massa unitária, massa específica real, índice de 

materiais pulverulentos, volume de vazios e classificação quanto os riscos sócios- ambientais 

juntamente com o seu incide de periculosidade. Os resultados de tais dados encontram-se 

dispostos no Quadro 1.      

A Dimensão máxima característica (DMC) obtida pela distribuição granulométrica, 

Figura 2, foi de 4,8 mm assim como o módulo de finura (MF) igual a 2,18. Tais resultados 

divergem dos resultados alcançados por Fialho (2012), os quais correspondem a valores 

iguais a 1,18 para DMC e 1,65 para MF.   

 

Quadro 1. Resultados obtidos por meio dos ensaios.  

Características analisadas Resultados Método de ensaio 

Dimensão máxima característica  4,8 mm NBR/NM 248 (ABNT, 2003) 
Modulo de finura  2,18 NBR/NM 248 (ABNT, 2003)  

Massa específica real 2,40 g/cm³ 
NBR/NM 52 (ABNT, 2009); NBR/NM 53 
(ABNT, 2009)  

Massa unitária  1,20 g/cm³ NBR/NM 45 (ABNT, 2006) 
Volume de vazios  50% NBR/NM 45 (ABNT, 2006) 
Material pulverulento  0,01% NBR/NM 46 (ABNT, 2003) 
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Nova metodologia de Classificação 
(Maia et al. 2014) 

B-Q NBR 10004 (ABNT, 2004); NR-9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição granulométrica do cascalho de perfuração. Dados da pesquisa, 2015. 

 

Analisando-se os resultados obtidos, estes foram comparados com os presentes na 

literatura. No que diz respeito a análise granulométrica, os dados alcançados estão contidos 

nos limites de agregados miúdos para concreto, conforme estabelecido pela NBR 7211 

(ABNT, 2009), assim como a massa unitária – 1,20 g/cm³ -  e a massa específica – 2,40 

g/cm³. Os resultados obtidos corroboram com os encontrados por Fialho (2012), o qual 

classificou tal resíduos como agregado miúdo para a inserção em concreto. Quantos aos dados 

correspondentes a massa unitária e a massa específica real os resultados alcançados por este 

também foram semelhantes: 2,58 g/cm³ para massa específica real e 1,19 g/cm³ para massa 

unitária.   

Divergindo de Fialho (2012) e dos dados auferidos nesta pesquisa, Medeiros (2010) 

classifica o cascalho de perfuração quanto à granulometria como fazendo parte do grupo das 

argilas, granulometria grosseira. A massa unitária encontrada para o grupo de cascalhos 

analisados por este é variável de 2 g/cm³ até 2,1 g/cm³. Os resultados se assemelham pela 

proximidade dos dados. Assim como Medeiros (2010), Silva (2012) obteve resultados 

semelhantes aos analisados nesta pesquisa e corroborou com Medeiros, afirmando que a 

massa unitária para os seus detritos seria de 2,1 g/cm³ e esses possuem granulometria 

semelhante à das argilas.    

Diferentemente de Fialho (2012) que constatou uma porosidade de 54% para o 

cascalho, Medeiros (2010), obteve os índices de vazios variantes de 20 a 25%. Os dados 

alcançados por meio dos ensaios constataram um volume de vazios correspondente a 50%, 

aproximando-se dos valores alcançados por Fialho. Entretanto, Silva (2012), afirma que a 

porosidade dos cascalhos seria igual a 27%, congênere com os índices de Medeiros (2010). O 

índice de materiais pulverulentos de tal ensaio foi compatível com os de Fialho (2012) – 

0,01%.       

Quanto a graduação do resíduo, todos autores relevantes afirmam que este é bem 

graduado, contém partículas menores e maiores em proporções consideráveis, as quais são 
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responsáveis pela porosidade admissível deste quando comparado a um solo, 30% a 70%, 

porém quando comparado aos níveis de porosidade admissíveis para um concreto simples, o 

detrito analisado necessita de correções, já que esse é compreendido de 10% a 15% (NBR 

9778:2005). Tal graduação também é responsável pela boa resistência a compressão do 

detrito quando incorporado a algum material em proporções plausíveis.   

No que diz respeito a classificação do detrito quanto aos estudos de Maia et al. (2014) 

este é considerado como B-Q – apresenta risco de periculosidade segundo a NBR 10004:2004 

e químico de acordo com a NR – 9. Contrariando tal estudo, Meneses e Paula (2014) 

classificam o resíduo conforme a NBR 10004:2004 como sendo classe II-A – Materiais não 

inertes. A divergência quanto a norma de resíduos sólidos se dá, pois, a porcentagem de 

hidrocarbonetos incorporada neste é pequena, quase insignificante.  

Segundo análises desenvolvidas foi possível perceber o desaparecimento da Caatinga no 

entorno dos diques de resíduos. Tal resultado é proveniente dos altos índices de cloretos 

incorporados aos resíduos pelos fluidos de perfuração. Por meio deste dado deve ser 

considerada a sua classificação como perigoso e suscetível a riscos químicos ao meio 

ambiente de acordo com Maia et al. (2014). As considerações exploradas por este não foram 

consideradas por aquele, porem todos os seus argumentos utilizados foram ambarados na 

NBR 10004:2004 para se chegar a classe II-A.    

Diante de tais discursões comparativas realizadas com os resultados expostos, tem-se no 

Quadro 2 informações condensadas a respeito das melhorias provenientes nos materiais de 

construção com adição de cascalhos de perfuração.    
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Quadro 2. Quadro de pesquisas da utilização do cascalho na construção civil. 

Pesquisa Autor 
Características vantajosas observadas no 
resíduo 

Adição de cascalho de 
perfuração da bacia potiguar 
em argilas para uso em 
materiais cerâmicos: 
influência da concentração e 
temperatura de queima 

MEDEIROS (2010) 

 Apresenta constituintes básicos da argila 
e CaO, importante na fabricação de 
blocos construtivos; 

 Apresenta uma matriz argilosa importante 
para aglomeração dos constituintes de um 
bloco; 

 Pode ser inserido como até 15 % da 
matéria prima total. 

Cascalho de perfuração de 
poços de petróleo e gás. 
Estudo do potencial de 
aplicação em concreto 
 
 

FIALHO (2012) 

 Promove um aumento da resistência à 
compressão axial; 

 Granulometria compreendida em zona 
ótima para a produção de concretos 
(substituição da areia natural); 

 Promove o aumento da massa específica 
do concreto fresco. 

Estudo da incorporação de 
cascalho proveniente da 
perfuração de poços de 
petróleo em formulações para 
tijolos de solo-cimento 
 
 

MARQUES (2011) 

 Promove maior resistência mecânica; 
 Diminui a absorção de água do bloco 

solo- cimento; 
 Apresenta baixo índice de retração 

volumétrica; 
 Confere boa durabilidade ao bloco. 

Estudo da incorporação de 
cascalho proveniente da 
perfuração de poços de 
petróleo em formulações para 
tijolos de solo-cimento 

SILVA (2012) 

 Apresenta característica argilosa; 
 Diminui a porosidade aparente do 

material cerâmico, quando queimado; 
 Promoveu uma diminuição na absorção 

de água. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

 

Os dados contidos no Quadro 2, além de apresentarem características desejadas em 

diferentes materiais, sugerem possíveis destinações para o cascalho analisado, já que algumas 

características obtidas por tais autores se assemelham aos constatados. Além disso é possível 

constatar uma pequena variedade de aplicações existente para este. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir, com a análise feita neste estudo experimental e bibliográfico que há 

inúmeras possibilidades de inserção do resíduo analisado em insumos da construção civil. 

Estudos nessa área indicam que tal resíduos apresenta um alto potencial de reutilização. Pela 

análise e caracterização feita comprovou-se que tal potencial advém de suas características 

físicas e químicas que se assemelham ao agregado miúdo utilizado em larga escala nas mais 

variadas atividades do ramo da construção civil.  

O concreto, um dos principais insumos, em análise de estudo existentes da bibliografia 

disponível, mostrou-se um dos principais meios de destinação para o cascalho, uma vez que 
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absorve suas características sem sofrer grande alteração de seu desempenho físico-químico. 

Além deste, constatou-se que já há aplicação também em blocos solo-cimento, materiais 

cerâmicos e blocos de concreto, visto que como indicado nos ensaios as características do 

cascalho de perfuração são vantajosas, por promoverem, quando substituídas parcialmente, 

características como aumento de resistência, diminuição de absorção, diminuição de 

porosidade dentre outras.  
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RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNÍCIPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS 
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RESUMO: A quantidade de resíduos sólidos gerados pelas atividades humanas tem 
aumentando, crescendo a preocupação sobre suas consequências à saúde humana e ao 
ambiente. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a investigar o sistema de gerenciamento de 
resíduos do município de Paraíso do Tocantins, a fim de verificar como as ações estabelecidas 
pela Política Nacional de resíduos sólidos (PNRS) estão sendo aplicadas. Para isso, foi 
aplicado questionário aos atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos do município. As 
informações coletadas foram comparadas às determinações impostas aos municípios pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de onde foram tiradas as conclusões acerca do 
funcionamento do sistema. Constatou-se que o município apresenta geração per capita de 
1,1kg por habitante/dia e que a coleta de lixo alcança 99% da população, entretanto não 
possui coleta seletiva, no local de destinação final os resíduos são lançados em valas sem 
impermeabilização, sem coleta de chorume e gases poluentes, o que contraria o estabelecido 
pela PNRS. Verificou-se que o município possui um sistema de gerenciamento de resíduos 
sólidos composto por todas as atividades necessárias para o andamento da limpeza pública, 
contudo, não é observada a ordem de prioridade de ações estabelecidas pela PNRS. Desta 
forma, é necessário que o município realize as devidas adequações, a fim de que se atinjam os 
objetivos elencados na regulamentação e proporcione a sua população um ambiente 
sustentável e com qualidade de vida.  
Palavras–chave: Paraíso do Tocantins, PNRS, resíduos. 
 

DESCRIPTION OF THE SOLID WASTE SYSTEM MANAGEMENT IN 
THE MUNICIPALITY OF PARAISO DO TOCANTINS  
 
ABSTRACT: The amount of solid waste generated by human activities is increasing a lot 
lately, and also the concern about the consequences to human health and the environment. 
Thus, this study aims to investigate the waste management system of the city of Paraíso do 
Tocantins, to see how the actions established by the National Policy on Solid Waste (PNRS) 
are being applied. For this, was applied a questionnaire to the actors involved in solid waste 
management of the city. The data were compared to the determinations imposed on 
municipalities by the National Solid Waste Policy, from where the conclusions about the 
system operation were taken. It was found that the city has a generation of 1.1kg per capita / 
day, with a garbage collection that reaches 99% of the population, but it does not have 
selective collection on, the final disposal site waste is thrown in ditches without waterproofing 
and no leachate collection or of greenhouse gases, which is contrary to established by PNRS. 
It was found that the municipality has a solid waste management system that comprises all 
activities necessary for the progress of the public cleaning, However, it is not observed the 
order of priority actions established by PNRS. So, it is necessary that the municipality carries 
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out the necessary adjustments, to the achievement of the objectives listed in the regulation and 
provide its people a sustainable environment and quality of life 
KEYWORDS: Paraíso do Tocantins, National Policy, waste. 
 

INTRODUÇÃO 

Consideram-se resíduos sólidos todas as “coisas” indesejadas geradas na produção ou 

consumo de bens. Presentes em todos os estágios das atividades humanas, desde simples 

restos de animais mortos até baterias de celulares de última geração, os resíduos, em termos 

tanto de composição como de volume, variam em função das práticas de consumo e dos 

métodos de produção. As principais preocupações estão nas consequências que estes podem 

ter sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente (solo, água, ar e paisagens) (RIBEIRO, 

2011).  

A gestão de resíduos sólidos é uma das muitas questões ambientais prementes do 

mundo contemporâneo. Uma das faces deste problema são os resíduos sólidos domiciliares. 

Sua especificidade é a maneira corriqueira e constante com que cada indivíduo, família e 

domicílio contribuem a cada instante para a produção de resíduos, rejeitos, lixo doméstico, 

que de embaraço no espaço domiciliar se transmuta por vezes em transtorno público, crise e 

até calamidade urbano-ambiental (SILVA; BARBIERI; MONTE-MOR, 2012). Dessa forma, 

torna-se imprescindível discutir formas de gerenciar, reduzir e dispor os resíduos 

(MONTEIRO et al., 2001). 

Diante desse cenário, destaca-se a importância da gestão integrada de resíduos sólidos 

em municípios brasileiros, considerando o princípio da visão sistêmica que avalia variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Segundo a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, as administrações públicas municipais são responsáveis legais 

pelo gerenciamento dos resíduos sólidos nos seus territórios, sendo que as ações direcionadas 

ao gerenciamento dos resíduos devem estar contempladas no Plano Municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, conforme estabelecido pela Política Nacional de resíduos, 

instituída pela lei federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 2010). 

O município de Paraíso do Tocantins, localizado na região central do estado do 

Tocantins, possui atualmente população de 44.417 habitantes (IBGE, 2015). Neste município 

existem relatos da população que seus resíduos não são gerenciados de forma eficaz, 

contrariando o disposto no Politica Nacional de resíduos sólidos acarretando em riscos a 

saúde da população e ao meio ambiente.  
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Nesse sentido, esse trabalho se propõe a investigar o sistema de gerenciamento de 

resíduos do município de Paraíso do Tocantins, a fim de verificar como as ações estabelecidas 

pela Politica Nacional de resíduos sólidos (PNRS) estão sendo aplicadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, com características 

observacionais, baseada em método qualitativo, na busca por uma melhor compreensão da 

realidade estudada. 

A fim de conhecer e caracterizar o sistema de gerenciamento de resíduos do município 

de Paraíso do Tocantins foi aplicado um questionário aos gestores e funcionários envolvidos 

com a gestão de resíduos sólidos do município, seguindo o modelo proposto por Monteiro et 

al. (2001). Cabe destacar que este modelo sofreu alterações que visaram adequá-lo a realidade 

proposta pela politica nacional de resíduos sólidos. 

Foram realizadas também observações in loco dos recursos (humanos e maquinários) 

envolvidos na gestão de resíduos, bem como das atividades desenvolvidas dentro do sistema 

de gerenciamento de resíduos. 

Por fim, as informações coletadas foram comparadas com as determinações impostas ao 

município pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a partir de onde foram tiradas as 

conclusões acerca do funcionamento de seu sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo dados da Secretaria Municipal de meio ambiente, o município de Paraíso do 

Tocantins produz aproximadamente 49,55 toneladas de resíduos por dia, entre resíduos 

domiciliares e públicos, de serviços de saúde, terminais de transporte e entulho de obras, o 

que equivale a uma geração per capta média de 1,1 kg de resíduos por habitante por dia. No 

Brasil a geração per capta média é de 1,06 kg de resíduos por habitante/dia (ABRELPE, 

2015), ligeiramente menor que a geração per capta do município de Paraíso, o que permite 

inferir que a quantidade de resíduos gerados no município é bastante próxima da média 

nacional.  

A distribuição desses resíduos dentro do total do município pode ser visualizada no 

gráfico abaixo (figura 1), a qual permite visualizar que a maior parcela de resíduos sólidos no 

município é produzida nos domicílios e estabelecimento comerciais, seguida pelos resíduos 

públicos (capina e limpeza de logradouros públicos), entulhos de construção civil, serviços de 
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saúde (hospitais, clínicas, farmácias, consultórios odontológicos, clínicas veterinárias, pet 

shops e casas agropecuárias) e terminais de transporte (urbano e interurbano). 

 

Figura 1. Distribuição do total diário de resíduos sólidos segundo geradores no 
município de Paraíso do Tocantins, TO. 
 

A tabela 1 apresenta a composição gravimétrica dos materiais encontrados nos resíduos 

sólidos de Paraíso do Tocantins, na qual se constata que a maior parte do resíduo produzido é 

composto por matéria orgânica, seguida por plástico e papel, metal, outros resíduos (como 

tecidos e materiais não classificado) vidro e eletrônicos.  

 

Tabela 1. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Paraíso do 
Tocantins, TO. 

Material % 

Matéria orgânica 50 

Plástico 15 

Papel 15 

Metal 5 

Vidro 3 

Eletrônicos 1 

Outros  11 

A tabela 1 demonstra, ainda, que matéria orgânica corresponde a metade dos resíduos 

produzidos em Paraíso do Tocantins, o que viabilizaria sua utilização para compostagem. A 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê, em seu artigo 36, que o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos deve implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos urbanos, além de articular com os agentes econômicos e 

sociais formas de utilização do composto produzido (BRASIL, 2010).  
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Segundo a Política nacional de resíduos sólidos (PNRS) as prefeituras municipais são as 

responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos de seus municípios, logo cabe a 

prefeitura de paraíso do Tocantins os serviços de coleta e disposição de resíduos, bem como a 

varrição e capina das áreas públicas. 

No município a limpeza das vias públicas por varrição é feita diariamente, com cerca de 

60 pessoas envolvidas e a prefeitura gasta mensalmente 120 mil reais para manutenção do 

serviço, já a capina das áreas públicas é feita semanalmente, com cerca de 20 pessoas 

envolvidas a um custo mensal de 45 mil reais e a limpeza dos bueiros é feita anualmente com 

cerca de 5 pessoas envolvidas a um custo anual de 22 mil reais. 

A coleta de lixo domiciliar, público e comercial no referido município abrange 99% da 

população, superior ao índice de abrangência da região norte (onde se encontra o município) 

de 80,83% e ao índice de abrangência do país de 90,68% (ABRELPE, 2015). 

A coleta em Paraíso do Tocantins é realizada atualmente por carros contratados pela 

prefeitura, com frequência de 2 a 3 vezes na semana em áreas residenciais e diariamente de 

segunda a sábado em áreas comerciais. Segundo a população, esta coleta muitas vezes não 

atende as suas expectativas, por não serem realizadas com frequência e em dias e horários 

pré-estabelecidos, fazendo com que uma grande quantidade de lixo se acumule nas ruas ou 

portas de suas casas.  

A prefeitura faz esporadicamente a coleta de entulhos e bens móveis inservíveis, sendo 

que o entulho de obras particulares é coletado por empresas contratadas pelo responsável pela 

obra, as quais são fiscalizadas pela prefeitura. Este entulho é utilizado como aterramento em 

lotes e na área de disposição final. 

Cabe ressaltar ainda, que no município não há coleta seletiva implantada, entretanto,  

algumas escolas públicas municipais têm pontos de entrega voluntária de recicláveis, nos 

quais são coletados cerca de 150 Kg por semana. Esse material coletado é doado a Associação 

de recicladores de Paraíso (ARPA) uma associação de catadores. 

A PNRS impõe a coleta seletiva como um de seus instrumentos, e lembra que os 

materiais reutilizáveis e recicláveis são dotados de valor econômico e social ao gerar trabalho  

e renda e promover a cidadania. Segundo Jacobi (2006) a coleta seletiva é fundamental no 

enfrentamento dos problemas (ambientais e de saúde pública) causados pelos resíduos sólidos, uma 

vez que possibilita a redução dos resíduos na fonte, reciclagem de matérias-primas, minimização da 

poluição causada pelo aterramento e inclusão de catadores.  

No município, a destinação final dos resíduos domiciliares, públicos e comercias é 

realizada segundo a prefeitura em um aterro controlado, contudo a aparência do local de 
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destinação final dos resíduos do município remete a um lixão, uma vez que os resíduos 

coletados são lançados em valas sem impermeabilização e recobertos diariamente, não existe 

coleta de chorume e de gases poluentes. A área de disposição final pertence a prefeitura e está 

localizado fora do perímetro urbano. No local há a presença de catadores que trabalham sem 

equipamentos de proteção individual e em condições insalubres. Cabe destacar que a PNRS 

em seu artigo 48 proíbe a catação nas áreas de disposição final de resíduos.  

Esses fatos podem demonstrar que o sistema de gerenciamento de resíduos do 

município está na contramão do regulamentado pela Política Nacional de Resíduos sólidos, 

uma vez que a técnica de disposição de resíduos em lixões não atende a Lei n°12.305/2010 (uma 

vez que além de ser uma forma inadequada de dispor o resíduo, também é considerado como crime 

ambiental de acordo com o artigo 54 da Lei n°9.605/1998. Uma solução apontada para municípios 

nessa situação seria de se consorciar com outros municípios vizinhos para construção de aterro 

sanitário, bem como, criar incentivos para as associações de catadores, a fim de minimizar a 

quantidade de rejeitos gerados  (FERNANDES; OLIVEIRA, 2016).  

O aterro sanitário é a maneira considerada ambientalmente correta para a eliminação dos 

rejeitos, uma vez que são locais para disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos 

ou risco à saúde pública e a sua segurança, minimizando os impactos ambientais, por meio de 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de material 

inerte na conclusão de cada jornada de trabalho (NBR 8849/85). 

Com relação aos resíduos de serviços de saúde, a prefeitura os coleta em veículo fiorino 

fechada, utilizada somente para este fim. As unidades de saúde não realizam um tratamento 

prévio desses resíduos que após coletados são enviados para o aterro controlado do município 

e enterrados em um vazadouro.  

Cabe lembrar que segundo a resolução n° 358 do ano de 2005 do Conselho nacional de 

meio ambiente os resíduos serviços de saúde, por suas características, necessitam de processos 

diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio para sua disposição final, de modo a 

torná-los inócuos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Ainda segundo a PNRS, os municípios deverão elaborar um plano de gestão integrada 

de resíduos, o qual apresenta-se como condição para que os municípios tenham acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade.  

O prazo inicial definido em lei para elaboração desse plano pelos municípios era o ano 

de 2012 (2 anos após a promulgação da lei que instituiu a PNRS), contudo o prazo foi 
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prorrogado, por meio de projeto de lei suplementar até 31 de julho de 2018, para municípios 

com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo de 2010 (BRASIL, 

2014). No caso do município de Paraíso do Tocantins, o plano de gestão integrada de resíduos 

encontra-se elaborado e em fase de aprovação pelos setores públicos.  

 

CONCLUSÕES 

Com este trabalho verifica-se que o município de Paraíso do Tocantins possui um 

sistema de gerenciamento de resíduos sólidos compostos por todas as atividades necessárias 

para o andamento da limpeza pública, contudo notou-se que na gestão de seus resíduos 

sólidos, não é observada a ordem de prioridade de ações estabelecidas pela PNRS, quais 

sejam: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

O município não conta com programas de não geração, reutilização e compostagem, A 

reciclagem ainda é incipiente e insuficiente, não sendo realizada de forma significativa, o que 

aumenta o volume de resíduos enviados a disposição final. O local de disposição final 

também não se demonstra adequado por não proporcionar o controle da poluição e 

minimização dos impactos ambientais e socioeconômicos ao e admitir a presença de catadores 

em local insalubre. 

Dessa forma é necessário que o município contemple, em seu plano de gestão de 

resíduos, ações de educação ambiental relacionados a não geração, compostagem, reutilização 

e reciclagem e melhoria das instalações de disposição final, a fim de que se atinjam os 

objetivos elencados na politica nacional de resíduos sólidos e proporcione a sua população um 

ambiente sadio, com qualidade de vida e sustentável. 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo a caracterização e avaliação das propriedades 
físicas do solo da região leste da cidade de Cajazeiras, pois é de grande importância conhecer 
as propriedades do material para indicar uma aplicação adequada. A amostra foi caracterizada 
através da análise granulométrica, limites de Atterberg e teor de umidade. Obteve-se o limite 
de liquidez igual a 29,49% e limite de plasticidade igual a 21,06%, e índice de plasticidade 
8,43%. Verificou-se grandes percentuais de areia (28,4%) e silte (54,50%) presentes no solo, 
que foi classificado como siltoso não-plástico ou moderadamente plástico.  Assim, a análise 
da granulometria e os Limites de Atterberg apontam que a terra da região urbana de 
Cajazeiras-PB não se encontra dentro da faixa de valores apontados para a aplicação na 
produção do bloco adobe e tijolo prensado. Contudo, Barbosa (2007) concluiu que quando o 
solo não se enquadra nos citados limites, pode-se fazer uma correção granulométrica.   

Palavras–chave: construção civil, materiais não-convencionais, terra crua 
 

SOIL CHARACTERIZATION CAJAZEIRAS PB-CITY TO POINT THE 
APPLICATION VIABILITY IN BLOCKS PRODUCTION AND ADOBE 
BRICKS PRESSED 
 
ABSTRACT: This work aims the characterization and evaluation of physical properties of 
the soil in the eastern region of the city of Cajazeiras, it is very important to know the 
properties of the material to indicate a proper application. The sample was characterized by 
particle size analysis, Atterberg limits and moisture content. It obtained the liquid limit equal 
to 29.49% and plasticity limit equal to 21.06% and 8.43% plasticity index. It was great sand 
percentage (28.4%) and silt (54.50%) present in the soil, which was classified as non-plastic 
silty or moderately plastic. Thus, the analysis of particle size and Atterberg Limits show that 
the land of the urban region of Cajazeiras-PB is not within the range of values indicated for 
use in the production of adobe and brick pressed block. However, Barbosa (2007) found that 
when the soil does not fall in the above limits, one can make a granulometric correction. 
KEYWORDS: construction civil, unconventional materials, raw land 
 
 

INTRODUÇÃO 

Devido ao alto custo da produção industrial de materiais de construções e do atual 

cenário das condições ambientais, surgiu a necessidade da utilização de materiais mais 



 

4166 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

acessíveis do ponto de vista econômico, social e ecológico. São os chamados materiais não-

convencionais. Estes novos produtos vêm sendo difundidos a nível internacional, com a 

criação do Centro Internacional da Construção com Terra (CRATerre) e no Brasil foi criada a 

Associação Brasileira de Materiais e Tecnologias Não-Convencionais (ABMTENC). 

 Dentre estes encontra-se a terra crua, sendo um dos materiais mais abundantes da 

natureza. Na construção civil é utilizada no seu estado natural, e como não é feita a queima do 

material, diminui-se o consumo de energia para a produção.  

Um dos produtos de terra crua mais estudados atualmente são os tijolos prensados e de 

adobes (Sousa, 1993, 1996; Barbosa e Mattone, 1996). 

Os adobes são blocos ou tijolos feitos com a terra no estado plástico, secos de forma 

natural. Já os tijolos prensados são estabilizados com cimento e compactados por meio de 

uma prensa. O uso desses materiais vem crescendo graças a facilidade de obtenção, baixo 

custo de produção e por serem ecologicamente viáveis (BARBOSA, 2007). 

É muito importante conhecer as propriedades do material, pois só assim pode-se 

indicar a sua aplicação adequada. Neves(2005) diz que as propriedades mais importantes para 

estudo da aplicação da terra crua na produção de blocos e tijolos são: granulometria, 

plasticidade, umidade. 

A terra crua, assim como o solo em geral, é constituída por partículas de diferentes 

faixas de dimensões, em que cada faixa apresenta um comportamento próprio. Dessa forma é 

necessário o estudo da granulometria do material. A NBR 6502(ABNT 1995) classifica os 

grupos granulométricos da terra em pedregulho, areia, silte e argila. 

A plasticidade é um indicador das deformações que o material pode sofrer, sem que 

ocorra ruptura, fissuras e retração. Essa propriedade, em geral, depende da quantidade e do 

tipo de argila presente no solo e das variações de umidade. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo a caracterização do solo do loteamento 

Jardim Primavera na cidade de Cajazeiras, situada no sertão da Paraíba, para apontar a 

viabilidade da aplicação da terra crua na produção de blocos adobe e tijolos prensados. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O solo utilizado foi coletado no loteamento Jardim Primavera da cidade de Cajazeiras 

no estado da Paraíba, em um total de 15 quilogramas. 

A amostra foi seca ao ar, até a umidade higroscópica para posteriormente ser preparada 

de acordo com a NBR 6457/86, que prescreve o método para a preparação de amostras de 

solos para os ensaios de compactação, caracterização e determinação do teor de umidade dos 

solos, em laboratório.  

Para o trabalho experimental, foram realizados os seguintes ensaios: 

Análise granulométrica: efetuada segundo a NBR 7181/84 que descreve o método para 

análise granulométrica de solos, realizada por peneiramento, que classifica solos de 

granulação grossa, ou por uma combinação de peneiramento e sedimentação que é utilizada 

para classificar solos de granulação fina. 

Limites de Atterberg: o ensaio para limite de liquidez é de acordo com o método 

descrito na NBR 6459, utilizando o aparelho de Casagrande. Para o Limite de plasticidade o 

ensaio é realizado conforme a NBR 7180 que especifica o método para a determinação do 

limite de plasticidade e para o cálculo do índice de plasticidade dos solos.  

Teor de umidade: ensaio realizado de acordo com o Anexo da NBR 6457, em que está 

descrito o método de execução.  

Ressalta-se que para a execução dos ensaios supracitados, foi utilizada a NBR 6457 como 
referência para a preparação das amostras. 

Para o tratamento dos dados obtidos, utilizou-se uma planilha do software Excel 

elaborada pelo Laboratório de Geotecnia do IFPB – Campus Cajazeiras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Loteamento Jardim Primavera, local onde foi recolhida a amostra de terra, localiza-se 

na região leste da cidade de Cajazeiras, estado da Paraíba (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa da Paraíba com a cidade de Cajazeiras em destaque. BRASIL, 

2005. 

 

A Tabela 1 apresenta a granulometria do solo estudado, dado de acordo com a 

porcentagem de material que passa em cada peneira. 

 

Tabela 1. Composição granulométrica do solo. IFPB, 2016. 

Grão 
Porcentagem que passa 

(%) 
Diâmetro dos grãos (mm) 

Pedregulho 

Areia Grossa 

Areia Média 

Areia Fina 

Silte 

Argila 

1,30 

2,10 

5,20 

21,10 

54,50 

15,90 

2,0 a 60 

0,60 e 2,0 

0,20 a 0,60 

0,06 a 2,0 

0,002 a 0,06 

< 0,002 

 

A partir dos resultados obtidos nesta análise foi traçada a curva granulométrica do solo 

(Figura 2). 
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Figura 2. Curva granulométrica. IFPB, 2016. 

 

Conforme a Classificação AASHTO, a amostra de solo estudado se enquadra no grupo 

A-4, materiais siltosos, com a predominância de um silte não plástico ou moderadamente 

plástico. 

Barbosa (2007) adaptou para a classificação da ABNT os limites propostos pelo Centro 

Internacional da Construção com Terra (CRATerre), em que a composição do solo para 

produção de adobe e tijolo prensado deve se enquadrar aproximadamente dentro dos valores 

da Tabela 2: 

 

Tabela 2. Composição do solo para produção de adobe e tijolo prensado, 

conforme Barbosa (2007). IFPB, 2016. 

Grão Bloco Adobe Tijolo Prensado 

Pedregulho 

Areia 

Silte 

Argila 

0 a 10% 

45% a 75% 

10% a 45% 

15% a 35% 

0% 

50% a 70% 

10% a 20% 

20% a 10% 

 

Observa-se na Tabela 1 que a quantidade de 28,4% de areia e 54,5% de silte não se 

adequam aos valores da Tabela 2 tanto para o Adobe quanto para o Tijolo prensado, sendo 
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que para este último a quantidade de 15,90% argila é inferior a indicada e também não se 

aplica. 

Os Limites de Atterberg são definidos pelo Limite de Plasticidade (LP) e Limite de 

Liquidez (LL). De acordo com Barbosa (2007) o LP a umidade que separa o estado sólido do 

estado plástico, o LL é o teor de umidade em que o solo perde a capacidade de se aglomerar, 

passando a ter o comportamento de um fluido, obtido através do gráfico por interpolação 

linear. A partir desses parâmetros pode-se calcular o Índice de Plasticidade (IP): IP= LL – LP.  

Na amostra estudada foi obtido um LL igual a 29,49% e um LP igual a 21,06%. O IP 

calculado foi igual a 8,43% (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Limite de liquidez. IFPB, 2016. 

 

Para a confecção do tijolo tipo adobe os valores acima não se aplicam, pois segundo 

Huben e Guillaud (1989) o LL deve variar entre 30% e 50% e de acordo com Barbosa (2007) 

o índice de plasticidade deve ser próximo de 7%. 

Já para o tijolo prensado o CEPED (1999) recomenda LL ≤ 45% e LP = 18%. Logo a 

terra estudada apresenta um LP maior que o recomendado. 

 

CONCLUSÕES 

Para a aplicação da terra crua, a caraterização do solo é extremamente importante, pois 

as propriedades do produto final estão diretamente relacionadas com as características iniciais 

do material. 

A análise da granulometria e dos Limites de Atterberg apontam que a terra do 

Loteamento Jardim Primavera, região leste de Cajazeiras-PB, não se encontra dentro da faixa 
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de valores apontados para a aplicação na produção do bloco adobe e tijolo prensado. Contudo, 

Barbosa (2007) concluiu que quando o solo não se enquadra nos citados limites, pode-se fazer 

uma correção granulométrica. 

O solo estudado, da região leste de Cajazeiras, foi classificado como siltoso não-plástico 

ou moderadamente plástico. 

É preciso levar em consideração que o solo predominante da região de Cajazeiras-PB é 

o bruno não cálcico (Brasil,2005), que apresenta alta atividade de argila. Esta classe 

compreende solos com horizonte B, encontrados no subsolo e livre de matéria orgânica. De 

acordo com Neves (2005) estes são os solos mais apropriados à construção. Dito isto, sugere-

se que sejam realizados estudos com amostras coletadas em diferentes localidades da cidade. 
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE RESÍDUOS DE PEGMATITOS DA 
REGIÃO DO SERIDÓ - RN  PARA INCORPORAÇÃO EM MASSAS 
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RESUMO: O presente trabalho estuda a possibilidade de incorporar resíduos de pegmatitos da 
região do Seridó do Rio Grande do Norte. Foram coletadas quatro amostras, estas que 
passaram pelo processo de cominuição, posteriormente foram peneiradas a 200# (0,075 mm), 
em seguida, caracterizadas pelo método de análise de Fluorescência de Raios X (FRX), 
método que avalia as composições químicas do material a ser analisado. Os resultados 
indicaram que grande parte das amostras apresentou uma concentração de SiO2 (superior a  
85,0%) e concentrações mínimas de óxido de ferro (Fe2O3) que não ultrapassaram 1,72%. 
Esses pegmatitos apresentam um grande potencial para serem incorporados em massas 
cerâmicas, devido às boas concentrações de óxidos presentes em sua composição.  É 
recomendada a realização de ensaios laboratoriais mais aprofundados para avaliar outros 
padrões necessários para incorporar os resíduos de pegmatito em massas cerâmicas, 
agregando valor comercial e diminuindo os impactos ambientais gerados.Palavras–chave: 
Composição, ensaios, fluorescência de raios x, incorporar. 

 
CHEMICAL CHARACTERIZATION OF PEGMATITES OF THE 
SERIDÓ REGION-RIO GRANDE DO NORTE FOR INCORPORATION 
IN CERAMIC MASSES 
 
ABSTRACT: The present work studies the possibility of incorporating residues of 
pegmatites of the Seridó region of Rio Grande do Norte. Four samples were collected, those 
who went through the process of comminution and were sieved to # 200 (0.075 mm) then, 
characterized by x-ray Fluorescence analysis (FRX), method that evaluates the chemical 
composition of the material to be analyzed. The results indicated that most of the samples 
showed a concentration of SiO2 (85.0%) and above minimum concentrations of iron oxide 
(Fe2O3) not exceeded 1.72%. These pegmatites represent a great potential to be incorporated 
into materials, due to good concentrations of oxides present in its composition. It is 
recommended to carry out laboratory tests to evaluate other more detailed standards necessary 
to incorporate the pegmatite in materials, adding value and reducing the environmental 
impacts generated 
KEYWORDS: Composition, testing, x-ray fluorescence, incorporate. 
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INTRODUÇÃO 

 Com o crescimento exponencial da população mundial, a produção de resíduos 
também cresce em grandes proporções, gerando poluição e diminuindo a qualidade de vida 
das gerações futuras.  A mineração como indústria de base faz-se necessária em praticamente 
todos os processos industriais, com a produção de matéria-prima para outras indústrias. Essa 
grande produção de material gera grandes quantidades de resíduos, estes que por sua vez 
normalmente não tem utilidade nem valor comercial e são descartados muitas vezes de forma 
inadequada.  O estudo desenvolvido neste trabalho busca analisar as características químicas 
dos resíduos de pegmatitos provenientes de mineradoras da região do Seridó do Rio Grande 
do Norte e utiliza-los na formulação de massas cerâmicas, substituindo as matérias-primas 
tradicionais diminuindo os impactos na natureza agregando valor comercial aos mesmos. 

 
 Diante deste contexto atual, em que há grande geração de resíduos sólidos 
industriais, pouco (ou nenhum) tratamento destes para o reuso ou até mesmo para que a 
disposição final ocorra de maneira adequada, de forma que o ecossistema fosse agredido o 
mínimo possível, destaca-se a urgente necessidade de alterações nos costumes e na cultural 
populacional, a fim de promover o desenvolvimento sustentável das sociedades, sendo este 
considerado aquele que procura atender as carências atuais, sem interferir nas carências das 
gerações posteriores (BRUNDTLAND, 1987, apud GONÇALVES, 2006, p. 52). 
 
 A Faixa do Seridó, localizada na Província Borborema do Nordeste do Brasil, é 
bastante conhecida pelas riquezas dos recursos minerais que estão presentes nas rochas 
pegmatíticas. Os pegmatitos são rochas com granulometria extremamente grossas geralmente 
relacionadas com sua gênese e com grandes massas de rochas plutônicas (LIRA et al., 2016). 
Rochas são encontradas como veios e diques atravessando as rochas existentes como o xisto, 
como também, podem ocorrer associados aos granitos, os quais são denominados de 
Pegmatitos Graníticos. Os pegmatitos são ricos em minerais industriais e metálicos, tais 
como, feldspato, quartzo, mica, caulim, tantalita, columbita e em menores quantidades o 
espodumênio, as terras raras (Be, Ta-Nb) (Lima, 2013; Silva et al, 2010) 

 

A incorporação de resíduos na produção de massas cerâmicas pode ser uma maneira 
de diminuir a quantidade de resíduos expostos no ambiente prolongando o uso das reservas de 
matérias primas naturais, visto que ao longo de sua existência, o homem sempre utilizou os 
recursos naturais do planeta e ao transformar matérias-primas, de modo a torná-las úteis para 
a sociedade, o homem produz resíduos que acabam por comprometer o meio ambiente 
(PONTES, 2005). A indústria cerâmica faz parte do setor que mais avança em reutilização de 
resíduos, seus processos possibilitam a utilização de resíduos que descartados por ela mesma 
e por outras atividades industriais. Além de ser uma das poucas áreas industriais que podem 
obter vantagens no seu processo produtivo com a incorporação de resíduos entre suas 
matérias-primas, a exemplo da economia de matérias-primas de elevada qualidade, cada dia 
mais escassas e caras, a diversificação da oferta de matérias-primas, e a redução do consumo 
de energia e, por conseguinte, redução de custos (Wender & Baldo, 1998). 

 
Uma massa cerâmica deve possuir características necessárias para possibilitar um 

aperfeiçoamento durante o processamento e para a obtenção das propriedades finais 
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requeridas (Vieira et al., 2001)). A indústria cerâmica possui uma massa para cada produto. 
Essa massa estabelece a proporção, em peso ou em volume, das diversas matérias-primas 
utilizadas (MELCHIADES, QUINTERO & BOSCHI, 1997). A maioria desses métodos 
utiliza técnicas empíricas, e o procedimento consiste basicamente na escolha das matérias-
primas e da composição ou formulação. As massas cerâmicas são formuladas de acordo com 
alguns fatores dependendo do tipo de processamento e produto final. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Na preparação das amostras para a realização de ensaios laboratoriais foi adotada a 
seguinte metodologia. Para cominuição de cada amostra foi pesado cerca de 3 kg de cada 
material, em seguida foi colocada em sacos práticos. As amostras foram todas fragmentadas 
até a obtenção de uma granulometria adequada para a moagem. Essa etapa foi realizada 
utilizando-se um moinho de bolas de laboratório, no qual foi colocado junto ao material a ser 
moído, a quantidade de 10 bolas de diâmetro 20 mm e 30 bolas com diâmetro de 12 mm 
(sendo as bolas de alumina) durante um tempo de 40 (quarenta) minutos. Ao término da 
moagem o material foi peneirado até a obtenção de 100% de material passante na malha de 
200#. 

Com o material na granulometria adequada iniciou-se a homogeneização e 
quarteamento de cada amostra. Nessa etapa, o material foi colocado em uma lona, na qual o 
material era espalhado aos poucos de forma gradual e lenta formando uma pilha cônica, em 
seguida o material foi dividido em 4 (quatro) partes, duas delas, de lados opostos foram 
retiradas e as outras duas permaneceram para serem novamente homogeneizadas e quarteadas, 
esse processo foi repetido 3 (três) vezes. 

O material homogeneizado foi dividido em sub-amostras, sendo que de cada uma 
delas se retirou uma massa de 5g de, que foram destinados para os ensaios e determinações 
analíticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O conhecimento da composição química dos pegmatitos propiciou valiosos subsídios 
para a avaliação de seus usos específicos em cerâmica, quando usados em conjunto com o 
conhecimento de suas propriedades físico-químicas. As Tabelas I, II, III, e IV mostram os 
resultados das análises de fluorescência de raios X correspondentes as amostras de pegmatito 
01, 02, 03 e 04, respectivamente. 

A Tabela I mostra que o pegmatito 01 apresenta um teor de SiO2 de 88,77 %, enquanto 
que os teores de os teores de Al2O3 (5,45 %) e K2O (1,73 %) são bastante significativos. Esse 
resultado mostrou que além do quartzo outros minerais, embora em menor proporção, como a 
mica (moscovita) e o feldspato (microclínio) encontram-se no pegmatito 01. A mica e o 
feldspato seriam os responsáveis pelos teores de alumínio e potássio na amostra. Observou-se 
que, o pegmatito 03 possui o maior teor de Fe2O3 entre as amostras coletadas (3.29%) e o 
menor teor de SiO2 (65.02%). Quanto ao ferro, o pegmatito 04 contém 2,63 % de Fe2O3, teor 
acima ao apresentado pelo pegmatito 01 (1.72% - Tabela I), pegmatito 02 (2.22% - Tabela II). 
O teor de ferro bastante significativo no pegmatito 03, deve-se principalmente, à presença de 
mica biotita. É conhecido que, o teor de ferro, contido no feldspato, ou em qualquer outro 
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mineral, que componha a formulação da massa cerâmica deve ser minimizado ou excluído, 
devido ao que o ferro, influencia na alvura da massa, outorgando-lhe tonalidades escuras, não 
desejáveis para fabricação de produtos cerâmicos.  

 

Tabela I – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 01. 

Óxidos Presentes 

SiO2 
Al2O3 
CaO 
Fe2O3 
K2O 
SO3 
TiO2 
Sm2O3 
ZrO2 
SrO 

87,777          
 5,453 
1,733 
1,722 
1,199 
0,480 
0,326 
0,182 
0,1140          
0,016 

  

 

Tabela II – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 02. 

Óxidos Presentes 

SiO2 
Al2O3 
CaO 
Fe2O3 
K2O 
SO3 
TiO2 
Sm2O3 
ZrO2 
SrO 
 

SiO2 
Al2O3 
CaO 
Fe2O3 
K2O 
SO3 
TiO2 
Sm2O3 
ZrO2 
SrO 
 

 

 

Tabela III – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 03. 

Óxidos Presentes 
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SiO2 
K2O  
Al2O3 
CaO 
Fe2O3        
MnO 
SO3                      
Rb2O 
Y2O3 
ZrO2 
PbO 
CuO 
 
  

65,027 
14,872 
11,022 
4,249 
3,299 
0,858 
0,274 
0,115                                        
0,086 
0,076 
0,058 
0,026 

 

Tabela IV – Análise de fluorescência de raios X da amostra de pegmatito 04. 

Óxidos Presentes 

SiO2 89,8 

Al2O3 4,97 

Fe2O3 2,063 

K2O 1,312 
CaO 0,762 
SO3 0,5 

TiO2 0,409 

ZrO2 0,159 

SrO 0,022 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram que as amostras de pegmatito 01 e 02 apresentaram a menor 
concentração do óxido de ferro (Fe2O3), que foi de 1,73% e 1,91%, respectivamente. Essas 
mesmas amostras apresentam também os maiores teores de SiO2, que foram maiores que 
85%. O pegmatito 01 apresentou na sua composição química uma porcentagem de Al2O3 
(5,45%), ligeiramente superior, em relação ao pegmatito 02 que teve o teor de Al2O3 (4,72%). 
Os resultados de FRX mostraram o pegmatito 03, em função dos seus altos teores de Fe2O3 e 
baixos teores de SiO2, não se recomendam para a fabricação de massas cerâmicas. Enquanto 
que o Pegmatito 01e 04 apresentaram um potencial importante e poderão ser recomendados 
em ensaios laboratoriais como matéria-prima na preparação de massas cerâmicas.    
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo a caracterização química mineralógica de 
quartzitos para a fabricação de revestimento cerâmico dos quartzitos da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte, visando seu uso na formulação de peças para a indústria cerâmica. A adoção 
da alternativa de aproveitamento desses resíduos poderá não só diminuir o impacto ambiental 
da mineração de quartzitos, mas também possibilitará a agregação de valor para esses 
materiais, principalmente, para uso industrial. O estudo almeja contribuir para uma melhora 
na resistência mecânica dos revestimentos cerâmicos, bem como para um beneficiamento com 
critério de sustentabilidade dos recursos minerais. Na amostragem foram coletadas cinco 
amostras de quartzitos com colorações e tonalidades diferentes: quartzito preto, quartzito 
verde, quartzito rosa, quartzito branco e quartzito dourado. Essas amostras foram 
caracterizadas pelos métodos de análise de fluorescência de raios X (FRX), difração de Raios 
X (DRX). 
Palavras-chave: impacto ambiental, indústria, resíduo, resistência mecânica 
 

MINERALOGICAL CHEMICAL CHARACTERIZATION OF 
QUARTZITE FOR THE CERAMIC COATING 
 
ABSTRACT: This work aims at the mineralogical chemical characterization of quartzite for 
the ceramic coating of the quartzite of Paraiba and Rio Grande do Norte, in order to use the 
formulation of parts for the ceramic industry. The adoption of alternative utilization of these 
wastes may not only reduce the environmental impact of mining of quartzite, but also make it 
possible to add value to these materials, mainly for industrial use. The study aims to 
contribute to an improvement in mechanical strength of ceramic coatings, as well as an 
improvement to the criterion of sustainability of mineral resources. In the samples were 
collected five samples of quartzite with colors and different shades: black quartzite, quartzite 
green, pink quartzite, white quartzite and quartzite gold. These samples were characterized by 
the methods of analysis of X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD). 
Keywords: industry, environmental impact, mechanical resistance, residue  

 

INTRODUÇÃO 

A reciclagem é a junção de técnicas de reaproveitamento de rejeitos, ela tem a 

finalidade de reinseri-los no ciclo de produção. A reutilização desses resíduos traz muitos 
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benefícios para as empresas que a utilizam, isso fez com que nos últimos anos as grandes 

empresas começassem a agir mais sustentavelmente. As vantagens de se utilizar a reciclagem 

são diversas, dentre elas as quais se tem: redução do consumo de energia, redução do volume 

de extração de matérias-primas, menores emissões de poluentes e melhoria na saúde e 

segurança da população (ROMUALDO at al, 2002) 

A indústria cerâmica se destaca nesse contexto pelo seu potencial em co-processar 

resíduos em virtude de possuir elevado volume de produção (ALVES & BALDO, 1998), e 

também pelo fato de alguns resíduos, aliados às características físico-químicas da matéria-

prima e às particularidades do processo produtivo, poderá possibilitar vantagens à indústria e 

ao processo, tais como, economia e diversificação da oferta de matérias primas, redução do 

consumo de energia e, por conseguinte, redução de custos (ALVES & BALDO, 1998). 

O termo massa cerâmica corresponde a uma mistura de matérias-primas preparadas para 

a fabricação de um produto cerâmico. A formulação de massas para a fabricação de produtos 

cerâmicos é uma etapa de pesquisa associada a vários testes até o desenvolvimento de uma 

massa cerâmica adequada à produção industrial.  

Uma massa cerâmica deve possuir características necessárias para possibilitar um 

aperfeiçoamento durante o processamento e para a obtenção das propriedades finais 

requeridas (VIEIRA at al, 2001). Na fabricação de peças cerâmicas é bastante comum a 

mistura de dois ou mais materiais para a composição da massa. Muitos métodos são utilizados 

para se desenvolver formulações de massas cerâmicas. A maioria destes métodos utiliza 

técnicas empíricas, e o procedimento consiste basicamente na escolha das matérias-primas e 

formulação. As massas cerâmicas são formuladas de acordo com alguns fatores dependendo 

do tipo de processamento e produto final. 

O aproveitamento dos quartzitos da região da Paraíba e do Rio Grande do Norte como 

rocha ornamental é uma atividade econômica que vem sendo empreendida. Através de 

métodos de análise de fluorescência de raios X (FRX) e difração de Raios X (DRX), foi 

determinada a composição dos fragmentos de quartzitos com colorações e tonalidades 

diferentes: quartzito preto, quartzito verde, quartzito rosa, quartzito branco e quartzito 

dourado, depositados nas proximidades das pedreiras. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O processo produtivo da cerâmica pode ser acompanhado na Figura 1, que mostra o 

fluxograma de todo processo de fabricação, desde o beneficiamento da matéria-prima até a 

análise dos resultados do produto final. No entanto neste trabalho foi feito apenas a 1ª etapa 

do fluxograma que é o beneficiamento e a caracterização. 

 

 

Para o processo de cominuição foi pesado cerca de 300 gramas de cada material ainda 

bruto, em seguida foi inserido em sacos práticos para a fragmentação manual utilizando o 

martelo (esse processo substituiu a utilização do britador de mandíbulas) até a obtenção da 

granulometria adequada para a moagem. Essa etapa foi desenvolvida utilizando-se um 

moinho de bolas no porte de laboratório em que foi inserido junto ao material a ser 

trabalhado, a quantidade de 10 bolas de diâmetro 20 mm e 30 bolas com diâmetro de 12 mm 

(sendo estas compostas de alumina) em cada recipiente durante 40 (quarenta) minutos. Ao 

término da moagem o material foi peneirado manualmente obtendo cem por cento de material 

passante. 
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Com o material na granulometria necessária iniciou-se o processo de homogeneização e 

quarteamento que consiste na deposição do material em uma lona de 70x60 centímetros, na 

qual o material é movimentado 30(trinta) vezes formando pilhas cônicas alongadas, em 

seguida o material foi concentrado ao centro da lona e divido em 4 (quatro) alíquotas, duas 

delas na diagonal foram retiradas as restantes permaneceram para ser homogeneizada e 

quarteadas novamente, esse processo foi repetido 3 (três) vezes. 

O material final foi dividido em 10 alíquotas em que se retirou uma pequena fração de 

cada porção formada, encerando assim o processo de homogeneização e quarteamento 

estando o material pronto para análise química. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conhecimento da composição química e mineralógica dos quartzitos propicia 

informações para a avaliação de seus usos específicos em cerâmica, quando usada em 

combinação com as propriedades físicas. As Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 mostram os resultados das 

análises de fluorescência de raios X das amostras de quartzito branco, dourado, preto, rosa e 

verde, respectivamente. 

Tabela 1. Análise de fluorescência de raios X da amostra de quartzito branco. 

Óxidos Teores (%) 

SiO2 68,251 

Al2O3 18,121 

K2O 9,532 

Fe2O3 2,446 

SO3 0,804 

BaO 0,560 

TiO2 0,217 

Rb2O 0,039 

Ta2O5 0,032 
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Tabela 2. Análise de fluorescência de raios X da amostra de quartzito dourado. 

Óxidos Teores (%) 

SiO2 88,048 

Al2O3 5,764 

K2O 3,615 

Fe2O3 1,360 

SO3 0,923 

TiO2 0,183 

Sm2O3 0,096 

Rb2O 0,011 

 

Tabela 3. Análise de fluorescência de raios X da amostra de quartzito preto. 

Óxidos Teores (%) 

SiO2 70,406 

Al2O3 13,331 

K2O 7,356 

Fe2O3 7,138 

SO3 0,853 

Tio2 0,580 

BaO 0,165 

ZrO2 0,069 

MnO 0,054 

Rb2O 0,025 

ZnO 0,015 
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SrO 0,013 

Y2O3 0,004 

 

Tabela 4. Análise de fluorescência de raios X da amostra de quartzito rosa. 

Óxidos Teores (%) 

SiO2 83,171 

Al2O3 8,681 

K2O 4,784 

Fe2O3 1,610 

SO3 0,831 

BaO 0,368 

MnO 0,195 

TiO2 0,125 

Cs2O 0,110 

Sm2O3 0,068 

ZrO2 0,043 

Rb2O 0,014 

 

Tabela 5. Análise de fluorescência de raios X da amostra de quartzito verde. 

Óxidos Teores (%) 

SiO2 75,105 

Al2O3 13,074 

K2O 7,710 

Fe2O3 2,749 
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SO3 0,740 

BaO 0,301 

TiO2 0,225 

ZrO2 0,059 

Rb2O 0,026 

SrO 0,007 

Y2O3 0,004 

 

As análises de DRX (Figura 2) revelaram que o quartzo e a mica moscovita encontram-

se entre os minerais principais dos quartzitos, junto com a ilita. O quartzo, a moscovita e a 

ilita mostram os seus picos característicos situados nas posições correspondentes ao ângulo de 

Brag 2Ө. Observa-se também a presença de raias de menor intensidade, correspondentes 

provavelmente a outros minerais que não puderam ser identificados. 
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Figura 2. Análise de Difração de Raios X dos quartzitos. a) quartzito branco; 

b) quartzito dourado; c) quartzito preto; d) quartzito rosa; e) quartzito verde. 

CONCLUSÕES 

Os resultados indicaram que as amostras do quartzito dourado e rosa apresentaram a 

menor concentração do óxido de ferro (Fe2O3), que foi de 1,36% e 1,61%, respectivamente. 

Porém na mesma análise o quartzito rosa apresentou na sua composição uma maior 

porcentagem de Al2O3 (8,681%), com relação ao quartzito dourado Al2O3 (5,764%). 

Comparando-se a porcentagem de Al2O3 da amostra do quartzito branco (18,121%) com a de 

quartzito rosa que apresentou uma porcentagem de Al2O3 (8,681%), observou-se que o 

quartzito branco propiciaria melhor resultado do ponto de vista estrutural para o fabricação de 

peças  cerâmicas,  mesmo com o teor de Fe2O3  (2,446%),  um pouco  mais  alto  do  que  na  

amostra  comparada. Esse quartzito apresentou um potencial importante e poderá ser utilizado 

como matéria-prima na indústria cerâmica.   
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RESUMO: Os misturadores são circuitos eletrônicos responsáveis por fazer a conversão de 
sinais de alta frequência para baixa frequência e vice-versa, mantendo as informações 
contidas neles como dados e sinais de áudio e vídeo. Neste trabalho é apresentado o projeto 
de um misturador de baixo consumo para utilização em sensores autônomos com o objetivo 
de rebaixar a frequência do sinal recebido para níveis onde seja possível fazer a decodificação 
do sinal. São apresentadas as topologias ativa e passiva dos misturadores sendo apresentando 
suas vantagens e desvantagens através de suas figuras de mérito como ganho de conversão e 
ruído.  
Palavras–chave: misturador ativo, misturador passivo, CMOS, microeletrônica, 
radiofrequência. 
 

COMPARING ACTIVE AND PASSIVE MIXER TOPOLOGIES FOR 
APPLYING IN A LOW-POWER RECEIVER 
 
ABSTRACT: The mixers are electronic circuits that converts high-frequency signals to low-
frequency signals (downconverter mixers) and low-frequency signals to high-frequency 
signals (upconverter mixers) maintaining the data contained in it like data and audio and 
video signals. In this work is presented the project of a low-power mixer for autonomous 
sensors with an objective of convert high-frequency signals to low-frequency signals to do the 
decodification. There are presented the active and the passive topologies presenting the 
advantages and disadvantages through figures of merit like conversion gain and noise figure. 
KEYWORDS: active mixer, passive mixer, CMOS. microelectronics, radio-frequency. 
 

INTRODUÇÃO 

Quando se trata de sistema autônomo, a gestão da energia é essencial. Para criar 

sensores comunicantes e autônomos, é então necessário otimizar cada bloco elementar para 

conseguir encontrar o melhor compromisso entre consumo e performance. O circuito de 

recepção é composto por três circuitos elementares: o amplificador de baixo ruído (LNA), o 

oscilador controlado por tensão (VCO) e o misturador conforme Figura 1.  
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Figura 1. Circuito de recepção clássico. IFPB, 2016. 
 

Na revisão bibliográfica foram analisadas algumas topologias de misturadores para 

circuitos de sensores. Os trabalhos de (LANGEVELDE, R. van et al, 2009), (SAYILIR, S. et 

al, 2014) e (SEO, H.-M. et al, 2007) utilizaram misturadores ativos, então achou-se necessário 

realizar um estudo comparativo com estes e o misturador passivo, pois possui um consumo 

menor. 

O misturador é responsável pela conversão do sinal de uma frequência alta (usada para 

transmitir a informação no ar) para a frequência de base do sinal (usada para decodificar a 

informação) e o inverso. Suas principais caraterísticas são: 

 o ganho de conversão 

 a figura de ruído 

 a linearidade 

 o consumo 

O problema é então encontrar o melhor compromisso entre esses parâmetros, para 

alcançar nosso objetivo de obter um objeto comunicante com o menor consumo possível. 

Além disso, o projeto deve ser desenvolvido em tecnologia CMOS para uma maior 

integração com os outros circuitos do sistema completo. 

Para o projeto de sensores autônomos foi projeto e fabricado um receptor com 

misturador passivo que é apresentado neste artigo. O nosso objetivo então é projetar um 

misturador ativo para verificar a viabilidade de este substituir o misturador passivo no projeto 

analisando as principais características de forma a escolher a melhor topologia. 
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MISTURADOR ATIVO 

O misturador ativo realiza a conversão de frequência no domínio da corrente, ou seja, os 

sinais (na forma de tensão) são convertidos em correntes, multiplicados e o resultado é 

convertido novamente em tensão. 

O circuito da Figura 2a mostra um circuito misturador ativo de balanceamento simples. 

 

  

(a) Circuito (b) Diagrama de blocos 

Fonte: RAZAVI (2012) – Adaptado. 

Figura 2. Circuito misturador ativo de balanceamento simples e diagrama de blocos. 

IFPB, 2016. 

 

O sinal de rádio frequência (RF) entra no conversor tensão-corrente (V/I) que é 

basicamente um transistor MOS. Este converte o sinal de tensão em corrente através da sua 

relação de transcondutância, onde a variação da tensão na porta controla a corrente entre fonte 

e dreno. Já o par diferencial é responsável pelo processo de translado da frequência. Um 

detalhe a ser observado é que um transistor recebe o sinal complementar do outro (sinal do 

oscilador local - LO diferencial), ou seja, enquanto M2 está ativo, M3 está em corte e vice-

versa. As respectivas correntes dos transistores são convertidas em tensão pelo conversor 

corrente-tensão (I/V) que consiste de resistores que podem ser também cargas ativas 

(transistores como resistores). (CAVERLY, R., 2007).  

Na Figura 2b é mostrado o diagrama de blocos do misturador ativo.   

O transistor M1 funciona na saturação de forma que gera um transcondutância e uma 

impedância de saída alta. Já os transistores do par diferencial funcionam como chave. Para 

aumentar a linearidade do circuito, utiliza-se um circuito chamado de degenerador de fonte 

que normalmente é realizado utilizando-se indutores entre a fonte e a referência.  
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Como ocorre uma separação dos locais onde os sinais de RF e LO são aplicados no 

circuito, o misturador de balanceamento simples possui uma boa isolação entre os terminais 

RF-LO, mas ainda possui uma baixa isolação LO-IF (oscilador local - frequência 

intermediária). Outras características incluem também uma melhor filtragem do ruído gerado 

pelo LO, além de uma melhor filtragem de sinais espúrios e também a produtos de 

intermodulação. 

 

MISTURADOR PASSIVO 

A principal diferença para o misturador ativo é que este não precisa de alimentação para 

pode funcionar, possuindo perda de conversão. 

Uma forma simples de se realizar a multiplicação de dois sinais é através do 

chaveamento. O mesmo permite ou não a passagem de um sinal, o que poderia ser 

interpretado como a multiplicação de um sinal por uma onda quadrada. Uma forma de se 

implementar o chaveamento é através de transistores como os MOSFETs, pois eles permitem 

através da presença ou ausência de um sinal na porta, a passagem de corrente entre a fonte e o 

dreno.  

 

   

(a) Circuito (b) Formas de onda. 

Fonte: RAZAVI (2012). 

Figura 3. Misturador de chaveamento e princípio de funcionamento. IFPB, 2016. 

 

Conforme pode ser percebido na Figura 3a, o sinal de LO é o que controla a passagem 

ou não do sinal de RF. Como ele precisa chavear o MOSFET, logo sua amplitude precisa ser 

elevada (característico dos misturadores passivos). Isto, pois o transistor possui uma tensão de 

limiar (VT) para poder conduzir e é necessária uma tensão considerável para conduzir 

plenamente. Uma onda quadrada garante também a transição abrupta, o que garante que os 

estados intermediários (entre nível baixo e nível alto) causem pouca influência. Porém para 

altas frequências de LO é muito difícil produzir ondas quadradas. Portanto se a amplitude da 
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onda senoidal gerada for consideravelmente elevada, a transição será mais rápida gerando 

melhor desempenho. (RAZAVI, 2012) 

A Figura 3b mostra como funciona o sistema de chaveamento que é a base de 

funcionamento dos misturadores passivos. 

Uma forma melhorada deste circuito é o misturador de balanceamento simples que é 

basicamente a união de dois misturadores do tipo mostrado na Figura 4. 

Como citado anteriormente, os misturadores passivos são excelentes para aplicações de 

baixo consumo, possuem um maior linearidade e uma maior faixa dinâmica. Mas necessitam 

de grande potência para LO e possuem perda de conversão. 

 

 

Fonte: RAZAVI (2012) 

Figura 4. Misturador passivo de balanceamento simples. 

 

COMPARATIVO ENTRE O MISTURADOR PASSIVO E ATIVO 

 Escolha da Topologia 

A escolha deve ser feita em função das características dos outros circuitos de RF, o 

LNA e o VCO. O objetivo é de transpor o sinal a uma frequência menor com um impacto 

baixo sobre sua relação sinal a ruído e em nosso caso um baixo consumo. 

Nesse ponto, podem ser feitas duas considerações importantes. A primeira é que o 

ganho do LNA é elevado, 23 dB. A segunda, a mais importante, é que a amplitude de 

oscilação é também elevada. Essa amplitude é geralmente o fator limitante para não usar o 

misturador passivo que requer uma amplitude maior para chavear completamente e realizar a 

conversão com um ganho suficiente. O misturador passivo tem outras vantagens como uma 

maior linearidade, apesar de ter uma figura de ruído maior. O esquema completo é 

apresentado na Figura 5. 
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Figura 5. Misturador de balanceamento simples com circuito amplificador fonte-
comum. 
  

Em um sistema de recepção completo, a saída do misturador passivo é geralmente 

conectada a um amplificador de ganho variável (VGA) que possuí uma entrada capacitiva. 

Mas o projeto de tal amplificador vai além do possível em nosso tempo limitado. O VGA é 

então substituído por um simples amplificador fonte comum com carga resistiva (M3 – R3 e 

M4 - R4). Esse estágio é necessário para apresentar uma carga capacitiva ao misturador e 

poder medir a saída IF com o analisador que possuí uma impedância de entrada de 1 MΩ. 

É também necessário polarizar o misturador cujo dreno é flutuante. Por isso foi 

acrescentado um resistor RP de valor suficientemente alto para não interferir no 

funcionamento dinâmico do misturador, vindo descarregar o capacitor de entrada do buffer. 

Mas por outro lado, o misturador ativo mostrado na figura 6 é capaz de fornecer um 

ganho maior a um consumo baixo (cerca de 100 µA de consumo) considerando ainda que o 

amplificador fonte comum possui também um consumo que também foi de 100 µA de forma 

que o ativo consegue ter um ganho de conversão consumindo o mesmo que o passivo. 

 

 

Figura 6. Misturador ativo com balanceamento simples implementado. 
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De fato, o misturador ativo possui ganho de conversão de 0,65 dB e o passivo possui 

ganho de conversão de -2,35 dB. 

Outro fator que favorece o misturador ativo é a figura de ruído que é 10,342 dB para o 

receptor com misturador passivo e 9,069 dB para o receptor com misturador ativo. 

Fazendo um comparativo, conclui-se que o misturador ativo mostrou-se mais eficiente 

que o passivo nas simulações realizadas. 

 Dimensionamento dos componentes – Passivo 

O trabalho de dimensionamento iniciou-se com o buffer de saída. Foi dado um limite de 

corrente de consumo de 35 µA para cada buffer. Para melhorar a linearidade do dispositivo, é 

aconselhado polarizar a saída num valor próximo da metade da tensão de alimentação, ou seja 

0,3 V em nosso caso. Com o valor da corrente e o valor da queda de tensão no resistor, se 

pode deduzir o tamanho adequado para os resistores R3 e R4: 8,5 kΩ. 

A tensão VGS é igual à tensão de alimentação Vdd (0,6 V). Usando a fórmula da Equação 

1 da corrente do MOS na saturação, se pode deduzir aproximadamente o fator de forma W/L 

do transistor. 

    (1) 

Em nosso caso, deu W/L = 45. Realizando umas simulações com o L = 0,18 µm 

(dimensão mínima) e W = 8 µm, os resultados foram abaixo do esperado. De fato, usando a 

dimensão mínima para o comprimento do canal, o efeito de modulação do comprimento do 

canal diminui a resistência de saída do transistor, impactando o ganho final do amplificador. 

Outro efeito negativo é o aumento do ruído gerado pelo componente. Foi então escolhido L = 

0,5 µm e W = 22,5 µm. 

É depois necessário realizar uns ajustes finos para encontrar o tamanho levando a tensão 

de polarização de saída desejada. Essas simulações nos levaram a escolher L = 0,5 µm e W = 

20 µm. 

Para os transistores M1 e M2, o compromisso deve ser feito entre as perdas no canal e a 

capacitância parasita apresentada ao VCO. Aumentando a largura do transistor, diminui-se a 

resistência do canal e então as perdas de conversão, mas também aumenta-se a capacitância 

apresentada ao VCO na porta do transistor. Se o VCO for carregado por uma capacitância 

elevada, sua amplitude de oscilação diminui e o funcionamento do transistor como chave se 

torna menos efetiva, aumentando as perdas de conversão. Então, existe um valor ótimo para a 

largura dos transistores M1 e M2. Usando o esquema elétrico da Figura 1, é realizado uma 

simulação paramétrica do ganho de conversão em função da largura dos transistores para 
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otimizar o ganho de conversão. O comprimento do canal é fixado em 0,18 µm para diminuir a 

capacitância parasita e aumentar a condutividade do canal. O resultado final indica um valor 

de W = 8 µm. 

O resistor RP é fixado a um valor suficientemente alto para não influir sobre o 

comportamento do misturador: 35 kΩ. 

Na tabela 1 são mostradas as dimensões dos componentes do misturador passivo. 

 

Tabela 1. Dimensões dos componentes do misturador passivo. IFPB, 2016. 
 

Componente Tecnologia Tamanho/valor 

M1 – M2 nfet-rf W/L=8/0,18 µm 

M3 – M4 pfet-rf W/L=20/0,15 µm 

RP opnpcresx (poly) 35 kΩ 

R3 – R4 opnpcresx (poly) 8,5 kΩ 

 

 

 Dimensionamento dos componentes – Ativo 

Foi inicialmente colocado um limite de consumo de 200 µA, mas depois foi verificado 

que um valor de 100 µA resultava em valores melhores de ganho de conversão e figura de 

ruído. 

Um problema que ocorreu no dimensionamento dos componentes foi o fato de a tensão 

de alimentação ser apenas de 0,6 V. Isto pois o misturador ativo é um circuito cascode de 

forma que o segundo estágio está conectado acima do primeiro estágio, de forma que é 

necessário que uma tensão suficiente para retirar os transistores dos dois estágios do estado de 

corte de forma que a tensão que vai polarizar os dois transistores seja maior que a soma das 

tensões de limiar dos dois estágios. Foi escolhido o valor de 0,45 V para VGS de forma a 

polarizar os transistores. Assim uma tensão de 0,45 V foi aplicada na porta do transistor do 

primeiro estágio e uma tensão de 0,6 V foi aplicada nas portas dos transistores Q2 e Q3 do 

segundo estágio considerando que uma tensão de 0,15 V estaria no dreno do transistor Q1. 

Também foi estabelecido que uma tensão de 0,5 V estaria no dreno dos transistores Q2 e Q3. 

Para garantir que uma corrente de 50 µA está circulando em cada transistor do segundo 

estágio (100 µA no total) e as tensões pré-estabelecidas estivessem satisfeitas, os resistores 

foram colocados em 2 kΩ. 
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Tabela 2. Dimensões dos componentes do misturador ativo. IFPB, 2016. 
 

Componente Tecnologia Tamanho/valor 

Q2 – Q3 nfet-0.13 W/L=7,5/0,12 µm 

Q1  nfet-0.23 W/L=15/0,12 µm 

R1 – R2 Oprrp (poly) 8,5 kΩ 

 

O valor de resistência foi obtido utilizando um resistor da tecnologia com comprimento 

de 1,4 µm e largura de 740 nm. Já para os transistores foi utilizado o comprimento mínimo de 

canal que foi de 120 nm e uma largura de canal de 7,5 µm para os transistores do par 

diferencial e 15 µm para Q1, já que neste circula a corrente vinda dos transistores do segundo 

estágio. 

Na tabela 2 são mostradas as dimensões dos componentes do misturador ativo. 

 

CONCLUSÕES 

A análise das topologias permitiu observar que o misturador ativo apresentava melhores 

características como maior ganho de conversão e menor figura de ruído mantendo o baixo 

consumo conforme mostrado anteriormente. Isto condiz com as topologias analisadas onde se 

observa a preferência pelo misturador ativo. 

Como o circuito com misturador ativo apresentou um melhor desempenho, logo é viável 

e conveniente substituir o misturador passivo pelo ativo. As próximas etapas a serem 

realizadas incluem estudos de mais topologias de forma a melhorar o desempenho. 
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RESUMO:Entre os efluentes produzidos pela indústria petrolífera, um dos principais e mais 
volumosos é a água produzida (AP), formada a partir da junção da água de formação mais a 
água de injeção e que carrega numerosos componentes como óleo em emulsões, sais, sólidos 
em suspensão entre outros. As grandes variedades de substâncias que compõem a água 
produzida podem possuir conseguintemente, um potencial para afetar o meio ambiente 
quando descartada incorretamente em um efluente, prejudicando a fauna e flora do local, além 
de impedir o seu reaproveitamento na forma de reinjeção no poço dependendo dos parâmetros 
apresentados. Torna-se necessário, portanto, a realização de analises físico-químicas acerca de 
tal fluido, em consonância com a elaboração de técnicas de adequação para a AP. Este 
trabalho teve por objetivo verificar os parâmetros: dureza total, dureza em cálcio, nitrogênio 
amoniacal, sólidos totais, densidade, demanda química de oxigênio e teor de óleos e graxas, 
conjuntamente com a elaboração e teste da efetividade de um filtro para regular índices 
elevados da água produzida de um poço localizado em Mossoró-RN. Averiguaram-se a partir 
dos dados obtidos, teores fora das normas vigentes pela legislação e que, com o procedimento 
de filtragem realizado, conseguiu-se a adequação desses fatores. 
Palavras–chave: água produzida, análise, filtro, meio ambiente 
 
DESIGN AND EFFECTIVENESS EVALUATION OF A FILTER FOR 
SOME FITNESS PARAMETERS PHYSICAL AND CHEMICAL OF 
WATER PRODUCED BY ADSORPTION IN FIXED BED 
 
ABSTRACT:Among the effluents produced by the oil industry, one of the main and bulkier 
is produced water (AP), formed from the junction of the water injection formation water 
which carries numerous components such as oil emulsions, salts, solids suspension among 
others. Large varieties of substance in the water produced may have by consequence a 
potential to affect the environment when discarded improperly in an effluent, damaging the 
local fauna and flora, as well as prevent its reuse as reinjection in the well depending on 
displayed parameters. It is necessary therefore to carry out physicochemical analysis about 
such fluid, in line with the development of adequate techniques to the AP. This study aimed to 
verify the parameters: total hardness, calcium hardness, ammonia nitrogen, total solids, 
density, chemical oxygen demand and content of oils and greases, together with the 
development and testing of the effectiveness of a filter to regulate high levels the produced 
water from a well located in Mossoro-RN. Is ascertained from the data obtained, levels 
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outside the existing rules in the legislation and that with the filtering procedure performed, 
managed to fit these factors. 
KEYWORDS: produced water, analysis, filter, environment 
 

INTRODUÇÃO 

A Água Produzida (AP) é a maior corrente de efluente das atividades de produção de 

petróleo. As estratégias de gestão geralmente adotadas para lidar com esta questão são o seu 

descarte no mar ou em formações subterrâneas, reinjeção na formação para a manutenção da 

pressão, e o uso para outras atividades da produção. Em todos estes casos, tratamentos 

específicos podem ser requeridos (MOTTA et al., 2014). 

A água produzida contém várias substâncias orgânicas e inorgânicas oriundos da sua 

formação geológica. Possui componentes como o óleo (componentes orgânicos), sais, 

oxigênio dissolvido, metais pesados e substâncias de tratamento. Outros contaminantes como 

sólidos da produção também estão presentes, além da existência de microorganismos 

(ZHENG et al., 2016). 

Destaque para as concentrações de óleos e graxas, parâmetro que exige uma atenção em 

particular. Esse composto na água produzida é comumente encontrado com o óleo disperso na 

água, na forma de emulsões (MOTTA et al., 2014). 

Em geral, as propriedades da água produzida têm maior variabilidade que as 

apresentadas pela água do mar, elevando a preocupação ambiental em relação a tal efluente. 

Essas propriedades dependem da natureza e do estado do reservatório, o tipo e condições do 

processo de produção e as condições ambientais (ZHENG et al., 2016). 

Diante do que foi apresentado, evidencia-se a necessidade da realização de estudos 

sobre a AP, tendo em vista os diversos elementos que são carregados em sua composição e de 

seu potencial de prejudicar o meio ambiente quando é eliminado no mar, ou sua utilização 

para reinjeção no poço (THOMAS, 2004).   

Tendo em vista tal problemática, esse trabalho tem por objetivo a realização de uma 

análise de alguns aspectos físico-químicos aliado à aplicabilidade do tratamento de adsorção 

para melhorar os teores encontrados e deixá-los dentro das normas vigentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram obtidas em poço produtor da cidade de Mossoró, localizada ao 

noroeste do Rio Grande do Norte, cedidas pela UTC Engenharia. 



 

4200 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A elaboração das análises foram realizadas seguindo as metodologias expostas no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012), constatadas 

noQuadro 1. 

 

Quadro 1. Técnicas analíticas usadas na análise de água produzida. IFPB, 2016. 

 

Parâmetros Técnicas Analíticas 

Dureza total Titulométrico 

Dureza em Cálcio Titulométrico 

Nitrogênio 
Amoniacal 

Destilação 
Preliminar/titulométrico 

Sólidos Totais Gravimetria 

Densidade Cálculo simples de 
massa/volume 

DQO Oxidação com 
dicromato de potássio 

TOG Espectroscopia no 
infravermelho 

*Demanda Química de Oxigênio 

**Teor de Óleos e Graxas 

 

No filtro empregado foi incorporado 10 cm de brita na parte mais inferior; na 

intermediária, 12 cm do elemento filtrante (carvão ativado previamente tratado); e, na parte 

superior, 8 cm de areia. A construção do filtro contou basicamente com tubos de policloreto 

de vinila (PVC) e alguns equipamentos auxiliares. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta os valores obtidos acerca dos parâmetros físico-químicos da 

amostra de água produzida antecedente ao processo de filtragem. 
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Tabela 1.Parâmetros físico-químicos da amostra de Água Produzida (AP) e os seus 
respectivos valores antes do processo de filtração. IFPB, 2016. 

 

Parâmetros Amostra Valores Padrão 
Dureza Total 
(mg 
CaCO3/L) 

1214 - 

Dureza em 
Cálcio (mg 
CaCO3/L) 

700 - 

Nitrogênio 
Amoniacal 
(mg N-
NH4

+.L-1) 

10,64 20* 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

16,596 - 

Densidade 
(g/cm3) 

0,9409 - 

DQO (mg 
O2.L-1) 

875 Até 1220** 

TOG (mg.L-1) 38,46 Até 20 mg.L-1* 
* Valores estabelecidos pela Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011). 
** Valores característicos citados em Motta et al. (2013) 

 

A dureza da água normalmente é relacionada aos íons que estão dissolvidos no fluido, 

sendo o principal deles o cálcio, não há um padrão deste fator para o descarte da AP. Os 

sólidos totais e a densidade igualmente não apresentam valores padrão, mas altos índices 

destes podem indicar problemas adjacentes.  

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) apresentou-se abaixo de valores de referência 

encontrados em Motta et al. A DQO é um dos parâmetros essenciais nos estudos quanto a 

águas, uma vez que, é um dos principais aspectos para se avaliar o grau de poluição da água, 

refletindo a quantidade de compostos oxidáveis como o hidrogênio de hidrocarbonetos 

(SOUZA, 2015). 

O Nitrogênio Amoniacal é um dos fatores de preocupação abordados pelas resoluções 

do CONAMA, como mencionado na resolução n° 430/2011, estabelecendo um valor máximo 

de 20 mg N-NH4
+.L-1. A amostra apresentou um valor relativamente inferior (10,64 mg N-

NH4
+.L-1), evidenciando ausência de malefícios ambientais por este aspecto.  

O Teor de Óleos e Graxas é um dos principais aspectos quando se considera a água 

produzida, indicando o óleo que está disperso na água em forma de emulsões, na qual estes 

hidrocarbonetos presentes são prejudiciais quando em quantidade significativa ao meio 

ambiente. A Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2005) estabelece que o descarte 
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de substâncias com teor de óleo e graxas deve ser de no máximo 20 mg.L-1, sendo encontrado 

na análise o valor de 38,46 mg.L-1. A constatação de a amostra possuir o teor acima das 

resoluções alarma a uma grande preocupação em termos ambientais.    

Posteriormente submeteu-se a amostra à filtragem por meio de adsorção em carvão 

mineral ativado, obtendo os resultados descritos na Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2.Parâmetros físico-químicos da amostra de Água Produzida (AP) e os seus 
respectivos valores após processo de filtragem. IFPB, 2016. 

 
Parâmetros Amostra Valores 

Padrão 
Dureza Total (mg 
CaCO3/L) 

48 - 

Dureza em Cálcio 
(mg CaCO3/L) 

8 - 

Nitrogênio 
Amoniacal (mg 
N-NH4

+.L-1) 

8,4 20* 

Sólidos Totais 
(mg/L) 

15,905 - 

Densidade(g/cm3) 1,004 - 

DQO (mg O2.L-1) 725,19 Até 1220** 

TOG (mg.L-1) 0,0 Até 20 
mg.L-1* 

* Valores estabelecidos pela Resolução n° 430/2011 do CONAMA (BRASIL, 2011). 
** Valores característicos citados em Motta et al. (2013) 

 

Constataram-se, após o processo de filtragem, a redução de diversos parâmetros. A 

durezas totais e em cálcio, influenciados pela presença de sais, reduziram grandemente em 

relação aos seus teores anteriores a passagem pelo filtro. 

Outros parâmetros também apresentaram redução, porém sendo relativamente menores, 

de 10,64mg N-NH4
+.L-1 para 8,4 mg N-NH4

+.L-1 para o nitrogênio amoniacal, e de 16,596 

para 15,905 nos sólidos totais 

A densidade aproximou-se bastante da densidade normal da água, apesar desse 

parâmetro não apresentar valores de referência, a similaridade da amostra com a água normal 

do ambiente é um fator positivo quando se considera o descarte. 
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A demanda química de oxigênio teve uma redução de 17,12% após a passagem pelo 

filtro, melhorando ainda mais este índice. 

A redução para o Teor de Óleos e Graxas foi a máxima possível, alterando o 

resultado de 38,4644 mg.L-1 para 0 mg.L-1. Tal resultado estabelece uma melhor perspectiva 

para o descarte da água produzida, tendo em vista a grande preocupação acerca dos 

hidrocarbonetos e sua potencialidade de contaminação, além de evidenciar grande eficácia do 

filtro elaborado para a redução do teor.  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados adquiridos, pode-se afirmar que a água produzida do poço 

localizado em Mossoró-RN, apresenta risco de contaminar o ambiente quando descartado de 

forma inadequada decorrente do Teor de Óleos e Graxas apresentar-se acima do estabelecido 

para o descarte pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Demais parâmetros 

se mostraram dentro das normas vigentes ou não apresentavam valores de referência. 

O tratamento de adsorção apresentou boa eficiência na redução de variados 

parâmetros, como dureza, nitrogênio amoniacal, demanda química de oxigênio, sólidos totais 

e, em especial, no teor de óleos e graxas, no qual alcançou redução máxima deste fator. 
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RESUMO: O progresso tecnológico quanto a concretos de elevadas resistências vem 
evoluindo significativamente nas últimas décadas. Com o surgimento de produtos que 
garantem uma melhoria nas propriedades mecânicas, tal como eliminando o uso de agregados 
graúdos e alterando a microestrutura com o emprego de materiais fino e ultrafinos, como o pó 
de quartzo e a sílica ativa é possível o desenvolvimento de concretos com baixíssima 
porosidade e elevadas resistências a compressão, caracterizando o Concreto de Pós Reativos 
(CPR). Esta técnica é baseada no método de empacotamento e foi utilizada no presente 
estudo, tendo como principais objetivos a estruturação de um concreto altamente compacto e 
com resistência característica à compressão de no mínimo 90 MPa ao terceiro dia. Para 
alcançar uma elevada resistência inicial, foi utilizada técnicas de dosagem para a obtenção do 
Concreto de Ultra Alto Desempenho, qualificado para rompimentos na faixa de 200 MPa à 
800 MPa se adicionados fibras metálicas e curados à altíssimas temperaturas. Para tal fim, foi 
utilizado cimento branco, pó de quartzo, sílica ativa, areia fina, aditivo superplastificante, 
fibras de aço de pequena dimensão e água, além da técnica de cura térmica para aceleração no 
ganho de resistência nos primeiros dias. Os procedimentos foram realizados no laboratório de 
materiais do IFTO – Campus Palmas, resultando em um concreto cuja resistência à 
compressão atingiu 140,7 MPa ao terceiro dia, ultrapassando os valores esperados. 
Palavras–chave: concreto de ultra alto desempenho, cura térmica, pó de quartzo, resistência à 
compressão, sílica ativa 
 

REACTIVE POWDER CONCRETE WITH ADDITION OF METALLIC 
FIBER USING THE PACKING METHOD 
 
ABSTRACT: The technological progress about concrete of high resistance has presented a 
significantly increase in recent decades. With the appearance of products that guarantee an 
improvement in the mechanical properties, as eliminating the use of coarse aggregates and 
changing the microstructure with the employment of thin and ultrathin materials. For instance, 
with quartz powder and silica fume it is possible to develop concretes with very low porosity 
and high resistance to compression, known as Post Reactive concrete (PRC). This technique 
is based on the packing method and it was used in this study, the main goal is to make a 
highly compact concrete with a characteristic compressive strength of at least 90 MPa on the 
third day. To achieve a high early strength, it was used techniques for obtaining Ultra High 
Performance Concrete qualified for ruptures in the range of 200 MPa to 800 MPa if added 
metallic fibers and cured at high temperatures. In addition, white cement was used, quartz 
powder, silica fume, fine sand, superplasticizer, small metallic fibers and water, as well as the 
thermal curing technique for accelerating the strength gain in the first few days. The 
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procedures were performed in the materials laboratory at IFTO - Campus Palmas, resulting in 
a concrete which the compressive strength reached 140.7 MPa the third day, surpassing the 
expected values. 
KEYWORDS: ultra-high performance concrete, thermal curing, quartz powder, 
compression, silica fume. 
 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a produção de concreto tem atingido níveis altíssimos de resistência, 

aonde Concretos de Alto Desempenho (CADs) têm se apresentado defasado frente aos 

Concretos de Ultra Alto Desempenho (CUADs). Enquanto que os CADs, a geração passada 

de concretos de alto desempenho, atingiam excelsos 120 MPa de resistência à compressão 

(MEHTA; AÏTCIN, 1990), os CUADs, seus sucessores naturais, têm sido rompidos à 

incríveis 200 MPa, podendo atingir 800 MPa se adicionadas fibras metálicas e curados à 

altíssimas temperaturas. 

Conforme Vanderlei (2004), o CUAD é um concreto composto por materiais finos 

como, areia de quartzo, cimento Portland com baixo teor de C3A, pó de quartzo, sílica ativa, 

aditivo superplastificante, fibras de aço de pequena dimensão e baixa relação 

água/aglomerante, que segundo Biz (2001) varia entre 0,15 e 0,20. Sendo os sólidos de 

granulometria muito pequena (até 2mm), o referente material também é conhecido como 

Concreto de Pós Reativos (CPR). Essa mistura objetiva alcançar uma massa homogênea, 

melhoria nas propriedades mecânicas da interface pasta-agregado, aumento da compacidade e 

diminuição na porosidade e permeabilidade otimizada pela granulometria dos materiais finos 

e avanço na propriedade de ductilidade em função da adição das fibras de aço (DUGAT et al, 

1996).  

Richard (1996) alega que para a obtenção do CPR com os parâmetros mencionados 

anteriormente, é necessário seguir princípios, como aumento de homogeneidade pela 

otimização dos agregados graúdos, aumento da densidade pela otimização da distribuição 

granulométrica dos grãos e/ou aplicação da pressão no preparo, melhor microestrutura 

utilizando tratamento térmico durante a cura, aumento da ductilidade pela incorporação de 

fibras de aço, realizar a mistura e a moldagem de tal modo a gastar o menor tempo possível 

entre as operações. A utilização dos três primeiros princípios produz uma matriz com alta 

resistência à compressão, mas com baixa ductilidade. Uma resposta a este problema é a 

incorporação de fibras de aço, que além de atuar como ponte de transferência de tensões, 

promove um aumento à durabilidade do concreto através do acréscimo da resistência à tração.  
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É importante salientar que para o melhor ganho nas resistências iniciais é necessário a 

aceleração do mesmo. No presente trabalho foi utilizada a técnica de cura térmica, que 

consiste na submersão dos corpos de prova em água aquecida a temperaturas que seguem as 

literaturas de referência para cada trabalho. Segundo Christ (2014), aos 90 ºC, simplesmente 

modifica a microestrutura dos cristais hidratados como consequência da aceleração das 

reações pozolânicas, enquanto que temperaturas compreendidas entre 200-400 ºC, contribuem 

para a formação dos hidratos do tipo xonotlite. Deste modo, há uma enorme dependência da 

cura térmica para a obtenção de altas resistências, especialmente nas idades iniciais, conforme 

conclui Vanderlei (2004). 

Assim, o CPR será objeto de estudo deste trabalho, norteando o caminho para a 

obtenção de resistências à compressão superiores a 90 MPa em três dias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método de dosagem para concreto de pós reativos visa a criação de materiais com o 

mínimo de inconformidades, empregando partículas de pequenos diâmetros, para a 

constituição de altas densidades. Esta técnica é caracterizada como método de empacotamento 

e foi utilizada no presente estudo, tendo como principais objetivos a estruturação de um 

concreto altamente compacto e com resistência característica à compressão de no mínimo 90 

MPa ao terceiro dia. 

No entanto para o desenvolvimento do traço, é necessário a caracterização dos 

agregados seguindo suas respectivas normas. Primeiramente foi analisado a Granulometria, 

Módula de Finura (MF) e Dimensão Máxima Característica (DMC) do agregado miúdo 

segundo a norma NBR 248:2003. Conforme mostrado na Figura 1, o Módulo de Finura foi 

de 1,66 e a Dimensão Máxima Característica foi de 0,6mm. 
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Figura 1. Granulometria, Módulo de Finura e Dimensão Máxima Caratcterística 

do Agregado Miúdo. IFTO, 2016. 

 

Posteriormente foi realizado o ensaio para Determinação da Massa Específica do 

Agregado Miúdo por meio do Frasco Chapman de acordo com a norma NBR 9776:1987, 

como mostrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Massa Específica do Agregado Miúdo pelo Frasco Chapman. IFTO, 2016 
 
Amostra #1 Amostra #2 

M1 (g) L (cm³) M2 (g) L (cm³) 

500 3,88 500 3,91 

γ #1 (g/cm³) γ #2 (g/cm³) 

2,66 2,62 

| u1 – u2 | 0,04 

γ médio (g/cm³) 2,64 

 
 

O resultado deste ensaio permite que o agregado seja utilizado da melhor maneira para a 

elaboração do traço de concreto. Neste contexto, observou-se que os resultados estão 

conforme a norma, visto que a diferença entre γ#1 e γ#2 foi zero, sendo menor que o limite 

permitido de 0,05 g/cm³ 

Os ensaios para Determinação do Teor de Argila em Torrões e Determinação do 

Material Fino que Passa Através da Peneira 75µm não são necessários, pois segundo Tutikian, 

Isaia e Helene (2011), prefere-se que os agregados, para o caso da produção de concretos de 
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ultra alto desempenho e até mesmo de concretos de alto desempenho, sejam livres de argila e 

materiais friáveis. Portanto, uma vez que os agregados miúdos (areia) utilizados neste 

trabalho foram lavados com água potável até a eliminação de sua turbidez, dispensa-se a 

realização do ensaio. 

Após a caracterização dos agregados foi realizado uma análise dos demais materiais 

empregados na dosagem. 

Aditivo Superplastificante 

O aditivo superplastificante usado no estudo é produzido pela Viapol Ltda, sendo 

comercialmente vendido como Plastol 6040, um hiperplastificante de Policarboxilatos, como 

apresentado na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Caracterização do Superplastificante Plastol® 6040. IFTO, 2016. 
 
Características do PLASTOL® 6040 

Ação Principal Aditivo Superplastificante tipo II (SP-II R) - (Hiperplastificante) 

Ação secundária Redutor de água de amassamento (A/C) 

Composição Solução de Policarboxilatos em meio aquoso 

Aspecto Líquido 

Cor Levemente amarelada 

Massa Específica ≅ 1,08 g/cm³ 

Teor de Sólidos 40% 

pH ≅ 5,7 

Teor de Cloretos Não contem cloretos 

Fonte: Viapol Ltda 

 
 Cimento Portland Branco 

 O cimento é o principal material aglomerante no concreto deste estudo, sendo 

empregado o Cimento Portland Branco (CPB) produzido pela mexicana Tolteca. As 

características do mesmo foram estudadas por Carbone et al (2003), no qual através das 

mesmas atestou sua adequação à norma nacional vigente, sendo elas apresentadas de maneira 

sintética na Tabela 3. 
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Tabela 3. Características físicas e químicas do cimento empregado. IFTO, 2016. 
 
CIMENTO PORTLAND BRANCO (CPB) – TOLTECA CEMEX 

Massa Específica 2,96 g/cm³ 

Área superficial específica 1,01 m²/g 

Teor de C3S 62,2% 

Teor de C2S 10,7% 

Teor de C3A cúbico 6,7% 

Teor de C3A ortorrômbico 0,9% 

Teor de Portlandita 7,6 

Calcita 0,2 

Dolomita 6,8 

Óxido de magnésio 0,5 

Sulfatos de cálcio 4,6 

Fonte: Carbone et al., 2013 

 
Sílica Ativa 

A Sílica Ativa (SA) empregada neste estudo é fornecida pela Tecnosil Ltda., 

apresentando suas características físicas e químicas obtidas pela própria companhia, cujo 

resumo encontra-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resumo das características físicas e químicas da sílica ativa. IFTO, 2016. 
 
SÍLICA ATIVA – TECNOSIL 

Massa Específica 2.220 Kg/m³ 

Teor de SiO2 > 85% 

Superfície Específica 20.000 m²/Kg 

Formato da Partícula Esférico 

Fonte: Tecnosil Ltda. 

 
Pó de Quartzo 

 O pó de quartzo empregado é fornecido pela Mineração Jundu, sendo comercialmente 

distribuído como Sílica Malha 325. Através da análise do estudo de Vanderlei (2004), pode-se 
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constatar que este pó de quartzo possui uma massa específica de 2,06 Kg/dm3. Um boletim 

técnico com os dados de análise química é apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Análise química do pó de quartzo. IFTO, 2016. 
 

%Fe2O3 %Al2O3 %TiO2 %P.F. %SiO2 

0,025 0,057 0,02 0,11 99,73 

 Fonte: Vanderlei, 2004 apud Mineração Jundu. 
 

Fibra Metálica 

As fibras de aço utilizadas neste trabalho são produzidas pela Fibra Steel, do tipo 

FSD6030 AI FF50 e possuem um diâmetro de 0,6 mm, comprimento de 30mm, resistência à 

tração do aço superior a 1000 MPa. Os dados foram obtidos no site da mesma. 

Método de Dosagem 

O método de dosagem empregado foi baseado no estudo proposto por Vanderlei (2004), 

que desenvolveu seu traço a partir do método de empacotamento. Vale ressaltar que por 

dificuldades na disponibilidade de materiais, a areia empregada no presente trabalho não foi a 

mesma utilizada por Vanderlei (2004) – areia de quartzo – mas sim areia natural. Portanto, 

espera-se que as resistências alcançadas sejam menores das apresentadas pelo autor de 

referência. O traço inicial é apresentado na Tabela 6. 

 
Tabela 6. Traço inicial com consumo. IFTO, 2016. 

MATERIAL 
MASSA 
ESPECÍFICA 
(Kg/dm3) 

TRAÇO  

(Em massa) 

CONSUMO 
(Kg/m3) 

Cimento 2,96 1 867,24 

Areia 2,64 1,01 875,92 

Sílica Ativa 2,22 0,246 213,34 

Pó de Quartzo 2,06 0,235 203,80 

Superplastificante (3%) 1,08 0,03 26,02 

H2O 1 0,18 156,10 

Fibra Metálica - 0,04 34,69 
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As atividades de execução deste traço são baseadas nas recomendações de Vanderlei 

(2004), porém, seguem adaptações para o melhor desempenho da dosagem conforme a 

estrutura do laboratório onde o traço foi executado: 

1. Separar e pesar o cimento, pó de quartzo, sílica ativa, areia, fibras de aço, água e 

superplastificante; 

2. Separar a massa da água em duas partes iguais, acrescentando em uma das 

porções o superplastificante; 

3. Misturar os materiais secos até formar uma porção mais homogênea; 

4. Adicionar a metade da água que não contém o aditivo e conglomerá-las no 

misturador plenário, em velocidade baixa, até que todas as partículas estejam 

úmidas; 

5. Adicionar a segunda porção de água e misturá-las em velocidade alta até que a 

massa esteja com a trabalhabilidade esperada. Em geral o tempo necessário, no 

misturador plenário, é cerca de dois minutos; 

6. Retirar a massa de concreto fresco e inseri-las nas formas metálicas, adensando-

as com o auxílio da mesa vibratória. 

Foram feitas moldagens em quatro fôrmas para corpos-de-prova cúbicos, de dimensões 

5 cm por 5 cm. O desmoldante foi aplicado anteriormente nas paredes da fôrma. 

Os corpos-de-prova foram desformados com 24 horas e colocados no equipamento de 

Banho-Maria oriundo do Laboratório de Química do IFTO - Campus Palmas, onde 

permaneceram por 36 horas a uma temperatura de 60 ºC, sendo rompidos com a idade de três 

dias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O corpo de prova com maior resistência à compressão foi de 140,7 MPa, apresentando 

resultado superior ao esperado. Uma explicação para isto vem do fato de se ter utilizado a 

cura térmica, que acelerou as reações químicas fortalecendo a interface pasta-agregado, tendo 

em vista que o sucesso do desenvolvimento das reações neste ponto é crucial para que 

concretos sejam definidos como comuns ou de alto desempenho. É sabido que a propriedade 

de desenvolver resistências na interface pasta-agregado é em função das reações entre SiO2 e 

CH, que produz CSH. Sendo assim, o concreto de pós reativos se faz valer deste 

comportamento, por conter em sua mistura pó de quartzo, material altamente reativo por ser 

constituído em 99,7% de SiO2 e Sílica Ativa, que também contém substancial quantidade de 

SiO2 (superior a 85%). 
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CONCLUSÕES 

O método utilizado se demonstrou satisfatório pois apresentou uma característica 

CUAD. Cuidados como rapidez na operação e avaliação constante da trabalhabilidade tiveram 

que ser tomados pois o controle tecnológico para este concreto é mais rigoroso. A cura 

térmica se demonstrou essencial, pois o equipamento acelerou o processo de ganho de 

resistência do concreto. O resultado de 140,7 MPa no ensaio de compressão, é, portanto, 

acima do mínimo esperado para este trabalho. 

Para continuidade da pesquisa sugere-se a busca por maiores ganhos de resistência em 

idades superiores; analisar o efeito da cura térmica nas propriedades deste concreto, com o 

objetivo de observar características que levem a um procedimento que altere para melhor as 

características do concreto levando em conta a sua microestrutura; analisar a durabilidade do 

concreto de pós reativos; utilizar este concreto para outros fins pedagógicos a fim de analisar 

a sua aplicabilidade, por exemplo, em escala real. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
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RESUMO: A presença de catadores nas ruas das cidades brasileiras denuncia um grave 
problema social que precisa ser melhor compreendido. Em Fortaleza-CE, alguns estudos 
foram realizados em associações de catadores, mas pouco se sabe sobre os catadores não-
associados, ou seja, os que trabalham (alguns vivem) nas ruas da cidade. O objetivo desta 
pesquisa foi identificar as condições de trabalho dos catadores autônomos de materiais 
reutilizáveis e recicláveis que trabalham no Centro da cidade de Fortaleza-Ceará. Foram 
aplicados 25 questionários com 20 perguntas entre abertas e fechadas com os catadores que se 
disponibilizaram a participar da pesquisa. O trabalho de campo foi realizado durante o mês de 
março de 2016. Observou-se que os entrevistados são pessoas submetidas a condições 
precárias de trabalho, ganham abaixo de um salário mínimo e estão subordinados aos donos 
de depósitos. Seu cotidiano é marcado por desrespeito, longas jornadas de trabalho, 
problemas de saúde, precariedade nos instrumentos de trabalho e dificuldades na organização 
laboral. Realizam seu trabalho sem nenhuma proteção e sem auxílio de políticas públicas. 
Palavras–chave: catadores autônomos, resíduos sólidos, trabalho precário 
 

THE WORKING CONDITIONS OF SCAVENGERS OF RECYCLABLE 
MATERIALS OF DOWNTOWN FORTALEZA, STATE OF CEARÁ 
 
ABSTRACT: The presence of waste scavengers working in the streets shows a serious social 
problem in Brazil that must be better understood. Some studies were conducted with waste 
scavengers´ associations in Fortaleza, state of Ceará, but little is known about non-associated 
ones, i.e. those working (and some of them even living) in the city streets. The goal of this 
study was to identify the working conditions of self-employed scavengers of reusable and 
recyclable materials working in downtown Fortaleza, state of Ceará, Brazil. Questionnaires 
with 20 open and closed questions were answered by 25 waste scavengers in March 2016. 
Most of the participants are people subjected to poor working conditions, earning less than a 
minimum wage and subordinated to the owners of the warehouses. Their daily life is 
characterized by disrespect, long workdays, health problems, precarious working tools and 
labor organization difficulties. They carry out their work without any protection whatsoever 
and there is no public policy addressing their situation.  
KEYWORDS: self-employed waste scavengers, solid waste, precarious work 
 
INTRODUÇÃO  

A profissão dos catadores foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 

2002 e a Classificação Brasileira de Ocupações a definiu como “aquele que cata, seleciona e 

vende material reciclável, e que se organiza de forma autônoma ou em cooperativa/associação 

com diretoria e gestão próprias”. 
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O trabalho desenvolvido pelos catadores os coloca expostos a agentes físicos (ruído, 

poeira, calor e frio), químicos (embalagens contaminadas por substâncias tóxicas sólidas, 

líquidas ou gasosas) e agentes biológicos (bactérias, fungos, vírus e parasitas) - BRASIL 

(2002). 

A Norma Regulamentadora n°15, do Ministério do Trabalho e Emprego, considera a 

atividade do catador como insalubre em grau máximo. Por isso, os catadores representam um 

grupo que precisa ser atendido pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador, já que a 

mesma contempla pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, em atividades de 

maior risco para a saúde e submetidas a formas nocivas de discriminação (BRASIL, 2012).  

A precariedade dos instrumentos de trabalho e as dificuldades na organização laboral 

deixam os catadores expostos aos acidentes e atropelamentos, além das agressões físicas e 

psicológicas, situação de humilhação e elevado desgaste físico (SILVA, 2006). 

A catação de materiais reutilizáveis e recicláveis em Fortaleza (Ceará) acontece desde 

1956 (SANTOS; RIGOTTO, 2008) e até a presente data pouco se conhece sobre esses 

trabalhadores, o que despertou o interesse em realizar esta pesquisa, cujo objetivo foi 

descrever e caracterizar o trabalho dos catadores de materiais que trabalham no Centro da 

cidade de Fortaleza-Ceará. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na cidade de Fortaleza (Ceará) que, conforme o Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE (2015), tem 313,14 km2, 2.452.185 

habitantes e densidade demográfica de 7.786,52 hab./km2. Atualmente, a cidade é subdivida 

em 07 Secretarias Executivas Regionais - SER (subprefeituras), o que permite descentralizar 

as decisões do poder público municipal.  

O bairro Centro, durante muitos anos, pertenceu a Secretaria Executiva Regional 2, mas 

sua natureza (predominantemente comercial e de serviços) resultou na criação de uma 

Secretaria específica: a SERCEFOR (Secretaria Executiva Regional do Centro).  

A dinâmica econômica e social do Centro resulta em uma grande quantidade de 

resíduos recicláveis diariamente, o que atrai muitos catadores de materiais, que além de 

recolher resíduos, conseguem alimentos e locais para passar a noite. Por esses motivos, a 

pesquisa de campo foi realizada no referido bairro que, além do grande número de comércios, 

possui muitos pontos turísticos (teatros, museus, igrejas, mercados). 
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Quanto à natureza, essa pesquisa se classificou como aplicada. Quanto aos objetivos, foi 

exploratória. Quanto aos procedimentos técnicos, um levantamento. Quanto aos meios de 

investigação, um estudo de campo. Quanto à abordagem, quantitativa. Quanto ao método, indutivo. 

As etapas da pesquisa desenvolveram-se da seguinte forma: a primeira etapa envolveu a 

busca e leitura de arquivos virtuais e impressos sobre o tema principal da pesquisa: catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

A segunda etapa envolveu a elaboração de um questionário para um pré-teste. Sua 

aplicação ocorreu com o apoio dos estudantes do 3º semestre da Graduação em Tecnologia e 

Gestão Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFCE (Campus 

Fortaleza). Os catadores entrevistados (total: 61) foram aleatoriamente encontrados em 

diversos bairros da cidade pelos estudantes. Os resultados do trabalho foram discutidos em 

sala de aula e permitiram aprimorar o questionário definitivo. Foram elaboradas 20 perguntas 

entre abertas e fechadas, sendo que o trabalho de campo ocorreu durante o mês de março de 

2016. 

A terceira etapa envolveu a aplicação, exclusivamente pelos autores desse trabalho, do 

questionário definitivo com 25 catadores autônomos voluntários encontrados no Centro da 

cidade de Fortaleza-CE.  

A quarta etapa consistiu no tratamento e análise dos dados mediante nova análise da 

literatura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entre os entrevistados, 12 (48%) trabalham na atividade de “reciclagem” há quase 10 

anos e 09 (36%) há mais de 10 anos. Esses resultados permitem entender que a catação não 

gera renda suficiente para que o sujeito mude de vida e se ocupe em outra atividade. Três 

catadores (12%) estão na catação há poucos meses, pois perderam o emprego recentemente. 

Os demais não sabem informar há quanto tempo trabalham no ramo. 

Uma das três mulheres entrevistadas afirmou ser pioneira na catação de materiais pelas 

ruas do Centro de Fortaleza-CE. A senhora, que tem 71 anos de idade, mora no bairro Nossa 

Senhora das Graças, é viúva, teve 9 filhos e ganha até R$ 250,00 por mês. 

Dos entrevistados, apenas 16% não tiveram outras experiências profissionais 

anteriormente, demonstrando um cenário de total desemprego estrutural. As atividades 

desenvolvidas antes da catação relatadas foram: pedreiro, carpinteiro de forma, cozinheira, 

operária de fábrica, cobrador de ônibus, bombeiro hidráulico, entre outras. 
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Bastos e Araújo (2015) verificaram diversas atividades desenvolvidas pelos catadores 

antes de sua inserção na “reciclagem” e os motivos que os levaram a essa atividade foram o 

desemprego, a necessidade e a falta de opção.  

Cada entrevistado narrou seus motivos para realizar a atividade de catador: preciso 

ganhar dinheiro, não gosto de ficar parado, estou desempregado, preciso sustentar o vício, a 

família, não quero roubar, estou complementando a renda, gosto de ser autônomo, não tenho 

documentos pessoais, tenho idade avançada etc. 

Com relação ao número de horas habitualmente trabalhadas, a minoria (8%) trabalha 

um turno (4 horas/dia), 20% trabalham dois turnos (8 horas/dia), 24% trabalham três turnos 

(12 horas/dia), 16% trabalham quatro turnos (16 horas/dia), 24% trabalham acima de 16 

horas/dia e 8% não soube informar.  

Essa diversidade de horários é consequência da liberdade que o catador autônomo 

afirma ter para determinar o seu próprio ritmo de trabalho. Alguns trabalham mais para 

conseguir maior renda.  

A carga horária dos catadores é superior a de outros trabalhadores e alguns trabalham 

dia e noite, sob chuva e sol. Esse fato pode ser justificado pela necessidade de recolher uma 

maior quantidade de recicláveis para obter um melhor rendimento, como afirma, (ABREU, 

2011). 

Dos entrevistados, 24% afirmaram trabalhar mais de 16 h/dia, muitas vezes 

ininterruptas, mesmo sendo um trabalho extenuante e que exige muita força física. Assim, os 

catadores representam a maior forma de precarização do trabalho, em péssimas condições de 

trabalho e sem direito trabalhista (ROOS; CARVALHAL; RIBEIRO, 2010). 

 Com relação à renda média mensal, observou-se que 15 (60%) dos entrevistados 

ganham abaixo de um salário mínimo, 07 (28%) ganham entre um e dois salários, 02 (8%) 

ganham acima de dois salários e 01 (4%) não soube informar. Além da baixa remuneração, 

60% dos entrevistados sustentam pelo menos um dependente e nenhum catador afirmou 

receber benefícios do governo. 

Nesta pesquisa, de uma forma geral, constatou-se que a renda das mulheres é menor que 

a renda dos homens. Um bom exemplo é que os que responderam ganhar acima de dois 

salários mínimos são do sexo masculino. Um deles tem 62 anos, é divorciado, tem 3 filhos e 

mora no Centro. O outro catador afirmou ser morador de rua, separado, 46 anos, 3 filhos e 

com ensino médio completo. 
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De acordo com Santos (2013), alguns fatores podem justificar as diferenças de renda 

entre os catadores: nível de instrução escolar, quantidade de horas trabalhadas, quantidade, 

qualidade e preço do material que é coletado, ritmo de trabalho, crise financeira, etc. 

Dados do IPEA (2013) revelam que nos últimos anos a renda média alcançada pelos 

catadores supera o patamar do salário mínimo em quase todas as regiões, com exceção do 

Nordeste. 

Por conta do rendimento não ser suficiente para garantir as condições mínimas e dignas 

de sobrevivência, esses trabalhadores complementam sua renda com atividades extras como: 

carpinteiro, soldador e flanelinha. Porém, a maioria 84% possui a catação como única fonte de 

renda.  

Todos os catadores vendem os materiais (papelão, plástico, papel, alumínio e vidro) 

para depósitos/sucatas que existem no próprio Centro da cidade. Existe uma dependência na 

relação entre os catadores e os donos de depósitos, pois estes trabalhadores ficam a mercê do 

valor dos materiais pago pelos deposeiros e dos instrumentos de trabalho, que muitas vezes 

são alugados. 

Na visão de 64% dos entrevistados, o maior problema enfrentado no cotidiano é o 

desrespeito. Miura e Sawaia (2013) constataram que os sentimentos de vergonha, preconceito 

e discriminação estão presentes na profissão dos catadores. 

As condições de trabalho dos catadores são caracterizadas pelo processo de 

exclusão/inclusão, inclusão social por meio do trabalho que obtêm renda para sobreviver e 

exclusão por desempenharem esse trabalho (MEDEIROS; MACÊDO, 2006). 

Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis se encontram sob exclusão, 

insegurança, insalubridade, informalidade, precarização, preconceitos e diversas formas de 

descriminalização (RIBEIRO, 2009). 

Do total entrevistado, 56% afirmaram não ter nenhuma doença diagnosticada pelo 

serviço formal de saúde, mas percebem que seu trabalho traz danos à saúde, especialmente 

problemas de pele, infecções, doenças respiratórias, tétano e dores no corpo. 

Os catadores contraem diversos tipos de doenças relacionadas ao trabalho: hérnia de 

disco, doenças reumáticas, problemas do sistema muscular, problemas do sistema articular 

(SILVA, 2006). 

Segundo Santos (2008), os catadores relatam diferentes agravos à saúde como furadas 

de agulhas e dores musculares em várias partes do corpo, relacionadas a movimentos 

repetitivos e diferentes esforços físicos para realização de seu trabalho diário. 
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A atividade de catação pelas ruas de Fortaleza-CE envolve diversos riscos, porém 

apenas 20% dos entrevistados afirmaram adotar algum cuidado na hora de manusear o lixo 

que encontra na rua, como olhar atentamente o que existe no saco de lixo, rasgar com 

cuidado os sacos plásticos etc. 

Agrava a situação o fato de 92% dos entrevistados não utilizarem nenhum equipamento 

de proteção individual. Esse resultado tem estreita relação com dois aspectos: a renda do 

catador não lhe permite comprar materiais de segurança (luva, máscara etc) e, caso fossem 

ofertados gratuitamente tais equipamentos, há grande rejeição ao uso, pois alegam que 

atrapalha a velocidade de trabalho, diminui a sensibilidade das mãos e é desconfortável. 

Esse cenário naturalmente resulta em cortes e arranhões; narrados por 32% dos 

entrevistados. Outro aspecto que merece atenção é que 23% dos entrevistados já sofreram 

algum acidente de trânsito enquanto coletava materiais pelas ruas, tanto com ônibus quanto 

com carros de passeio. 

Entre os entrevistados, 92% se consideram satisfeitos com o trabalho. Alguns 

consideram uma atividade digna e honesta. Outros gostam da liberdade e da autonomia que a 

atividade proporciona. Essa liberdade tem sido apontada como principal motivo para não 

pertencer a uma associação e/ou cooperativa. 

A grande maioria (88%) também percebe a importância do seu trabalho para a limpeza 

da cidade, reciclagem e preservação ambiental. Resultados semelhantes foram encontrados 

por Santos (2008). 

De acordo com Cruz et al. (2012), os catadores - que são vistos pela sociedade como 

ignorantes - muitas vezes possuem mais consciência da importância da separação dos resíduos 

do que muitos cidadãos, e estes trabalhadores se destacam por desempenhar um importante 

papel para o planeta. 

 

CONCLUSÕES 

Os catadores que trabalham no Centro da cidade de Fortaleza-CE possuem condições de 

trabalho precárias e sofrem com o processo de exclusão/inclusão. Seu trabalho é marcado por 

acidentes, riscos, insalubridade e doenças, além disso, convivem com a indiferença e 

preconceitos da sociedade. 

Uma característica aparentemente comum entre os catadores é a resiliência, ou seja, a 

capacidade de enfrentar, aprender, crescer e amadurecer com as adversidades, dificuldades, 

conflitos da vida, usando recursos internos para uma nova maneira de encarar as situações. 
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Essa pesquisa permitiu identificar as condições de trabalho dos catadores autônomos 

que trabalham no Centro da cidade de Fortaleza-CE, sendo seus resultados uma contribuição 

para o re(conhecimento) dessas pessoas e para orientação de políticas públicas. 
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CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE BAIXO CUSTO: UM 
MODELO PARA AUXILIAR NO ENSINO DA QUÍMICA 
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RESUMO: Este trabalho descreve a construção de uma maquete de uma célula unitária 
cristalina cúbica de corpo centrado. Tem como objetivo demonstrar a importância de se usar 
maquetes em três dimensões para facilitar a visualização da disposição dos átomos em uma 
estrutura desse tipo, bem como facilitar a visualização da distribuição eletrônica dos 
elementos químicos. A estratégia metodológica foi escolher um elemento químico que tenha 
estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e construir uma maquete em três dimensões de 
uma célula unitária, cujo átomo central terá sua distribuição eletrônica em três dimensões. 
Esperas-se com isso criar uma nova ferramenta didática que auxilie o docente no momento da 
abordagem de assuntos relacionados a estruturas cristalinas e distribuição eletrônica.  
Palavras–chave: cromo, distribuição eletrônica, elemento químico 
 

 
LOW EDUCATIONAL MATERIAL CONSTRUCTION COST: A 
MODEL TO ASSIST IN TEACHING CHEMISTRY 
 
This work describes construction of a model of a cubic crystalline body-centered unit cell. It 
aims to demonstrate the importance of using models in three dimensions to facilitate the 
arrangement of atoms in view such a structure and to facilitate the display of the electronic 
distribution of the chemical elements. The methodological strategy was to choose a chemical 
element that has the cubic crystal structure of body-centered and build a model in three 
dimensions of a unit cell whose central atom have their electron distribution in three 
dimensions. Esperas with it create a new learning tool that assists the teacher when addressing 
issues related to crystalline and electronic distribution structures. 
KEYWORDS: chrome, electronic distribution, chemical element 
 

INTRODUÇÃO 

Células unitárias cristalinas 

  A Estrutura Cristalina de Cúbica de Corpo Centrado CCC, mais comumente encontrado 

no Ferro (Fe), Cromo (Cr), Molibdênio (Mo), Tantâlo (Ta) e Tungstênio (W), matérias muito 

utilizados em processos metalúrgicos. Essas estruturas CCC têm por características básicas 

uma célula unitária cúbica, com átomos localizados em todos os oito vértices e um único 

atômico no centro do cubo. Os átomos no centro e nos vértice tocam uns nos outros ao longo 

das diagonais do cubo e o comprimento da célula unitária de raio atômico R estão 

relacionados com a expressão a= 4R/raiz de 3 (CALLISTER, 2000). 
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Breve histórico do cromo 

O cromo foi descoberto pelo farmacêutico e químico francês Louis Nicolas Vauquelin 

em 1797. A palavra Cromo vem do grego Chroma (cor), em razão dos compostos coloridos. 

É um elemento químico de símbolo Cr, número atômico 24 e massa atômica 52. Sólido 

em temperatura ambiente.  

 O cromo é um material de transição, duro, frágil, de coloração cinza semelhante ao aço, 

é reluzente e pode ser finamente polido. Tem pouca ductibilidade e não é usado como metal 

estrutural. É resistente a oxidação e não reage com ácido nítrico, mas é atacado pelo ácido 

clorídrico e, lentamente, pelo ácido sulfúrico. O cromo é quem dá a cor verde-esmeralda aos 

vidros. Em camada superficial o cromo produz superfície dura, de bom aspecto e resistente a 

corrosão. Compostos de cromo são usados como fixadores de cor na indústria têxtil e para 

anodizar o alumínio, segundo dados obtido em sítio InfoEscola na rede mundial de 

computadores. 

O cromato de chumbo é usado como pigmento amarelo. Também pode ser usado como 

revestimento de peças decorativas. 

Estrutura cristalina do cromo 

Uma estrutura pode ser considerada cristalina quando os átomos (ou moléculas) que a 

constitui estão dispostos segundo uma rede tridimensional bem definida e que é repetida por 

milhões de vezes. Tem-se como exemplo os metais e a maior parte das cerâmicas. 

Chama-se sólido amorfo ou não cristalino, os que não apresentam regularidade na 

distribuição dos átomos e podem ser considerados como líquidos extremamente viscosos, 

como vidro, piche e vários polímeros.  

A Estrutura cristalina do cromo é Cúbica de Corpo Centrado (CCC), é característica dos 

elementos metálicos a transformação de líquido para sólido, adquirindo aspecto de estruturas 

densas, como a cúbica de corpo centrado. Essa estrutura é formada por átomos localizados em 

todos os oito vértices e um único átomo localizado no centro do cubo. 

Estrutura cristalina cúbica de corpo centrado: 
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Figura 1. Estrutura cristalina, princípio da ciência e tecnologia dos materiais 
IFSC, 2015. 

 

 Dois átomos estão associados a cada célula unitária CCC: o equivalente a um átomo, 

distribuído entre os oito vértices, onde cada átomo em um vértice é compartilhado por oito 

células unitárias, e o único átomo do centro, que está totalmente contido dentro da sua 

célula. Além disso, a posição atômica central e no vértice são equivalentes. O número de 

coordenação para a estrutura cristalina CCC é 8, cada átomo central  possui  como  vizinhos  

mais  próximos  os  seus  oito  átomos  localizados  nos vértices do cubo. Uma vez que o 

número de coordenação é menor na CCC do que na CFC, o fator de empacotamento 

atômico na CCC também é menor do que na CFC, sendo de 0,68, contra 0,74 na CFC. O 

parâmetro do reticulado é a= 4R/raiz de 3  (NEVES, 2008). 

Distribuição eletrônica do cromo 

 Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 

7 camadas eletrônicas, designados pelas letras maiúsculas: K,L,M,N,O,P e Q. A medida que 

as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. As 

camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas 

K,L,M,N,O, P e Q constituem os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis de energia, com seus números 

de elétrons 2, 8, 18, 32, 50, 72 e 98 respectivamente. 

A distribuição eletrônica dos elétrons de um átomo no estado neutro ou fundamental é 

comumente realizada com o diagrama de Pauling. 

Distribuição do cromo usando o diagrama: 
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 Figura 2. Elaborada pelo autor, 2016. 
 

Aqui podemos observar a hibridização de dois orbitais o orbital  com o orbital , 

apesar de a camada M poder acomodar 18 elétrons a hibridização acontece devido à falta de 

um elétron no ultimo orbital . 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a construção da célula unitária foram escolhidos materiais seguindo os seguintes 

critérios: Primeiro material reciclado e segundo custos, assim, se chegou a escolha do arame 

e fios de internet como materiais reciclados, pois são fácil acesso, as bolas de isopor foram  

escolhidas devido o seu baixo custo e a dificuldade de se encontrar algo semelhante para 

reciclar, assim como as miçangas que foram usadas para representar os elétrons do átomo 

central da célula. Após a escolha dos materiais foram cortados 4 pedaços de arame iguais   

e foram fichados na bola de isopor, conforme mostrado abaixo: 

A terceira etapa foi construir o átomo central de posse da distribuição eletrônica, foi 

feito os orbitais com arame em volta de um núcleo e depois o átomo foi fixado no centro da 

célula.  

Abaixo imagem do modelo: 
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 Figura 
3. Elaborada pelo autor, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A criação da maquete desenvolveu habilidades e interesse por parte dos estudantes no assunto 

de química envolvendo a distribuição e as camadas eletrônicas, demonstrando os orbitas e os 

elétrons em cada camada no átomo central da estrutura, onde fica evidente a hibridização do 

cromo com a transferência de um elétron do orbital N para o orbital M, podendo ser discutido 

em aulas práticas o comportamento dos elétrons, sendo possível observar que a experimentação 

realmente facilita a compreensão de assuntos complexos.  

Tivemos como resultado a construção de uma maquete da estrutura cristalina de corpo 

centrado CCC do cromo. Como pode ser visto na imagem abaixo.  

Maquete da estrutura cristalina de corpo centrado: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Elaborada pelo autor, 2016. 
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CONCLUSÕES 

Após a realização do trabalho verificou-se que o uso e construção de maquetes 

auxiliam no aprendizado facilitando a visualização de estruturas que muitas vezes se tornam 

difíceis de compreender, devido à necessidade que se tem de abstrair os desenhos presentes 

no livro, portanto ter uma estrutura como a desenvolvida nesse trabalho da ao estudante a 

possibilidade de desenvolver suas habilidades e internalizar os conhecimentos teóricos 

através das práticas aplicadas. 
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RESUMO: Neste projeto foi construído um gerador de função capaz de produzir três sinais 
distintos: Senoidal, Triangular e Quadrado esses sinais são gerados por um circuito analógico 
dedicado. São utilizados amplificadores operacionais para realizar o ajuste de amplitude e 
offset do sinal de saída. Foi programado um microcontrolador PIC para ser um 
Frequencímetro, instrumento que mede frequência, ele faz isso utilizando a interrupção de 
estouro do TIMER1 e uma interrupção externa em um dos pinos que está conectado ao 
gerador. O microcontrolador seleciona a faixa de frequência de saída do instrumento, o tipo 
de forma de onda e envia todos esses dados para um display LCD 16x2. 
Palavras–chave: Amplificador Operacional, Microcontrolador, PIC18F4550 
 

A FUNCTION GENERATOR CONSTRUCTION 
 
ABSTRACT: This project was built a function generator capable of producing three distinct 
signals: Sine, Triangle and Square these signals are generated by a dedicated analog circuit. 
operational amplifiers to perform the adjustment of amplitude and offset of the output signal 
are used. The PIC microcontroller was programmed to be a frequency, an instrument that 
measures frequency, it does so using the overflow interruption of TIMER1 and an external 
interrupt on one of the pins that are connected to the generator. The microcontroller selects 
the instrument's output frequency range, the type of waveform and sends all these data to a 
16x2 LCD display. 
KEYWORDS: Operational Amplifier, Microcontroller, PIC18F4550 
 

INTRODUÇÃO 

Gerador de funções é um instrumento eletrônico utilizado para gerar sinais elétricos de 

formas de onda, frequências e amplitude, podendo gerar sinais senoidais, triangulares, 

quadrados, etc. Todos com diversas frequências e amplitudes.                            

É largamente utilizado em laboratórios como fonte de sinal para calibrar e reparar 

circuitos eletrônicos, em conjunto com o osciloscópio, para visualizar suas formas de onda, 

dentre as quais, senoidal, quadrada e triangular. 

Estudantes de engenharia elétrica e cursos técnicos em eletrônica em geral utilizam 

muito esse tipo de equipamento no momento das aulas praticas e em desenvolvimento de 

projetos, que é uma atividade muito comum nesses cursos, e nem sempre tem equipamentos 

suficiente para todos os alunos da turma, com isso o professor é obrigado a ficar dividindo a 
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turma em partes menores para poder utilizar os equipamentos que a universidade dispõe. Isso 

é ruim para o andamento da disciplina, pois agora o professor precisa ministrar a mesma aula 

mais de uma vez. Esse tipo de problema é muito comum em universidades que possuem 

muitas turmas e poucos equipamentos e laboratórios. 

Esse projeto mostra uma forma eficiente e com um custo baixo, se comparado com um 

instrumento profissional com características similares, de se construir um gerador de função. 

A objetivo deste trabalho é desenvolver um instrumento capaz de gerar sinais senoidais, 

quadrados e triangulares além de ajuste de frequência, amplitude e offset. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os sinais são gerados utilizando como base o circuito integrado XR2206, este 

dispositivo tem a capacidade de produzir sinais:  senoidal, quadrado e triangular. A frequência 

do sinal é ajustada por um circuito externo formado por um potenciômetro e um dos 

capacitores, que serão selecionado pelo circuito de interface 74HCT4066. 

O microcontrolador utilizado no projeto é o PIC18F4550, ele foi programado como um 

Frequencímetro e também tem a função de ajustar a escala de geração dos sinais e enviar os 

dados para o display LCD 16x2. É utilizada a interrupção do TIMER1 para a geração de um 

sinal de tempo de 1 segundo e é utilizado o modulo CPP do PIC para capturar o sinal e 

consequentemente medir a frequência que está sendo gerada.  

A alimentação do microcontrolador é feita por um circuito regulador de tensão 

LM7805,  o circuito integrado XR2206 juntamente com o 74HC4066 é alimentado com +12V 

proveniente de um regulador LM7812 e os amplificadores operacionais são alimentados com 

+12V e -12V, dos reguladores LM7812 e LM7912, respectivamente. 

 

 

Circuito Gerador de Sinais 

O circuito responsável por gerar os sinais é o integrado XR2206, com apenas poucos 

componentes externos esse circuito é capaz de gerar sinas de frequência que variam de alguns 

Hz até centenas de KHz. A frequência do sinal gerado é definida pelo valor do capacitor 

conectado entre os pinos 5 e 6 e o resistor conectado no pino 7 e terra. A figura 1 mostra o 

esquema do circuito que foi montado, a variação da frequência a feita pelo potenciômetro 

RV2. 
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Figura 42: Esquema elétrico do circuito gerador de sinais. IFBA, 2016. 

O calcula da frequência é dada pela equação 1: 

 

Para a seleção da faixa de frequência foi utilizado o circuito integrado 74HCT4066, que é 

formado por chaves bilaterais que nesse projeto são acionadas pelo microcontrolador PIC. A função 

deste CI é escolher qual dos capacitores C1, C2 ou C3 será conectado ao circuito. Pela equação do 

circuito quanto menor o valor do capacitor maior é a frequência, por isso os valores de C1, C2 e C3 

tem uma diferença de 10 vezes o valor do outro. 

O circuito XR2206 gera dois sinais simultaneamente com a mesma frequência um sinal 

quadrado proveniente do pino 2 e outro sinal que é senoidal ou triangular que sai do pino 11, isso é 

definido pela ligação entre os pinos 13 e 14, quando eles estão conectados o sinal de saída é senoidal, 

caso contrario é triangular. 

 

Circuito condicionador de sinal 

A função deste circuito é ajustar o offset do sinal de saída, ajustar o ganho e diminuir a 

impedância de saída. Para isso foi utilizado o circuito integrado TL084 que possui internamente 4 

amplificadores operacionais em um único chip. A figura 2 mostra o esquema do circuito. 
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Figura 43: Esquema elétrico do circuito condicionador de sinais. IFBA, 2016. 

O potenciômetro RV4 ajusta o offset, o RV5 ajusta o ganho e o amplificador operacional U5:C 

tem a função de seguidor de tensão, diminuindo a impedância de saída do circuito. 

O calculo do ganho do circuito é dado pela equação 2: 

 

Neste circuito ele possui um ganho máximo de: 

 

Circuito do Microcontrolador 

O microcontrolador foi utilizado para selecionar qual a faixa de frequência de saída, ele 

faz isso ativando as chaves do CI 74HC4066 correspondentes aos capacitores C1, C2 e C3. 

Além disso ele seleciona qual é o tipo de sinal de saída: Quadrado, senoidal ou triangular. O 

PIC também tem a função de medir a frequência de saída. A leitura da frequência é feita pelo 

sinal de saída quadrado, porem este passa por um circuito condicionador formado pelo 

resistor R5 e D1(FIGURA 2) , que tem a função de limitar a tensão máxima em 5.1V, para 

não danificar a entrada analógica do PIC. A figura 3 mostra o circuito composto pelo 

microcontrolador, botões, oscilador e o display LCD 16x2. 
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Figura 44: Esquema elétrico do circuito de controle e medição da frequência. 

IFBA, 2016. 

Na figura 3, X1 é o cristal oscilador de 20MHz e os capacitores C5 e C6 tem a função melhorar a 

estabilidade do oscilador. 

 

Funcionamento do Frequencímetro: 

A base de tempo do microcontrolador é um cristal oscilador de 20MHz, os 

microcontroladores PIC trabalham sempre com a frequência do cristal dividido por 4, obtendo 

assim a frequência de maquina 5MHz. Para a contagem do tempo foi programado o TIMER1 

para operar no modo de 16 bits sendo incrementado internamente pelo ciclo de instrução, foi 

utilizado um prescale de 1:8 e ele foi inicializado com o valor de 3035, com isso o período de 

estouro  é dado pela equação 3: 

 

 

 

No código foi feito uma rotina em que uma variável é incrementada a cada estouro do 

TIMER1, quando ela for somada 10 vezes então passou 1 segundo. Em paralelo com está 

rotina o microcontrolador foi programa para gerar uma interrupção por borda de subida a cada 

pulso de um sinal externo no pino RB1, portanto a cada interrupção externa uma variável é 

incrementada e quando passa um segundo, ou seja, 10 estouros do TIMER1, o numero de 

pulsos contados é igual a frequência do sinal. 
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Circuito para entrada e saída de dados no sistema 

 O display LCD 16x2 tem a função de exibir o valor da frequência do sinal que está 

sendo gerado pelo circuito, além de exibir informações como qual o tipo do sinal: Quadrado, 

triangular ou senoidal. 

No circuito existem apenas 3 botões, 1 para resetar o microcontrolador, outro para 

selecionar o tipo de sinal e outra para ajustar a faixa de frequência desejada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os sinais gerados pelo circuito mostraram-se bastantes satisfatórios tanto pela faixa de 

frequência obtida como pelo valor em amplitude. Foi utilizado um osciloscópio digital Minipa 

MVB DSO 100MHz para comparar o valor da frequência mostrada pelo protótipo e a 

frequência real. Foram comparados 50 valores distintos e eles s mostraram bem próximos 

com erro menor do que 6%, em ralação ao osciloscópio como referencia. 

A Tabela 1 mostra a relação entre a faixa de frequência gerada pelo protótipo em função 

da escolha do capacitor, que é ligado ao circuito oscilador. 

 

Tabela 1: Relação da frequência máxima e mínima conforme o capacitor selecionado pelo 

microcontrolador.  IFBA,2016. 

Capacitor Frequência (Hz) 

Mínima Máxima 

C1 9k 100k 

C2 900 10k 

C3 90 1k 

 

 

A figura 4 mostra a imagem da tela do osciloscópio medindo uma um sinal senoidal 

com frequência de 19,3KHz. 
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Figura 45: Senoide gerada pelo protótipo. IFBA, 20116. 

A faixa de variação de frequência real do circuito ficou variando de 100Hz a 96KHz, 

devido aos componentes eletrônicos possuírem uma pequena divergência em relação ao valor 

nominal. A amplitude do sinal de saída varia entre +11,2V e -11,2V devido a alimentação 

simétrica dos amplificadores operacionais que foi de +12v e -12V. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos experimentos que foram realizados para testar o protótipo do gerador, 

pode-se afirmar que o programa (firmware) do microcontrolador,  assim  como  os  circuitos  

construídos, funcionam  como esperado. Analisando os resultados de um modo geral, pode ser 

concluído que o projeto atingiu o objetivo principal, que foi a construção de um gerador de 

sinais com ajuste de amplitude, offset, frequência e forma de onda. Além do sinal gerado é 

possível visualizar a frequência através do Frequencímetro que foi construído utilizando o 

microcontrolador PIC18F4550 e o display LCD. 
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RESUMO: A fundição é definida como um processo de fabricação que consiste em vazar o 

metal líquido em um molde contendo a forma da geometria requerida para a peça que se 

deseja fabricar. Neste contexto, o presente trabalho relata a construção de um kit didático de 

baixo custo utilizado para auxílio às aulas fundição no Instituto Federal da Bahia, Campus 

Santo Amaro. A elaboração do kit foi dividida nas etapas de construção do forno e fabricação 

das ferramentas, para tal, com a finalidade de melhor organizar e estruturar as ideias, foram 

utilizadas as boas práticas de gerenciamento de projetos propostas pelo guia PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) no que tange a definição do escopo e gerenciamento do 

tempo. O metal de fundição escolhido foi o alumínio presente nas latas de cervejas e 

refrigerantes descartadas, dentro e no entorno do Campus. Durante a realização dos ensaios 

foi possível elevar a temperatura do forno o suficiente para fundir as latas de alumínio, logo 

após o metal líquido foi vazado no molde. Após o resfriamento do molde o material foi 

desmoldado e a peça final obtida. Os processos de rebarbação e limpeza foram realizados de 

forma a garantir um melhor acabamento da peça e tolerância dimensional. Além da 

representação prática dos processos de fundição, o presente trabalho mostra também aos 

alunos a importância da realização da reciclagem de latas de alumínio a partir da fundição das 

mesmas, construindo um ciclo de retorno destes produtos em termos de benefícios ambientais 

e econômicos. 

Palavras–chave: alumínio, fundição, reciclagem 

 
 
 

CONSTRUCTION OF AN EDUCATIONAL KIT FOR PRACTICAL 
CASTING 
 
ABSTRACT: The casting is defined as a manufacturing process that consists of pouring the 

liquid metal into a mold containing the shape of the geometry required for the piece that is 

desired to manufacture. In this context, this paper describes the construction of a teaching kit 
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inexpensive used to aid classes casting in Federal Institute of Bahia, Campus Santo Amaro. 

The development kit has been divided in the oven construction stages and manufacturing of 

tools to do so, in order to better organize and structure ideas, good project management 

practices proposals were used by the PMBOK (Project Management Body of Knowledge ) 

regarding the definition of the scope and time management. The chosen molten metal was 

present in discarded aluminum cans of beer and soft drinks, in and around the campus. During 

the tests it was possible to raise the temperature of the oven enough to melt aluminum cans, 

after the molten metal was poured into the mold. After cooling the mold material was 

demolded, and the final piece obtained. The deburring and cleaning processes were performed 

to ensure a better finish and dimensional tolerance of the part. Besides the practical 

representation of the casting process, this study also shows students the importance of 

completing the recycling of aluminum cans from the casting of the same, building a return 

cycle of these products in terms of environmental and economic benefits. 

KEYWORDS: aluminum, casting, recycling 

 
INTRODUÇÃO 

Assim como os demais processos de fabricação, a fundição é caracterizada como um 

conjunto de atividades que possui como finalidade dar forma para as matérias, criando, desta 

maneira, peças de vários tamanhos e formas. A fundição é um processo extremamente 

importante, já que consegue produzir peças unitárias como é o caso da produção de joias e 

peças artísticas ou seriadas que serão utilizadas nas mais diversas áreas da indústria mecânica. 

(SOARES, 2000).  

Na fundição, existe o aquecimento da matéria-prima até que ela atinja o seu ponto de 

fusão. Após fundida, será escoada e colocada numa cavidade denominada molde. Por fim, 

ocorre o resfriamento dessa matéria que, em seguida, é solidificada, tomando a forma do 

molde. Na confecção dos moldes, é comum utilizar- se areia verde ou terras especiais, já que 

estes materiais são refratários e de grande quantidade na natureza, além disso, a moldagem em 

areia verde possui baixo custo dentre todos os métodos de confecção de molde. (OLIVEIRA, 

2013).  

Segundo Voltolini (2010) a fundição de peças utilizando a areia verde para a confecção 

de moldes é responsável por 60% da produção mundial de materiais fundidos; isso porque a 

areia de fundição possui características muito importantes como plasticidade, consistência, 

moldabilidade, dureza, resistência e refratariedade. Além disso, possui boa estabilidade 

dimensional, menor possibilidade de surgimento de trincas e garante menos distorção de 
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formato do que os métodos que utilizam areia seca, porque não há a necessidade de 

aquecimento, e as caixas de moldagem estão prontas para a reutilização em curto espaço de 

tempo.  

A utilização das latinhas de alumínio como matéria-prima para a fundição é importante já 

que é um material que possui elevado tempo de decomposição na natureza, algo em torno de 200 

a 500 anos (FACHIN, 2004). Dessa forma, esse material pode ser reciclado por várias vezes sem a 

perda de nenhuma de suas características. Do ponto de vista ambiental, sua reciclagem diminui a 

extração da bauxita do meio ambiente, principal fonte natural de alumínio, extração esta que é 

realizada por eletrólise ígnea, processo no qual ocorre uma reação química de eletrólise e separa 

um componente químico de um composto, gastando grandes quantidades de energia elétrica. 

 Neste contexto, este trabalho propõe a construção de um kit didático para fundição 

utilizando alumínio de latinhas para confecção de peças variadas, associando o uso da areia verde 

para a confecção de moldes, visando reduzir os impactos ambientais e reduzir os custos, além de 

propor uma alternativa para a elaboração de aulas práticas de fundição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Para a organização e estruturação do projeto de construção do kit didático para aulas 

práticas de fundição, foram utilizadas as boas práticas propostas e difundidas pelo guia de 

gerenciamento de projetos, o PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Devido à 

baixa complexidade do projeto, das 10 áreas de conhecimento propostas pelo guia, as áreas de 

escopo e tempo foram escolhidas para gerenciamento do projeto. O gerenciamento do escopo 

do projeto foi realizado pela construção da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), utilizando o 

software WBS Chart Pro, de tal modo que as etapas de iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento, fossem acompanhadas do início ao fim do projeto, 

permitindo organizar e priorizar visualmente as ideias. Associado a cada etapa da EAP, com a 

finalidade de gerenciar o tempo, foi construído o cronograma do projeto utilizando o software 

MS Project, desta forma foi possível subdividir as etapas em tarefas menores e mais fáceis de 

serem gerenciadas. 

 A etapa de execução da construção do kit didático foi dividida em duas frentes de 

fabricação: fabricação do forno de fundição e fabricação das ferramentas auxiliares de 

fundição. Para a construção da estrutura externa do forno foi utilizado um cilindro de gás 

refrigerante do tipo R-410 A (vazio) reaproveitado a partir do descarte de empresas de 

refrigeração, possuindo uma capacidade em volume de 14607 cm³. As etapas básicas de 

construção do forno estão descritas na Figura 1 a seguir, obedecendo o seguinte 
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sequenciamento: marcação da altura do forno a partir da base (1); separação da tampa e base 

do forno através do processo de corte (2 e 3); confecção e fixação da dobradiça da tampa (4); 

confecção e soldagem da chaminé (5); furo para entrada do maçarico, fixação de maçanetas 

para remoção e deslocamento do forno, confecção e instalação de pés para sustentação e por 

fim, revestimento da base e da tampa do forno com concreto refratário (6 e 7). 

 

 

Figura 1. Etapas de construção do forno. IFBA, 2016. 

 

 Após as etapas descritas anteriormente, foi necessário realizar a remoção da tinta 

original do cilindro e aplicação de tinta spray para aplicações em superfícies submetidas a altas 

temperaturas (até 600° C), na cor preto fosco. A Figura 2 abaixo ilustra o forno na sua etapa final 

de construção. 

 

Figura 2. Forno de fundição construído. IFBA, 2016. 

 As ferramentas e acessórios fabricados para auxílio na prática de fundição foram as 

caixas de moldagem, local onde a areia verde será depositada e compactada para confecção do 

molde (Figura 3-a). Uma ferramenta com a função da ferramenta tenaz, que foi utilizada para 

transportar o cadinho com metal aquecido (Figura 3-b). Uma haste para remoção da escória 
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(Figura 3-c), além do cadinho, cuja função é a de receber e transportar o material a ser 

fundido (Figura 3-d).  

 

Figura 3. a) Caixas de moldagem, b) Tenaz, c) Haste para remoção de escória, d) 

Cadinho. IFBA, 2016. 

 

Para a construção do cadinho foi utilizado um tubo de aço inox de 76 mm de diâmetro 

por 167 mm de comprimento e uma chapa do mesmo material cortada em formato circular, 

com diâmetro de 74 mm. Em seguida foi realizada a soldagem pelo processo de eletrodo 

revestido, com eletrodo do tipo UTP 68 LC E308L-17 unindo a chapa cortada em formato 

circular ao tubo. Para a construção da haste de remoção foi utilizado um vergalhão de aço 

com 6 mm de diâmetro por 600 mm de comprimento e um cilindro de madeira que foi fixado 

ao vergalhão, servindo de suporte para as mãos. O tenaz foi construído a partir de uma barra 

chata laminada com tamanho nominal de 22,23 mm x 12,70 mm. Por fim, as caixas de 

moldagem foram construídas utilizando madeiras de pinho com 200 mm de comprimento, 40 mm 

de largura e espessura de 10 mm. A Figura 3 ilustra as ferramentas fabricadas para o kit de 

fundição.  

 A fonte de calor utilizada para aquecer o forno e fundir o alumínio foi o gás GLP, 

comercializado na forma de botijões de 13 kg, por ser um gás acessível e de baixo custo, acoplado 

a um maçarico para soldagem com esse tipo de gás através de um adaptador P13. O maçarico 

dispõe de duas válvulas para regulagem da vazão, bico para saída do gás, bocal para 

direcionamento da chama e uma haste metálica com orifícios que permitem a regulagem da 

entrada de ar, possibilitando a mistura ar-combustível (Figura 4).  
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Figura 4. Esquema de montagem do kit de fundição. 1) Botijão de gás GLP, 2) 

Válvulas, 3) Haste metálica e 4) Forno fabricado. IFBA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Visando validar o kit de fundição e avaliar a utilização do mesmo dentro do ambiente 

acadêmico, utilizando o modelo de uma chave fixa de boca, foi confeccionado um molde em 

areia verde com caixa de moldagem bi-partida fabricada. Dentro do forno foram fundidas 

latas de alumínio de refrigerante e cerveja, oriundas de descarte no campus do IFBA Santo 

Amaro para posterior vazamento do metal líquido no molde (Figura 5). 

 

 

Figura 5. a) Modelo utilizado, b) Molde confeccionado, c) Lata de alumínio sendo fundida, 

d) Vazamento do metal líquido. IFBA, 2016. 

 

 Após resfriamento da peça e retirada das caixas de moldagem, foram realizadas as 

etapas finais de rebarbação e limpeza. A Figura 6 a seguir ilustra a peça fundida após ser 

submetida aos processos descritos anteriormente. 

 

 

Figura 6. Chave fixa de boca fabricada por fundição. IFBA, 2016. 
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Para a uniformidade da chama no interior do forno é essencial que a tocha do maçarico 

a gás esteja corretamente posicionada. Esse posicionamento refere-se à inclinação e distância 

da chama em relação ao centro do forno, pois, se posicionada em linha reta e a distâncias 

muito curtas (Figura 7-a), ocasionará má circulação da chama implicando em danos ao 

processo, como atraso na fusão do material, furo no cadinho e vazamento do metal fundido 

(Figura 8). Desta forma, a inclinação do maçarico em aproximadamente 20° em relação ao 

centro do forno, possibilitou que a chama circulasse de modo uniforme, fazendo com que a 

temperatura permanecesse igualmente distribuída no interior do forno e em todo a área 

externa do cadinho (Figura 7-b). 

 

 

Figura 7. Vista superior do forno mostrando o posicionamento da chama. IFBA, 2016. 

 

 

Figura 8. Furo no cadinho provocando vazamento do metal líquido. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

 Com a construção do kit didático para aulas de fundição, foi possível proporcionar 

experiência prática aos alunos em operações com molde de areia verde, fusão e vazamento do 

alumínio, desmoldagem, rebarbação e limpeza, bem como demonstrar a importância do 

pensamento crítico no que tange a reciclagem de materiais. O projeto foi construído com base 

em pesquisas sobre os processos de fundição e kits similares, essencialmente, a fundição em 

molde de areia verde. Desta forma, este trabalho caracteriza uma alternativa para fins 
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didáticos, desde que utilizado todos os requisites de segurança. Ainda, reflete-se sobre a 

possibilidade de incrementar elementos que controlem as variáveis do processo, tais como a 

avaliação da temperatura nas diversas regiões do forno, sistema de controle e monitoramento 

da vazão do gás, métodos para remoção da tinta das latinhas de alumínio antes da fundição a 

fim de reduzir o volume de escória.  
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RESUMO: Este trabalho apresenta a construção de um sistema de controle de temperatura e 
umidade por pressão negativa a ser utilizada em aviários, assim como a criação de uma pagina 
no browser por meio da linguagem  HTMl. O sistema de controle utiliza a plataforma didática 
do Arduino e o shild Ethernet para que sua operação aconteça via rede. O sistema permite um 
controle de temperatura entre 0 e 50°C e de umidade entre 0 e 90%. 
Palavras–chave: arduino, ethernet, processo, rede 
 

CONSTRUCTION OF A TEMPERATURE AND HUMIDITY CONTROL 
SYSTEM IN POLTRY HOUSE USING THE NEGATIVE PRESSURE 
VENTILATION CONCEPT  
 

ABSTRACT: This paper presents the construction of a temperature and humidity control 
system by negative pressure to be used in fowl runs, as well as creating a page in the 
browser through HTML. The control system uses the didactic platform Arduino and 
Ethernet shild for its operation happens through the network. The system allows control 
of the temperature between 0 and 50 ° C and humidity between 0 and 90 %. 

 
KEYWORDS: arduino, ethernet, process, network 
 

INTRODUÇÃO 

A produtividade do frango está sempre ligada à temperatura do aviário. O ganho de 

peso e o bem-estar do animal são fatores muito importantes no lucro do produtor. As aves não 

suportam uma variação muito grande de temperatura sendo necessário um controle de 

temperatura rigoroso por parte do produtor. Para facilitar o trabalho e reduzir a mão-de-obra, 

um sistema de controle automatizado é necessário. 

O sistema de controle por pressão negativa apresentado nesse trabalho tem como 

objetivo diminuir o estresse gerado nas aves pelas variações de temperatura e reduzir a 

quantidade de gases tóxicos no galpão.  
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Uma das formas mais baratas de se implementar esse sistema é utilizando a plataforma 

Arduino e o shild Ethernet, utilizados para que as condições do aviário possam ser 

monitoradas e controladas por meio de um computador ou smartphone via wifi.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi iniciado com a construção de um ambiente que simula as condições de um 

aviário. Para a construção do ambiente utilizou-se uma caixa de isopor para servir como 

galpão do aviário. Para funcionar com pressão negativa, no topo da caixa foram colocados 6 

coolers independentes  de modo a serem os exaustores e no lado oposto foi feita uma abertura 

por onde o ar entra na caixa.  

O aviário precisa ser isolado termicamente pra que em dias quentes não deixe o calor de 

fora entrar e em dias frios não deixar o calor ser dissipado. Nos coolers foram montadas 

válvulas que se fecham ao cessar a ventilação negativa e se abrem ao ser ativados os coolers. 

As válvulas foram construídas com copos descartáveis de 200ml com o seu fundo 

parcialmente aberto que serviram como os canais entre o cooler e o interior da caixa. Dentro 

do copo de 200 ml foi colocado outro copo descartável de 200ml que tampa o canal quando o 

sistema de exaustão não está funcionando e libera a passagem do ar quando os coolers são 

acionados. 

 

 

Figura 46: Válvula construída a partir de copos descartáveis de 200ml e de 50 ml. Fonte própria. 

 

Na parte inferior da caixa foi aberto um orifício por onde o ar entra. Abaixo desse 

orifício foi construído um compartimento onde é colocado gelo, para que o ar externo seja 

resfriado ao entrar na caixa. Ao ativar os coolers o ar externo resfria o interior da caixa. 

A lâmpada foi utilizada como aquecedor e será sempre acionada quando a temperatura 

estiver abaixo do valor estabelecido. 
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Para a simulação do controle de umidade uma bomba d’água foi colocada na lateral 

externa da caixa e foi ligado a um borrifador dentro da caixa, quando a umidade estiver 

abaixo do valor ideal a bomba será ligada até que a umidade do ambiente chegue ao valor 

estabelecido, ao ultrapassar esse valor a bomba será desligada. 

 

 

Figura 47: Parte externa da caixa, sendo possível observar a bomba e o reservatório de água na 

lateral esquerda e os coolers na parte superior. Fonte própria. 
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Figura 48: Parte interna da caixa, onde podem ser vistos o sensor na parte inferior esquerda, a 

lâmpada, o borrifador, as válvulas, os coolers e o compartimento na parte inferior da caixa. Fonte 

própria. 

 

O funcionamento da câmara de pressão negativa foi projetado de tal forma que quando 

for requerido um aumento de umidade, basta acionar a bomba e o borrifador irá introduzir 

água no sistema. Quando a intenção for diminuir a umidade, os coolers (exaustores) serão 

acionados de forma que o ar saia pelas válvulas, diminuindo assim, a umidade. Alem disso, a 

melhor forma observada para diminuição da umidade foi o aquecimento com uma lâmpada 

incandescente. Porém, o acionamento dos exaustores acarreta na diminuição da temperatura, 

visto que estarão forçando a circulação do ar frio devido ao compartimento com gelo, 

requerendo assim um cuidado na utilização desses atuadores para controlar as variáveis 

necessárias. 

O controle remoto foi feito através da programação na IDE do Arduino, utilizando um 

código HTML como interface homem-sistema para monitoramento e comando da câmara. O 

código HTML foi hospedado no Arduino e conectado ao roteador pelo shield Ethernet, e 

através da referência do link específico enviada de volta ao programa ao se clicar, o programa 

é capaz de trabalhar com isso e “reagir” afim de promover a execução requisitada. 
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O ligamento dos coolers se dá através de 3 botões que indicam os 3 níveis de 

acionamento, como visto na figura 8, no qual o nível 1 aciona 2 coolers, o nível 2 aciona 4 

coolers e o nível 3 aciona todos os 6 coolers. 

Dentro do controle automático da umidade, foi disponibilizado a opção de 4 níveis de 

umidade, 25%, 50%, 75% e 90%, sendo assim, ao clicar em um desses 4 links, o sistema entra 

em modo automático, controlando a umidade em torno da porcentagem escolhida, com uma 

tolerância de 2%. O sistema liga a bomba quando quer aumentar a umidade. Quando precisa 

diminuir a umidade, o sistema liga a lâmpada e aciona 4 coolers. 

No controle manual da umidade, tem-se a opção de aumentar ou diminuí-la ao gosto do 

usuário. Esses comandos interferem diretamente no acionamento da bomba que aciona o 

borrifador de água. 

A temperatura é controlada manualmente com o acionamento da lâmpada 

incandescente, assim, o usuário pode acompanhar a situação da temperatura pelo monitor. 

Além disso, tem-se a opção de controle de temperatura automático, no qual, ao clicar nesse 

link, o sistema opera em torno de 26ºC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema funcionou de forma satisfatória, visto que se conseguiu controlar 

remotamente as variáveis requisitadas e monitorá-las através do monitor. É importante citar 

que a temperatura deve estar dentro de uma faixa de variação pequena devido a sua influencia 

sobre a produtividade dos frangos. Sendo assim, é necessário usar um sensor que tenha uma 

melhor precisão.  

Em relação ao controle de umidade, o borrifador não apresenta uma boa eficiência, no 

sentido de dispersar as gotículas de água uniformemente no interior da câmara, sendo 

necessário utilizar um nebulizador apropriado. 

O controle do sistema deve apresentar uma melhor estabilidade, ou seja, manter valores 

de set point mais constantes possíveis devido ao fato da alta sensibilidade dos aviários às 

grandezas controladas, principalmente a temperatura. Sendo assim, uma outra sugestão é 

substituir o controle on/off  por um controle PID, sendo capaz de obter-se resultados 

melhores.  

 

CONCLUSÕES 

Portanto, pode-se concluir que a câmara construída funcionou de maneira satisfatória, 

visto que foram alcançados os objetivos. Foi possível interferir nas variáveis controladas 
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mesmo com a dificuldade resultada do efeito de interferência entre elas. Além disso, o custo 

de implementação desse sistema de controle em um aviário é relativamente baixo devido à 

utilização do Arduino, shield Ethernet e a rede.  

 Para trabalhos posteriores, podem-se introduzir, ao sistema, métodos para medidas de 

pressão e luminosidade aumentando as variáveis para um melhor controle do ambiente. 
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RESUMO: Este trabalho tem o intuito de gerar um instrumento de ensino para os professores 
das disciplinas de Química, Física e Programação. Foi pesquisado sobre elementos que 
compõem uma máquina de solda e posteriormente analisado de acordo com o custo e 
benefício de cada um para a construção de uma máquina caseira, com o objetivo de ensinar os 
alunos o que foi explicado em sala de aula. 
Palavras–chave: arduino, prática didática 
 
MANUFACTURE OF AN ELECTRIC WELDING THROUGH IONIC 
CONDUCTANCE AND ELECTROLYSIS 

ABSTRACT: This work aims to built a teaching toll for chemistry, physics and programming 
teachers. A research was made about elements that compose a welding machine and then it 
was analyzed according to the cost and benefits of each, to build a homemade machine with 
the purpose of teaching students about what was taught in the classroom. 

KEYWORDS: arduino, teaching practice 
 
 
INTRODUÇÃO 

Este projeto começou com o objetivo de fabricar um instrumento de estudo para o 

ensino das disciplinas de química, física e programação. A máquina de solda serve como 

complementação do conhecimento mostrado em sala, assim o aluno poderá ver na prática o 

que foi explicado pelo professor, já que a Instituição possuía poucos materiais de ensino 

fabricados pelos alunos. No processo de confecção da máquina foram utilizados alguns 

componentes químicos e realizados alguns estudos específicos para conseguirmos um 

resultado plausível, que será discutido posteriormente neste artigo. Um segundo objetivo é 

trazer a correlação dos cursos de técnico em Informática e Eletromecânica do IFRO Campus 

Vilhena, pois o projeto possui alunos dos dois cursos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para que houvesse uma economia na hora da fabricação da máquina, os alunos ficaram 

responsáveis por pesquisar quais os melhores materiais para utilizar na máquina, levando em 

conta o custo e o benefício que cada um deles traria. Os principais materiais utilizados foram 
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cobre, sal de cozinha (Cloreto de Sódio/NaCl), água natural e placas de acrílico de 5 

milímetros de espessura. Para que a máquina ficasse automatizada, foi utilizado Arduino, 

componentes de leitura do Arduino, eixo liso para que os eletrodos possam correr dentro da 

solução e rolamentos axiais. 

A metodologia foi muito simples, porém totalmente produtiva. Os alunos ficaram 

responsáveis por fazer pesquisas sobre os materiais como aqui já dito e também sobre 

eletrônica básica, pois todo conhecimento sobre a área era necessário. Após esta etapa, os 

participantes do projeto começaram a montagem da caixa de acrílico, onde a substância que 

conduz a energia fica. Logo em seguida, foi a montagem dos mecanismos de automação da 

máquina. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao iniciar a pesquisa, foram feitos alguns testes para que pudéssemos definir qual seria 

a melhor solução para utilizar na eletrólise, já que a mesma não iria gerar energia, apenas a 

conduziria, “injetando” uma certa quantia de elétrons pelo seu polo negativo e “aspirando” a 

mesma quantia pelo polo positivo. (FELTRE,2005) 

Após as pesquisas e testes, encontramos alguns valores (Tabela 1) que constataram que 

o cloreto de sódio (NaCl) seria a melhor substância para se utilizar na máquina mesmo não 

sendo o melhor condutor, por conta de a relação custo-benefício ser maior que o hidróxido de 

sódio que é complicado de ser encontrado e possui um preço bem maior que o cloreto de 

sódio. 

 

Figura 1. Processo de eletrólise do cloreto de sódio. IFRO, 2015. 

 

Na figura 1, temos uma simulação de como a eletrólise vai ocorrer dentro de uma cuba 

com água (H₂O). Os eletrodos representados na imagem (ânodo (+) e cátodo (-)) são de cobre 
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e a solução é a mistura da água da cuba com o cloreto de sódio (NaCl). Após a dissociação 

dos íons, ocorre os processos de redução e oxidação. 

Na fase da redução, o cloro (cátion) está precisando de dois elétrons para ficar neutro e 

recebe os elétrons do cátodo, gerando o 2Na. 

Já na fase de oxidação, o sódio (ânion) possui dois elétrons em excesso e precisa ficar 

neutro. Para que isso ocorra, os elétrons que estão sobrando vão para o ânodo, onde este os 

envia para o polo negativo por haver uma diferença de potencial. O resultado é o Cl₂. 

Ao encerrar os processos de oxidação e redução, obtemos cloro e sódio metálico (2Na + 

Cl₂). 

 
Tabela 1. Dados das substâncias utilizadas para verificar qual seria o melhor condutor para a 
máquina de solda, onde possuem Condutividade Elétrica (CE), nível de acidez da substância 
(pH), Tensão na Carga (TC), Corrente na Carga (CC), Temperatura da Solução (TS) e 
Concentração da Solução (CS). IFRO, 2015. 
Substâncias CE pH TC CC TS CS 

H2O 30 µS/cm 5,85 44,7 V 0 A 26 °C  - 

NaCl 49.620 µS/cm 5,85 211,5 V 0,13 A 26 °C ½ Mol/L 

NaOH 101.300 µS/cm 12,86 212,5 V 0,13 A 26 ºC ½ Mol/L 

H2O = Água; NaCl = Cloreto de Sódio; NaOH = Hidróxido de Sódio; S/cm = Siemens por centímetro; V = 
Voltagem; ºC = Grau Celsius; Mol/L = Mol por Litro 
 

Os eletrodos utilizados foram placas de cobre, onde novamente encontramos o melhor 

custo-benefício, pois a platina e o ouro que são os melhores condutores no mercado 

atualmente possuem um preço muito alto, assim, a possibilidade de utilizar esses metais foi 

descartada. 

A caixa foi feita toda de acrílico onde a mesma vai servir de cuba eletrolítica e possui 

dois eixos que guiam um dos eletrodos, como na figura 2. Os dois eixos horizontais servem de 

sustentação e guia para mover a plataforma com os eletrodos acoplados. Conectado a 

plataforma móvel há uma malha de cobre que serve de cabo terra, que permite a condução de 

energia (fase). 

Na parte fixa, há conectado ao eletrodo o cabo. As plataformas possuem movimentos 

longitudinais proporcionados por quatro rolamentos axiais, os rolamentos são componentes 

mecânicos com baixo coeficiente de atrito estático e cinético. Por outro lado, a parte fixa 

utiliza os rolamentos somente como estabilizador. 
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Figura 2. Máquina de solda elétrica em construção. IFRO, 2015. 
 
Após toda a fase de construção da caixa, foram feitos testes para ver se a solda 

que a máquina estava fazendo era relativamente boa antes de colocar os componentes 

do Arduino. Para o teste usamos uma tensão de 46,7 V e foi preciso de uma solução de 

concentração 4 Kg (quilogramas) de NaCl (Cloreto de Sódio) + 20 L (litros) de H₂O 

(Água). O teste foi um sucesso, derretendo eletrodos 6013 de 2,5 mm (milímetros), com 

corrente inicial de 46A (Ampére) e final de 64A onde a mesma varia linearmente. 

Vimos também que não houve nenhum vazamento da solução e que toda a vedação que 

foi feita com silicone estava de acordo. 

A parte da automação veio em seguida, onde colocamos todos os componentes do 

Arduino em seus devidos lugares. Foi utilizado um Arduino Uno R3 (Figura 3), motor 

de passo nema 17 e um display simples com botões. Já na programação, foram feitas 

estruturas condicionais utilizando o resultado que vem do sensor de amperagem, assim, 

o usuário consegue definir uma amperagem para a soldagem.  
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Figura 3. Arduino Uno R3 utilizado na automação. IFRO, 2016. 

A automação da máquina teve uma ajuda grande dos alunos de informática que 

fazem parte do projeto, mostrando que dentro da instituição há uma integração entre os 

cursos para um bem maior. 

O uso de micro controladores Atmel (Arduino) para o ensino da física também já 

foi citado em alguns projetos, principalmente onde Souza (2011) enfatiza que os kits 

montados por grandes empresas são caros, dificultando a aquisição do material e que 

com o Arduino seria capaz de trazer o mesmo conhecimento, porém com um 

investimento menor.  

Portanto, temos um kit relativamente barato para mostrar na prática como 

funciona o processo de eletrólise.  

 

CONCLUSÕES 

Percebemos que as aplicações para este projeto seriam principalmente para fins 

didáticos, mas também poderia ser usado para pequenos reparos na Instituição. Com a 

máquina o aluno poderá aprender, na prática, conceitos que foram vistos na sala de aula, 

fazendo com que o mesmo desenvolva cada vez mais a capacidade de pesquisar sobre a área. 

Futuramente, seria interessante fazer outras máquinas como a que foi construída, assim, a 

Instituição teria mais materiais para ensinar os alunos. 
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RESUMO: A crescente demanda por energia elétrica, os elevados preços deste serviço e a 
escassez resultante do consumo elevado justificam a necessidade de práticas e processos que 
resultem no uso sustentável desse insumo. Em parceria com a Associação de Moradores do 
Conj. Nelson Costa, na cidade de Coruripe/AL selecionamos 50 residências a fim de realizar 
pesquisas de demanda, coleta de dados, identificação de situações de desperdício e 
intervenções para redução dos custos com energia elétrica. Os dados coletados nas visitas 
foram analisados e tratados quantitativamente de modo que pudéssemos prestar uma espécie 
de consultoria às famílias residentes para otimização do consumo energético, com sugestões 
de procedimentos e soluções práticas para redução do consumo e elevação da eficiência dos 
processos. Paralelamente, observando a rotina dos moradores e suas necessidades de controle 
de gastos, desenvolvemos um sistema eletrônico simples, baseado em plataforma Arduino, 
para controle do consumo mensal em cada residência, de modo que o morador pudesse ser 
alertado quando os valores estivessem próximos à média estimada para aquela residência.  
Palavras–chave: arduino, eletricidade, sustentabilidade 
 

CONSUMPTION OF ELECTRICITY: ANALYSIS OF CONSUMER 
PROFILE AND CONTROL METHODS 
 
ABSTRACT: The growth for electricity demand, the high prices of that services and shortage 
resultant of high consumption justified the necessity of pratices and strategies that lead to 
sustainable use of energy. We have partnered with Nelson Costa community, in Coruripe/AL, 
and selected 50 residences to conduct demand researches, data collect and interventions to 
reduction of eletricity costs. The information collected during the visits were analyzed so we 
could provide a kind of advice to households to optimize the electricity consumption, with 
suggestions of procedures and practical solutions to reduce of costs and elevation of process 
efficiency. At the same time, observing the routine of residents and their spending control 
needs, we develop a simple electronic system, based on Arduino board, to control the monthly 
consumption in each residence, alerting the residents when measured values were close of 
estimated average for that house. 
KEYWORDS: arduino, electricity, sustainability 
 

INTRODUÇÃO 

As residências estão cada vez mais dependentes de eletrodomésticos; refrigeradores, 

televisores, ferros elétricos, máquinas lavadoras, aparelhos portáteis, há muito deixaram de 

ser supérfluos e se tornaram indispensáveis para qualquer família urbana. No entanto, isso 
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aumentou a dependência das famílias pela energia elétrica, aumentando a demanda pelo 

serviço, tornando críticos os horários de picos de consumo e gerando um custo cada vez mais 

elevado para o orçamento familiar. Portanto, é preciso conhecer a rotina dos moradores de 

uma residência para propor procedimentos que conduzam a uma redução de consumo ou 

atitudes que gerem economia de energia elétrica visto que os programas informativos 

genéricos não levam em consideração o perfil sócio-econômico dos moradores e não se 

adéquam às necessidades básicas nem às particularidades de cada família. 

Há que se trazer à tona a ideia de consumo sustentável, que envolve mudanças 

comportamentais e individuais, enfatiza ações coletivas e propões mudanças tecnológicas de 

produtos e serviços de modo que os níveis de consumo se tornem sustentáveis (IDEC, 2005). 

É preciso criar a consciência de que tudo que consumimos gera um impacto presente ou 

futuro nas fontes energéticas, no ambiente em que estamos inseridos, na realidade econômica. 

Falar de economia ou privação numa sociedade extremamente consumista e dependente de 

energia não é uma abordagem muito interessante, portanto, é preciso trabalhar com 

informações que conduzam a um consumo mais inteligente, que evite desperdícios, que esteja 

associado a ganhos financeiros, que faça uso das tecnologias sem conseqüente elevação da 

demanda por recursos energéticos. 

Quando se pensa em mudanças tecnológicas faz-se necessário considerar as inúmeras 

aplicações trazidas pela automação, que, em essência, refere-se a sistemas pelo quais os 

mecanismos controlam seu próprio funcionamento. Quando aplicada e integrada a sistemas 

responsáveis por funções domésticas esta automação tem como objetivo essencial simplificar 

a vida dos habitantes, facilitando a comunicação e a aquisição de informação e aumentando os 

seus níveis de conforto e segurança (ELOY et al., 2010). 

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento de dados de consumo de energia 

elétrica de uma comunidade, analisar o perfil de consumo dessas famílias, propor 

procedimentos genéricos e particulares que conduzam a uma redução do consumo ou 

manutenção de níveis aceitáveis de acordo com o perfil econômico dos moradores. Em 

paralelo, desenvolvemos um sistema eletrônico capaz de estimar o consumo de energia de 

uma residência, alertar os usuários dos níveis consumidos e com potencial para se integrar a 

sistemas de automação residencial existentes no mercado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Diante da necessidade de termos uma comunidade para implantar e testar o projeto, a 

parceria com a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Nelson Costa, 
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Coruripe/AL, foi uma alternativa excelente, visto que teríamos um universo interessante de 

residências com perfis e padrões sociais semelhantes, reduzindo assim o número de variáveis 

a serem controladas. O acesso a tais residências também foi facilitado por meio desta parceria. 

Selecionamos 50 moradias para serem visitadas e fazermos um minucioso levantamento  

de dados relativo ao consumo de energia elétrica, incluindo informações sobre os aparelhos 

elétricos presentes em cada casa, o número de residentes, o perfil de consumo de energia, os 

procedimentos rotineiros de cada família, o histórico de consumo energético registrado pela 

companhia de distribuição de energia. Após a análise destes dados retornamos às residências, 

principalmente aquelas que apresentavam consumo acima da média, com propostas para 

otimizar o uso de aparelhos eletrodomésticos, mudança nas rotinas diárias, atenção aos focos 

de desperdício. De modo a atingir um maior número de moradores confeccionamos cartilhas 

com informações simples e procedimentos práticos e fáceis de serem realizados a fim de que, 

mesmo aquelas residências com consumo mediano, pudessem adotar processos de menor 

impacto econômico e ambiental relacionado ao uso da energia elétrica. 

Através das informações colhidas foi possível fazer planos individuais adequados a cada 

residência, com propostas específicas e tabuladas de modo a quantificar a redução no custo do 

serviço relacionado a cada procedimento. Com o feedback dado pelos moradores pudemos 

analisar qualitativamente o impacto de tais propostas. 

         Numa abordagem voltada para a automação, discutimos a possibilidade de um sistema 

eletrônico que pudesse estimar, ou medir, o nível de energia consumido na residência e 

comparar a um valor médio mensal registrado para o perfil daqueles residentes, alertando-os 

quando o consumo estivesse elevado.  

          Optamos por utilizar a plataforma ARDUINO, que consiste numa plataforma de código 

aberto (open-source) baseada em hardware e software, adequada ao desenvolvimento de 

projetos que necessitem de controle e automação (SILVA et al., 2014). Em termos práticos, 

um Arduino é um controlador, facilmente programável, capaz de se conectar a diversos 

dispositivos eletrônicos e assim receber informações do meio exterior, processá-las e executar 

tarefas pré-programadas (McROBERTS, 2011).  

Desenvolvemos, então, um sistema protótipo que estima a energia consumida nos 

diferentes ambientes de uma residência por meio de medidas do tempo em que um circuito é 

acionado, e este tempo associado à potência nominal programada no sistema é utilizado para 

calcular a energia consumida na residência. Inicialmente, realizamos testes para um circuito 

simples acionando LED´s que representam eletrodomésticos; no entanto, o controlador 

Arduino tem potencial para controlar circuitos mais robustos por meio de relés. As 
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informações coletadas em cada residência servem de referência para programar os circuitos 

controlados pelo Arduino. Alertas são emitidos à medida que o consumo se aproxima de 

níveis críticos pré-programados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados coletados nas residências do conjunto habitacional Nelson Costa revelam que 

o perfil de consumo de energia elétrica dos moradores é muito parecido, em média 100 

kWh/mês distribuídos em eletrodomésticos básicos como televisores, ventiladores, geladeiras, 

liquidificadores, aparelhos de som, carregadores de celulares e lâmpadas fluorescentes, o que 

caracteriza o perfil sócio-econômico dos moradores como de baixa renda (Figura 1). Apenas 

10% das residências possuem aparelho condicionador de ar, e não por acaso, são as moradias 

com consumo muito acima da média registrada. Nenhuma das residências possui chuveiro 

elétrico pois o referido conjunto habitacional foi entregue à população equipado com 

aquecedores solares para água.  

O tempo médio de uso de cada aparelho eletrodoméstico também está dentro de valores 

aceitáveis, no entanto pudemos identificar alguns procedimentos equivocados que elevavam o 

consumo da residência como, por exemplo, o uso diário do ferro elétrico e da máquina de 

lavar roupas, elevando o tempo de uso desses aparelhos e, por demandarem alta potência, 

conduzirem a uma elevação do consumo. Carregadores de telefones, stand-by de 

eletrodomésticos e lâmpadas acesas em ambientes vazios eram responsáveis por 5% do 

consumo total. 
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Figura 1. Consumo elétrico residencial médio, moradias Conj. Nelson Costa, Coruripe/AL. 
IFAL, 2016. 
 

Estas informações nos ajudaram a confeccionar uma cartilha educacional com 

informações básicas mas eficazes e que ajudariam a manter os níveis de consumo em valores 

baixos ou dentro da média para aquela comunidade. Quase 30% das residências estavam 

acima da média, nestes casos fizemos intervenções bem particulares, relatando os pontos de 

maior consumo, as atitudes rotineiras que precisavam ser alteradas e sugestões mais 

elaboradas para reduzir o tempo de uso dos aparelhos de maior consumo, como 

condicionadores de ar e ferros elétricos. Durante a consultoria prestada a estes moradores 

específicos, mostramos quais os impactos previstos no custo total caso as propostas para 

redução de consumo fossem amplamente colocadas em prática (Figura 2). 

Embora tenhamos feito um trabalho próximo a esses moradores, mostrando a 

importância da mudança de postura, das vantagens geradas pela economia de energia, do 

retorno financeiro, percebemos uma resistência por parte dos residentes. Poucos se mostraram 

inclinados a mudar sua rotina ou criar hábitos de controle de modo a reduzir os níveis de 

consumo de energia. Atribuímos essa dificuldade, supostamente, ao fato de que esses 

moradores já são beneficiados com subsídios que reduzem as taxas pagas à Distribuidora de 

energia e, em geral, os valores pagos pela eletricidade não representam o maior impacto no 

orçamento daquelas famílias. De fato, constatamos que menos de 10% das residências 

estavam em atraso com os pagamentos do serviço. 

 



 

4262 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 2. Impacto gerado pelas práticas de otimização no consumo de uma residência. IFAL, 
2016. 

 

Este fato nos conduziu a uma mudança de abordagem. Passamos a considerar a 

automação como alternativa para auxiliar os moradores no processo de controle e redução do 

consumo. Utilizando a plataforma Arduino passamos a monitorar o tempo que um circuito 

permaneceria acionado. Este circuito, inicialmente um simples circuito resistivo, representaria 

um circuito real de uma residência com potência nominal conhecida. Por meios das 

informações de tempo e potência do circuito pudemos estimar a energia consumida. O sistema 

é, então, programado para emitir alertas visuais e sonoros quando o consumo se aproxima de 

um valor definido como aceitável para aquele perfil de consumidor. Com estas informações, 

mesmo que estimativas, o morador pode tomar decisões de modo a, emergencialmente, 

reduzir o consumo energético daquela residência.  

No atual estágio, o sistema monitora o tempo de acionamento de um circuito simples e 

apresenta os valores estimados de consumo em um display LCD (Figura 3). Há potencial, no 

entanto, para expandir essa monitoração para um maior número de circuitos, aproximando o 

protótipo de uma situação real de controle residencial. Futuramente também será necessário 

avaliar o comportamento do sistema e sua confiabilidade na estimativa do consumo quando 

estiver monitorando circuitos predominantemente resistivos, capacitivos ou indutivos.  
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Figura 3. Sistema de monitoração de consumo residencial – Esquema gráfico. IFAL, 2016. 

 

A plataforma Arduino também permite integração com um módulo wifi de modo a 

transmitir informações para smartphones e redes. Isto abre a possibilidade de otimizar o 

sistema para que envie alertas diretamente para o usuário e, por meio de uma integração com 

sistemas de automação residencial, integralizar num único sistema a monitoração, o controle e 

as decisões para redução dos níveis de consumo. 

 

CONCLUSÕES 

Ao longo do desenvolvimento deste projeto conseguimos disseminar entre os moradores 

do Conjunto Habitacional Nelson Costa, localizado na cidade Coruripe/AL, uma série de 

ideias e procedimentos que conduzem a uma redução significativa dos níveis de consumo de 

energia elétrica residencial; mudanças de rotina, atenção aos pequenos desperdícios diários e 

processos repensados e particularizados para cada residência e, portanto factíveis, configuram 

o que chamamos de práticas sustentáveis para consumo de energia elétrica.  

Os dados residenciais coletados durante as visitas nos deram subsídios para propor tais 

procedimentos e posteriormente analisar o impacto gerado nos valores pagos à Distribuidora 

de energia pela aplicação de cada um deles na rotina residencial. 

Além disso, desenvolvemos um sistema eletrônico simples que autonomamente estima a 

energia consumida pelos diferentes cômodos da residência e, por comparação com valores 

pré-programados de consumo médio, alerta os moradores quando os níveis estiverem críticos, 

permitindo que os residentes apliquem processos mais eficazes de controle e reduzam o 

impacto econômico gerado pelo uso do serviço. 
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O sistema tem potencial para ser otimizado, podendo ser ampliado para controlar um 

número maior de circuitos (simulando com mais fidelidade uma residência), testado 

necessariamente em ambientes com circuitos resistivos ou indutivos, de modo a avaliar a 

confiabilidade de suas estimativas de consumo. Outra perspectiva promissora seria integrar o 

sistema a um módulo wifi, o que permitiria ao usuário receber informações e alertas de 

consumo diretamente em seu aparelho smartphone. 
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RESUMO: Com o passar dos anos, o ser humano vem investindo na criação e domesticação 
de animais por fatores afetivos e/ou comerciais. Para tanto, os animais passam por 
modificações de hábitos e necessidades alimentares que devem ser observadas com atenção 
pela importância que representam a estes. Valores nutritivos e balanceamento presentes em 
sua alimentação, por exemplo, são fatores que apresentam desenvolvimentos constantemente 
notados no mercado a fim de disponibilizar acessibilidade e diversidade aos consumidores. 
Este trabalho apresenta o estudo e confecção de um sistema alimentador automático para 
animais, por meio de um sistema embarcado de controle, sendo de principal aplicação para 
caprinos e ovinos devido à ausência de mecanismos e estudos dedicados a estes. Este sistema 
utiliza um temporizador para manter atualizada a hora e dias da semana, que apresenta um 
display LCD e um painel de controle para a interação do usuário, além de um motor 
responsável por girar o cilindro dosador. Por meio deste mecanismo foi possível determinar, 
principalmente, a quantidade de ração a ser liberada, e ainda, agendar horários e dias para tais 
refeições, além de facilitar a vida de criadores, proporcionando-lhes maior confiabilidade e 
tempo. Dessa forma, o sistema se mostrou eficiente, visto que foi possível disponibilizar ração 
em horários preestabelecidos de acordo com a necessidade nutricional de cada animal, 
controlando por meio do sistema mecânico e elétrico, as dosagens e intervalos de tempos 
preestabelecidos por um temporizador e sistema dosador que compõem o protótipo do 
alimentador. 
 
Palavras–chave: alimentador, mecanismo, microcontrolador, protótipo, temporizador 
 

AUTOMATIC CONTROL OF ANIMAL FEED 
 
ABSTRACT: Over the years, the human being has been investing in the creation and 
domestication of animals for affective factors and/or commercial. To this end, the animals go 
through changes in habits and dietary requirements that must be observed carefully the 
importance that represent these. Nourishing and balancing values present in their food, for 
example, are factors that present developments constantly noticed in the market in order to 
provide accessibility and diversity to consumers. This work presents the study and 
manufacture of automatic feeder system, by means of an embedded system, and control of 
main application for goats and sheep because of the lack of mechanisms and studies dedicated 
to these. This system uses a timer to keep updated the time and days of the week, which 
features a LCD display and a control panel for user interaction, in addition to an engine 
responsible for spinning the cylinder feeder. By means of this mechanism was possible to 
determine the amount of feed to be released, and schedule timetables and days for such meals, 
in addition to make life easier for creators, providing them with greater reliability and time. In 
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this way, the system proved to be efficient, since it was possible to make ration in pre-set 
schedules according to the nutritional needs of each animal, controlling by means of 
mechanical and electrical system, the dosages and intervals of time preestablished by a timer 
and feeder system that make up the prototype of the feeder. 
 
Keywords: feeder, mechanism, microcontroller, prototype, timer  
 

INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos e suas respectivas evoluções, o ser humano se deu à liberdade de 

domesticar animais por afetividade. Neste processo, as necessidades e o habito alimentar 

destes foram modificados. A nutrição animal é uma área em amplo desenvolvimento, 

havendo, atualmente no mercado, diversificados tipos de rações, como as secas ou as úmidas, 

rações light, diet, para animais com dificuldades absortivas ou para animais obesos, ou seja, 

para as mais diversas situações e condições. A variedade de tipos condiciona o proprietário às 

mais diversas escolhas (ALBANO, 2007).  
O processo de nutrição animal é tido como um mesclar de processos em que o animal 

digere ou assimila os nutrientes contidos nos alimentos, onde os mesmos são aproveitados 

para seu crescimento, reposição ou reparação dos tecidos corporais e também para elaboração 

de produtos, sendo que a atenção deve ser voltada especialmente ao manejo correto dos 

elementos contidos na nutrição de animais, uma vez que isso pode refletir de forma negativa 

na saúde do animal (NUTRIÇÃO ANIMAL e ANCOC, 2015). 

Nesse aspecto, todos os animais destinados ou ao consumo humano ou estimação, 

necessitam de uma alimentação balanceada e de qualidade, já que reúne questões importantes 

e imprescindíveis para sua saúde. Assim, propicia produção de baixo custo e adentra nos 

princípios básicos para que não ocorram riscos à sociedade consumidora de produtos de 

origem animal (CAMPO, 2015). 

Dentre quesitos que auxiliam nesse balanceamento nutricional está a responsabilidade, 

relacionando-se ao trabalho que envolve a vida do animal e a do homem, e os cuidados 

envolvidos nesse aspecto de criação (NUTRIÇÃO ANIMAL, 2015). 

Para isso, é necessário levar em consideração que cada animal possui um metabolismo 

diferente, necessidades nutricionais das mais variadas, havendo necessidade de escolha de 

uma alimentação adequada a cada bicho de estimação (ALBANO, 2007). 

Animais da linhagem de caprinos e ovinos vêm se tornando cada vez mais presentes 

dentro da cultura de criação de animais para consumo humano, por serem grandes produtores 

de carne, leite e lã, no Brasil e no mundo. No Brasil a criação varia de acordo com a região e 

objetivo de produção. Estima-se um crescente aumento do consumo dos derivados desses 
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ruminantes pelos consumidores devido ao sabor e benefícios que estes oferecem, além de 

valores no mercado, tanto na criação, quanto na venda dos produtos provenientes da espécie. 

Desta maneira, aumenta-se então a variedade de produtos e serviços oferecidos para atender a 

linhagem, seus criadores e consumidores (VIANA, 2008).  

Assim, lojas de produtos agropecuários passam a aumentar a diversidade de rações, 

medicamentos e instrumentos de manipulação na criação da espécie. Utensílios que ajudam 

na identificação ou que facilitam os criadores também são alvos nas prateleiras. Estudos 

realizados na área procuram inovar na criação e praticidade, desenvolvendo equipamentos 

avançados para atuação na área. No caso da criação de caprinos e ovinos, os avanços 

tecnológicos ainda não são tão intensos como para a criação de outras espécies animais, 

embora essa estimativa seja considerada promissora para o mercado mundial. 

Todo esse investimento é decorrente da convivência, cada vez mais estreita, do prazer 

pela criação e pelo consumo dos produtos provenientes, além de vincular laço afetivo entre o 

homem e tais animais, já que muitos, dentre todos os criadores, criam por questões afetivas 

com estes e por suas características num modo geral. Mas ainda assim, o que há disponível no 

mercado não atende aos desejos do consumidor ou criador. Compromissos profissionais, 

viagens, o ritmo cada vez mais agitado do dia-a-dia e outros contratempos acabam por 

distanciar donos dos seus animais de estimação, por curtos ou longos espaços de tempo.   

É neste contexto que se desenvolveu um alimentador automático que possibilita a 

programação da liberação de ração, como seus respectivos interesses que envolvem 

agendamento pelo criador ou zelador responsável, como quantidade de alimento, frequência 

de horários, aviso de ausência desse alimento, e que além de tudo possua autonomia para 

fornecer comida e água por períodos de tempo determinados. Sendo assim, o presente 

trabalho apresenta um modelo de alimentador com sistemas de ajustes e programação de 

tempo, além de frequência e quantidade de alimento disponibilizado diariamente aos animais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A montagem do protótipo seguiu uma ordem de estruturação e especificações que 

tornariam possíveis sua finalização e funcionamento. 

 

Estrutura  

Os materiais utilizados na construção da estrutura do alimentador foram: chapa de 

zinco, madeira e galões plásticos.  
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O cilindro dosador, responsável também pelo despejo da ração, foi confeccionado com 

zinco e uma pequena divisória de madeira. O tipo de material se adaptou adequadamente à 

estrutura e ao rotacionamento do motor. 

Para melhor visualização do projeto, foram criadas ilustrações por meio do software 

Sketshup, que detalham os componentes que compõem o protótipo. As figuras 1 e 2 

apresentam respectivamente, as cotas da estrutura física do projeto e o esquema montado de 

sua estrutura física:  

 

Figura 1. Cotas da estrutura do protótipo, em centímetros. IFBA, 2015. 
 
 

 

Figura 2. Esquema de estrutura física do protótipo. IFBA, 2015. 

 

O alimentador deve ser abastecido de ração pela extremidade superior por meio de uma 

tampa que possibilita acesso ao local de armazenamento. 

A figura 3 representa o exemplar de alimentador em sua estrutura física final, atendendo 

às especificações anteriormente citadas em cota, conforme figura 2. 
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Figura 3. Protótipo pronto do alimentador de animais. IFBA, 2015. 

 

Especificação  

Através do sistema desenvolvido, foi possível determinar a quantidade de alimento 

liberado ao animal, e ainda, os seus respectivos horários. Tais informações foram registradas 

por meio de um teclado onde foram selecionados dias da semana, horários e minutos com oito 

possíveis combinações de comutação. Todas as programações foram visualizadas por meio de 

um LCD e sinalizadas com uma luz de led ao confirmar a configuração. Além disso, teve-se a 

liberdade de programar com intervalos desejados.  

Para despejo das porções de ração, um motor de vidro elétrico Mabuchi de tensão igual 

a 12 (doze) volts e engrenagem com 8 (oito) dentes que foi acoplado e adaptado a um eixo 

que acionou um cilindro dosador. Verteu-se então a quantidade de comida desejada, sendo 

essa quantidade medida pelo número de voltas que do cilindro em função do volume do 

dosador interno. Para funcionamento adequado, a corrente e tensão do motor foram ajustadas/ 

alimentadas com valores equivalentes a uma corrente estabelecida entre 4 e 6 amperes (A) e 

tensão equivalente a 3 volts(V).   

O funcionamento do mecanismo foi especificado através do temporizador acoplado ao 

sistema, o Digital TE-2163 (DECORLUX).  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estrutura do alimentador foi desenvolvida de forma a suprir as necessidades e 

adequação de confecção, modulação e desempenho do mecanismo, sendo acoplado em uma 

das partes do protótipo. 
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O microcontrolador (temporizador) utilizado no controle e programação das ações e 

interrupções se mostrou eficiente e atendeu a basicamente todos os quesitos estimados. 

O isolamento entre a base fixa e a móvel foi outro detalhe que demandou tempo e testes, 

pois foi necessário um sistema de vedação, que atuasse também como limpador para impedir 

a passagem de grãos para entre as duas bases, o que poderia ocasionar um travamento do 

circuito. 

O motor se mostrou eficiente para o controle de dosagem, direcionamento e despejo da 

ração, embora até se obter os movimentos/ velocidade desejados foram efetuados vários testes 

e enfrentados alguns obstáculos, como a confecção de uma fonte alimentadora para o motor, e 

outros que surgiam na montagem do protótipo, ocasionados pelos próprios materiais, por 

exemplo: variações das velocidades de giro e perdas de circuito. Isso ocorreu pelo fato de 

terem sido usados motores reciclados, encontrados em sucatas.  

O motor utilizado exigiu maior potência para execução do movimento do cilindro 

dosador devido ao peso da ração, para obtenção de melhor desempenho do mesmo. A 

utilização de motores DC é justificável nesta situação uma vez que a matéria-prima utilizada é 

pesada, havendo a necessidade de motores realmente potentes e fortes.   

O protótipo automático desenvolvido para alimentação animal possibilitou configurar o 

acionamento em variados de dias da semana, horários desejados para despejo de alimento e 

frequência dos mesmos.  

 

CONCLUSÕES 

A principal vantagem presente neste projeto em relação aos alimentadores já existentes 

no mercado é que o mesmo não está limitado a liberar comida apenas em tempos já 

estabelecidos. Através do protótipo desenvolvido tem-se a possibilidade de programar/ 

escolher a quantidade de alimento, os respectivos horários de liberação e ainda os dias das 

semanas que se deseja efetuar a liberação, não tendo a necessidade de seguir intervalos 

lógicos, conferindo assim total comodidade ao usuário.  

A desvantagem consiste na limitação da memória e configuração do temporizador. Este 

limita a programação do alimentador em apenas 8 tipos. 

O protótipo desenvolvido mostrou-se eficiente aos requisitos necessários para a nutrição 

animal, otimizando o tempo dos criadores de animais e atendendo às demandas do mercado 

consumidor. 
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Sugestão para futuros trabalhos:  

a) Estender o referente trabalho para o controle de disponibilidade de água; 

b) Possibilitar todo o processo de programação dos agendamentos de horários à distância, ou 

seja, através de celulares do proprietário, controles ou internet; 

c) Desenvolvimento de hardware que apresente configurações referentes a horários, dias da 

semana, quantidade e presença de alimento, quantidade de voltas já executadas, sensores 

sonoros sistemas luminosos, quantidade de alimento requerido; 

d) Apresentação de todas as configurações no item anterior apresentados em tela LCD. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta a placa Arduino no controle de temperatura de um 
ambiente de baixo custo. Um sistema térmico em escala reduzida foi montado para a 
implementação de um controle de temperatura utilizando a Lógica Fuzzy. A placa Arduino 
ligou uma lâmpada, por meio de um dimmer digital que controlou o brilho da mesma, e assim 
controlou a temperatura no seu arredor. As leituras de temperatura oscilaram próximo da 
referência predefinida de 35 ºC. Os resultados dos ensaios experimentais mostraram que é 
possível utilizar a Lógica Fuzzy e a placa Arduino para controlar a temperatura de um 
ambiente fechado, uma vez que esse tipo processo possui uma baixa velocidade na ação de 
controle. 
Palavras–chave:  acionamento, Arduino, dimmer, prototipagem, sensor. 
 

TEMPERATURE CONTROL FROM LOW COST USING FUZZY 
LOGIC AND DIGITAL DIMMER 
 
ABSTRACT: This work show the Arduino board in temperature control from low cost 
environment. A termic system at reduce scale was mounted for implementation of the 
temperatura control using Fuzzy Logic. The Arduino board turn on a lamp, through of the 
dimmer, which controled the its brightness, and therefore controled the temperatura at its 
surroundings. The temperature measurements oscillated near to reference of the 35 ºC. The 
results of the experimentals tests showed which is possible to use Arduino board with Fuzzy 
Logic to controlling the temperatura a closed environment, once that process has a low speed 
in control action. 
KEYWORDS: actuation, Arduino, dimmer, prototyping, sensor. 
 

INTRODUÇÃO 

A plataforma Arduino, criada em 2005, é constituída basicamente por uma pequena 

placa de circuito impresso. Tem como público alvo as pessoas que desejam criar protótipos de 

eletrônica, objetos ou ambientes interativos. A placa pode receber sinais dos mais variados 

tipos de sensores em suas entradas e pode interagir com sua vizinhança acionando luzes, 

motores ou outros atuadores. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma aplicação do Arduino realizando a tarefa 

de controle e monitoramento de temperatura de um ambiente de baixo custo utilizando a 

Lógica Fuzzy. Um sistema térmico de baixo custo e em escala reduzida foi montado para 



 

4273 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

realização de ensaios experimentais. A modelagem matemática do sensor de temperatura e a 

descrição dos demais componentes são apresentados também. 

A motivação inicial deste trabalho foi propor uma maneira das pessoas em uma 

residência poderem acompanhar a temperatura de um determinado ambiente. A aplicação da 

Lógica Fuzzy permitiu uma evolução gradual da temperatura, de forma econômica, uma vez 

que sistema consumiu energia sem desperdício. 

Como contribuição pretende-se difundir a filosofia do “Faça Você Mesmo” ou “Do It 

Yourself” (DIY) para construção de alguns itens, reaproveitamento ou reuso de componentes. 

E por fim, integrar materiais de disciplinas distintas como Instrumentação Eletrônica, 

Microcontroladores e Eletrônica Analógica. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Lógica Fuzzy 

Em 1965, o professor Lofit Asker Zadeh da Universidade de Berkeley (USA) publicou 

no jornal acadêmico “Information and Control” o trabalho intitulado “Fuzzy sets”. Ele propôs 

uma nova teoria de conjuntos, onde segundo Feitosa citado (BILOBROVEC, MARÇAL e 

KOVALESKI, 2004), a passagem da pertinência para a não pertinência fosse feita de uma 

forma lenta e gradual e não abrupta como na teoria usual de conjuntos. Assim, surgiram os 

Conjuntos Fuzzy (nebuloso ou difuso). 

Na teoria de Sistemas de Controle, um controlador baseado em Lógica Fuzzy pode ter 

sua ação esquematizada pelos seguintes elementos constituintes (FILHO, GOSMANN e 

BAUCHSPIESS, 2002): Fuzzificador ou Codificador; Regras (base de conhecimento); 

Inferência (lógica de tomada de decisões); e Defuzzificador ou Decodificador. Esta 

estruturapode ser visualizada na Fig. 1. 

 

 

 

Figura 1: Blocos do Controlador Fuzzy. 

 

O fuzzificador tem por função transformar os valores numéricos das entradas em suas 

respectivas variáveis linguísticas.  
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A base de dados fornece definições numéricase a base de regras caracteriza os objetivos 

do controlador e sua estratégia usada, geralmentefornecida por pessoas especialistas no 

sistema. 

A inferência tem por característica transformar os valores linguísticos de entrada, junto 

com as regras, em valores linguísticos de saída. 

O defuzzificador tem por objetivo traduzir os valores linguísticos de saída, inferidos 

pelas regras, em valores numéricos de saída, utilizáveis numa ação de controle concreta no 

mundo real. 

Em resumo, uma grande vantagem da Lógica Fuzzy implementada nos controladores, é 

a de esses controladores comportem-se conforme o raciocínio dedutivo, isto é, o processo que 

as pessoas utilizam para inferir conclusões baseadas em informações que elas já conhecem 

(Shaw e Simões, 1999). 

 
Sensor de Temperatura NTC 

No projeto foi utilizado um termistor NTC (Coeficiente de Temperatura Negativo), 

semicondutor de baixo custo e que diminui sua resistência elétrica com o aumento da 

temperatura. Tem como vantagem a medição de variação rápida de temperatura, isso confere 

ao sensor uma característica não-linear, conforme a Fig. 2(a). Já a Fig. 2(b) mostra o sensor 

NTC utilizado neste projeto. 

 

 

a) 

 

b) 

 
Figura 2: Sensor de Temperatura Utilizado – a) Curva Característica do Sensor; b) Semicondutor NTC. 

 
Um circuito divisor de tensão foi escolhido para converter a resistência do sensor NTC 

em uma tensão mensurável pela placa Arduino. Na configuração escolhida, o divisor de 

tensão permitiu que um aumento de temperatura implicasse no aumento de tensão , dada 

pela Eq. (1). 
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 (1) 

A saída do divisor de tensão  foi conectada à entrada analógica A0 do Arduino e este 

ao receber essa tensão precisou calcular a resistência , pela Eq. (2). 

 (2) 

De posse do valor de resistência  foi possível determinar a temperatura atual do 

sistema em Kelvin. A relação entre resistência e temperatura no sensor NTC é dada pela 

equação de Steinhart-Hart, conforme Eq. (3). 

 (3) 

onde: ,  e . 

 

Por fim, a conversão de temperatura de Kelvin para graus Celsius é dada pela Eq. (4). 

 (4) 

De posse desses coeficientes foi possível implementar o trecho de código fonte para 

Arduino capaz de converter a tensão fornecida pelo sensor NTC, calcular a resistência , 

depois determinar a temperatura em Kelvin e por fim, converter de Kelvin para uma 

temperatura em graus Celsius, conforme o Código 1. 

 

//Conversao da leitura do sensor em temp 
sensorRead=analogRead(A0); // le porta A0 

V0=sensorRead*0.0048875855; // converte p/ volt 

Rntc=(5*300/V0)-300; // RNTC=(Vcc*R1/Vin)-R1 

b1=0.000234125*log(Rntc); // b*LN(RNTC) 

c1=0.0000000876741*log(Rntc)*log(Rntc)*log(Rntc); // c*(LN(RNTC)^3) 

tempK=1/(0.001129148+b1+c1); // 1/(a+b*LN(RNTC)+c*(LN(RNTC)^3)) 
tempC=tempK-273.15; // converte p/ graus C 

Código 1: Trecho de Código para Arduino. 

 
O cálculo da temperatura acontece a cada 1,0 segundo. Seu valor é necessário para 

determinar a porcentagem de tensão que será aplicada na lâmpada. 

 
Plataforma Arduino 
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Surgiu em 2005, no Interaction Design Institute na cidade de Ivrea, na Itália, com um 

professor chamado Massimo Banzi. Ele se deparou com dois desafios: ensinar eletrônica e 

programação para seus alunos de design; e a inexistência de placas baratas disponíveis no 

mercado. Ao discutir esse problema com David Cuartielles, eles decidiram criar sua placa 

própria, o Arduino. 

Segundo Banzi et al. (2005) o Arduino é uma plataforma desenvolvida para criação de 

protótipos de eletrônica.  É uma placa de circuito impresso com entradas e saídas digitais; 

entradas analógicas para utilização com sensores; pinos de alimentação; microcontrolador 

ATMega328; e um conversor USB/Serial. Para programar uma placa Arduino é necessário 

utilizar seu ambiente integrado de desenvolvimento baseado em Processing.  

Neste projeto foi utilizado um Arduino Mega 2560, uma placa com o microcontrolador 

Atmega2560. Ela conta com 54 pinos digitais, 16 pinos analógicos, 4 portas seriais, um cristal 

de 16 MHz, entrada USB, entrada de alimentação, soquete de comunicação ICSP e um botão 

reset.  

 

METODOLOGIA 

Montagem do Protótipo 

A montagem do sistema proposto começou pelo ambiente fechado em escala reduzida. 

Foi reaproveitada uma caixa de papelão (33 x 21 x 12 cm), onde foi colocada uma base 

branca para uma lâmpada incandescente de 220 V/60 W e uma base retangular para instalação 

do sensor de temperatura NTC, conforme a Fig. 3. 

 

 
 

Figura 3: Ambiente em Escala Reduzida. 

 
A fiação que vem da tomada elétrica foi ligada ao borne de força 1da placa dimmer. Em 

seguida, a fiação que vai para lâmpada foi conectada ao borne 2, passando por fusível. E por 



 

4277 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

fim,os fios de controle que vem da placa Arduino foram ligados no borne 3 da placa dimmer, 

conforme a Fig. 4(a). O esquema elétrico de montagem da placa dimmer pode ser visualizado 

na Fig. 4(b). 

 

a)  
b) 

Figura 4: Placa Dimmer para Controle de Brilho da Lâmpada - a) Conexões Elétricas; b) 
Esquema Elétrico. 

 
A Figura 5 mostra todo o sistema proposto montado. Nela é possível observar as 

conexões de todas as partes apresentadas anteriormente e presença de um netbook para 

controlar todo o sistema, como também, para produzir os gráficos de temperatura versus 

tempo. 

 

 

Figura 5: Sistema em Escala Reduzida Proposto. 
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O funcionamento da placa dimmer no controle de brilho da lâmpada pode ser 

visualizada em dois vídeos publicados na Internet. O primeiro vídeo pode ser visualizado pelo 

seguinte endereço LINK EDITADO e o segundo vídeo foi publicado no seguinte endereço 

LINK EDITADO PARA NAO IDENFITICAR O AUTOR. 

 

Controlador Fuzzy 

O controlador foi configurado com uma variável de entrada e uma variável de saída. A 

variável de entrada foi chamada de temper e foi definida com valores de 20 a 60 ºC. A Figura 

6 mosta o conjunto Fuzzy gerado, onde os valores linguísticos possíveis para temper foram: 

baixo, medbaixo, setpoint, medalta e alta. 

 

 

Figura 6: Variável de Entrada temper. 

 
A variável de saída foi chamada de output e representou o tempo de disparo do TRIAC 

instalado na placa dimmer. Esta variável controlou o tempo para ligar o TRIAC, que variou de 

0 a 8 ms. Lembrando que um tempo menor de disparo representa um tempo maior da lâmpada 

ligada e com isso um brilho maior. A Figura 7 apresenta o conjunto Fuzzy gerado, onde os 

valores linguísticos foram de: zero a oito. 

 

 

Figura 7: Variável de Saída output. 

 
O Bloco de Regras produzido possuiu 5 regras, de maneira a cobrir todas as 

combinações da variável de entrada. Essas regras foram organizadas na Fig. 8. 
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Figura 8: Regras Fuzzy Utilizadas. 

 
Para a máquina de inferência foi usada a Mamdani, que utiliza como implicação a t-

norma mínimo [min] e como agregação a sua co-norma máximo [max]. A defuzzificação foi 

calculada utilizando a média da pertinência máxima (do inglês, Mean of Maximum – MoM). 

 

RESULTADO EXPERIMENTAL E DISCUSSÃO 

Para comprovação do funcionamento do controle Fuzzy foi produzido um gráfico de 

temperatura versus tempo, com base nos dados capturados pela porta Serial da placa Arduino. 

A Figura 9 mostra a evolução da temperatura com o controle inteligente funcionando. A 

referência escolhida foi de 35 ºC durante todo o ensaio de aproximadamente 600 segundos 

(10 minutos). 

Outro detalhe sobre o gráfico é que a temperatura real do sistema foi identificada pela 

cor azul, enquanto que a cor vermelha mostra a média móvel da temperatura. A média móvel 

foi utilizada com o objetivo de suavizar as oscilações de temperatura do sistema, como 

também, diminuir os ruídos de leitura. 

 

 

Figura 9: Resposta da Temperatura Utilizando o Controlador Inteligente Fuzzy. 
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Com base no gráfico apresentado é possível visualizar o pleno funcionamento do 

controle Fuzzy proposto. Estratégia de controle esta que pode ser embarcada na placa Arduino 

por meio de estruturas condicionais IF ... THEN, de baixo custo computacional e de grande 

aplicabilidade onde for necessário controlar grandezas de evolução lenta como a temperatura 

ou o nível de um tanque, por exemplo. O que não requer grandes aparatos tecnológicos. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a placa Arduino Mega, pequena placa de circuito 

impresso que possui 01 microcontrolador Atmega2560, com 54 pinos digitais, 16 pinos 

analógicos, etc. E a Lógica Fuzzy, proposta em 1965, que permite dotar os computadores de 

raciocínio dedutivo, o mesmo utilizado pelo ser humano para concluir sobre algo com base 

nas informações disponíveis. 

O trabalho também mostrou a montagem de um ambiente fechado em escala reduzida e 

de baixo custo, com o objetivo de transformá-lo em um sistema térmico. Nele a temperatura 

ao redor de uma lâmpada foi medida por um sensor NTC, numa configuração divisor de 

tensão. Com essa informação o Arduino conseguiu controlar o acionamento da lâmpada, por 

meio de uma placa dimmer. Esta alterou o brilho da lâmpada de forma a alterar a temperatura 

do sistema. 

Como aplicação um controlador Fuzzy foi configurado com sucesso. E as leituras de 

temperatura foram capturadas da porta Serial da placa Arduino. A temperatura de referência 

de 35 ºC foi alcançada depois aproximadamente 150 s e mantida em torno desse valor até 

terminar o ensaio em 600 s. 
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RESUMO: O controle preditivo é uma estratégia de otimização amplamente utilizada na 
indústria petroquímica, útil para controlar plantas multivariáveis e por acomodar as restrições 
sob as variáveis do processo. Esta estratégia foi aplicada a coluna da Shell para controlar as 
suas variáveis de saída. Testes foram realizados visando avaliar o controlador frente às 
variações operacionais. Neste projeto utilizou-se o Toolbox Model Predictive Control como 
ferramenta computacional. O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia utilizada no 
problema de otimização do MPC, a avaliação da solução oferecida pela ferramenta e a 
discussão das estratégias tomadas pelo operador diante de anormalidades operacionais. O 
diferencial da estratégia é a maneira de acomodar as restrições do processo e adaptação rápida 
as mudanças operacionais. O desempenho em malha fechada do controlador preditivo por set-
points foi superior ao controle preditivo por zonas quando avaliados a coluna Shell, nos 
quesitos de estabilidade, reposta rápida as mudanças operacionais e overshoot. Contudo cada 
estratégia acomoda bem a variável controlada frente às perturbações e as restrições do 
processo. Ambas as estratégias resolve o problema de otimização especificamente a 
Programação Quadrática a cada intervalo de controle. 
Palavras–chave: Controlador Preditivo, Coluna Fracionadora, Programação Quadrática. 
 

PREDICTIVE CONTROL APPLIED TO HEAVY OIL FRACTIONATOR 
COLUMN OF THE SHELL 
 
ABSTRACT: The predictive control strategy is an optimization widely used in the 
petrochemical industry, useful for controlling multivariable plants and accommodates the 
constraints on the process variables. This strategy was applied to the column Shell to control 
its output variables. Tests were conducted to evaluate the front controller to operational 
changes. In this project we used the Model Predictive Control Toolbox as computational tool. 
The objective of this paper is to present the methodology used in the optimization problem of 
MPC, the evaluation of the solution offered by the tool and the discussion of the strategies 
taken by the operator before operating abnormalities. The differential strategy is the way to 
accommodate the constraints of the process and adapt quickly to operational changes. The 
performance closed loop of the predictive controller for set-points was higher than the 
predictive control for areas when evaluated Shell column, in the categories of stability, fast 
response to operational changes and overshoot. However each strategy accommodates the 
controlled variable front to disruptions and constraints of the process. Both strategies solves 
the optimization problem specifically Quadratic Programming each control interval. 
KEYWORDS: Predictive Controller, Fractionator Column, Quadratic Programming. 
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INTRODUÇÃO 

O Controle Preditivo (do inglês, MPC-Model Predictive Control), como o próprio nome 

diz, é um controlador baseado no modelo da planta a ser controlada (modelo interno). De 

posse deste modelo o controlador pode inferir predições sobre o estado futuro da planta em 

função das entradas manipuladas pelo controlador. Na maioria dos casos, tais modelos 

internos são simplificações lineares do processo, portanto uma primeira etapa da 

implementação de controladores MPC tradicionais é a obtenção do modelo linear da planta, 

utilizando técnicas de identificação para plantas lineares. Em cada instante de amostragem, o 

MPC soluciona on-line um problema linear quadrático (LQ), usando o estado atual da planta 

como estado inicial (ALEXANDRE & LIMA, 2013). 

Neste cenário de discussão de técnicas de otimização utilizadas na indústria de 

processos, o objetivo deste trabalho é apresentar de forma clara e simples a metodologia 

utilizada no problema de otimização que o MPC resolve a cada instante de controle e a 

avaliação da solução oferecida pela ferramenta. Mudanças operacionais são constantes na 

operação e controle da planta industrial avaliar o comportamento do controle preditivo diante 

de tais situações se faz necessário. Discutir estratégias que podem ser implementadas pelo 

operador diante de uma anormalidade na operação do processo se faz presente entre os 

objetivos deste documento. Propõe-se também uma bateria de testes para avaliação do 

controlador projetado a fim de verificar se realmente a solução é ótima, fazendo variar as 

referências (set-points) das saídas controladas, a exemplo o tipo de sinal aplicado, a variação 

da frequência do sinal de referência, a influência de ruídos nos sinais medidos e a presença de 

falhas nos equipamentos instalados na coluna fracionadora (medidores e atuadores). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia proposta para consecução dos objetivos estabelecidos consiste na 

execução das atividades ilustradas no diagrama de blocos da Figura 1. A planta de produção 

de biodiesel para realização dos estudos pode ser visualizada no fluxograma da Figura 2, 

conforme proposto por FERNANDES e ARAÚJO (2012).  

 



 

4284 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Metodologia Para Gestão de Falhas. 

A técnica de controle preditivo focaliza na construção de um controlador capaz de 

ajustar a ação de controle antes que ocorra realmente uma mudança no valor nominal da 

saída. Esta capacidade de previsão, quando combinada com o tradicional controle por 

realimentação, permite obter um controlador capaz de fazer ajustes que são mais suaves e 

mais próximos dos valores ótimos de ação de controle. O diagrama de blocos da Figura 01 

ilustra a estrutura básica de um controlador preditivo. 

 
Figura 2. Estrutura básica de um controlador preditivo.  

O modelo usa dados de entrada e saída passadas e combina com as entradas de 

previsões futuras, e dá uma saída predita para o passo de tempo. Esta saída predita (estimada) 

é combinada com a referência dando os erros de previsão futuros do sistema. Estes erros são 

transmitidos a um otimizador incluindo as restrições do sistema (por exemplo, assegurar que o 

cálculo da taxa de fluxo para o modelo não seja maior que o fluxo máximo permitido) com os 

resultados previstos, minimizando a função custo operacional. Esta dará as entradas previstas 

futuras, que são alimentas de volta para o modelo, reiniciando o ciclo. 

Controle preditivo (MPC) é uma estratégia de controle ótimo que consiste em uma 

optimização a cada instante de tempo discreto, .  O ponto principal deste problema de 

optimização é calcular o novo sinal de controle, , que alimenta o sistema e ao mesmo 

tempo levar em consideração as restrições do processo (restrições sobre as variáveis do 

processo). Um algoritmo MPC consiste em: uma função custo; as restrições da planta e o 

modelo do processo. 
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A Figura 02 ilustra a esquemática dos horizontes de um controlador preditivo. Para o 

instante, , o controlador MPC, prevê a saída da planta para o instante . Vemos a partir 

da Figura 02 que a ação de controle não se altera após o término do horizonte de controle. A 

primeira entrada da sequência ótima é então enviada para a planta e um conjunto de cálculos é 

repetido em intervalos de controle subsequentes. A cada interação do horizonte de predição há 

um avanço de tempo e novamente o controlador prediz a saída da planta. 

 
Figura 3. Esquematização do horizonte móvel no controle preditivo. 

O Toolbox MPC utiliza do algoritmo KWIK (SCHMID & BIEGLER, 1994) para 

resolver o problema de Programação Quadrática (PQ), que requer que a matriz Hessiana seja 

positiva. No primeiro passo de controle, KWIK usa como ponto de partida de estimativa 

inicial a solução do MPC sem restrições. Se este  satisfaz as restrições, é a solução ideal do 

problema de Programação Quadrática (PQ), , e o algoritmo termina. Caso contrário, 

isto significa que, pelo menos, uma das restrições de desigualdade linear deve ser satisfeita 

como uma igualdade. Neste caso, KWIK utiliza uma estratégia eficiente, numericamente 

robusta para determinar o conjunto de restrições ativas que cumpra as condições de 

otimização padrão. Nas etapas seguintes de controle, KWIK usa uma estimativa inicial mais 

agressiva. Neste caso, o conjunto de restrições ativas determinadas no passo anterior passa a 

ser a estimativa inicial de controle para a próxima. 
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Figura 4. Modelo de uma torre de fracionamento de óleo pesado. 

 Fonte: adaptado de PRETT & MORARI, 1987. 

Na Figura 04 ilustra-se um esquema simplificado da coluna fracionadora. Como pode ser 

observada, a coluna possui três vazões de saída (produto de topo, produto lateral, e produto de 

fundo) e três malhas de circulação lateral para a remoção de calor. O calor necessário entra 

pelo fundo da coluna, juntamente com a alimentação que é gasosa. As especificações dos 

produtos de topo e lateral são determinadas por necessidades econômicas e os valores dessas 

composições são medidos pelos analisadores localizados nos pontos de remoção dos produtos 

de topo e lateral, respectivamente. Para o produto de fundo não existem especificações, porém 

há uma restrição de operação sobre a temperatura na parte inferior da coluna. As três malhas 

de circulação removem o calor a fim de alcançar a separação apropriada do produto. O calor 

removido nestas malhas aquece outras partes da coluna, as quais têm necessidades de taxas de 

calor diferentes. Assim, os fluxos de calor nessas malhas são considerados variantes no 

tempo. A malha de fundo possui um controlador de entalpia que regula a remoção de calor 

através do controle de refluxo. A remoção de calor nas outras duas malhas atua como 

perturbação na coluna (ANSARI & TADÉ, 2000). 

De forma resumida, o modelo da coluna fracionadora de óleo cru possui sete saídas ( , 

, , , , , ) e cinco entradas ( , , , , ). Três dessas entradas ( , , ) 

podem ser utilizadas para fins de controle e duas ( , ) são consideradas perturbações, uma 

mensurável e a outra não mensurável. Das sete saídas, três ( , , ) estão envolvidas nos 

objetivos de controle e as outras quatro ( , , , ) são consideradas auxiliares (ANSARI 

& TADÉ, 2000). A Tabela 01 apresenta as variáveis do modelo da coluna fracionadora. 
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Tabela 1. Descrição das variáveis da coluna fracionadora. 
Variável Função Símbolo 

Tração da válvula de saída de topo Entrada controlada 
 

Tração lateral Entrada controlada 
 

Taxa de refluxo do fundo Entrada controlada 
 

Taxa de refluxo do intermediário Perturbação mensurável 
 

Taxa de refluxo do superior Perturbação não mensurável 
 

Ponto de saída do topo Saída controlada e monitorada 
 

Ponto de saída lateral Saída controlada e monitorada 
 

Temperatura do topo Saída monitorada 
 

Temperatura de refluxo superior Saída monitorada 
 

Temperatura de refluxo lateral Saída monitorada 
 

Temperatura de refluxo intermediária Saída monitorada 
 

Temperatura de refluxo do fundo Saída controlada e monitorada 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O controlador preditivo foi utilizado para controlar as saídas ,  e , manipulando 

as entradas ,  e . Para o presente estudo de caso o modelo nominal do sistema, 

desprezando as incertezas, é dado pela expressão (04). 

 

      As saídas , , , , não estão sob a ação de controle, mas podem ser 

monitoradas a partir do sistema. Os parâmetros de sintonia do controlador estão dispostos na 

Tabela 05. 

Neste projeto utilizou-se o Toolbox Model Predictive Control como ferramenta 

computacional para implementação do controlador MPC. Este Toolbox, disponível no pacote 

MatLab, oferece diversas funcionalidades para simulação de cenários e ajuste dos parâmetros 

do controlador que atenderam as necessidades do presente trabalho. Os valores nominais das 
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entradas manipuladas e das saídas controladas são:  e 

. 

Do diagrama de blocos da Figura 05 o bloco denominado por Planta foi implementado 

neste subsistema todas as funções de transferências das Tabelas 02 e 03 que representam a 

coluna Shell, tendo como entradas as variáveis manipuladas pelo controlador preditivo (as 

saídas preditas) e os distúrbios, modelados por uma função degrau, no intuito de termos uma 

perturbação abrupta no sistema. Todas as saídas da planta bem como as variáveis manipuladas 

alimentam o modelo PCA do qual retiramos a cartas de controle preditivo para a detecção de 

falhas. O controlador preditivo recebe os sinais provenientes do analisador de ponto de saída 

do topo ( ), do analisador de ponto de saída lateral ( ) e do sensor de temperatura de 

refluxo de fundo ( ) como as saídas mensuráveis. Recebe também as referências e os 

distúrbios mensuráveis, combina estes sinais com as restrições do processo e fornece as ações 

de controle para coluna fracionadora (variáveis manipuladas). Por se tratar de um processo 

descrito por funções de transferências normalizadas, as referências introduzidas são valores 

nulos.  

 

Figura 5. Controle da coluna fracionadora de óleo pesado. 

       Na Figura 06 apresenta-se o controle das saídas ,  e  (ponto de saída do topo, 

ponto de saída lateral e temperatura de refluxo do fundo, respectivamente) na presença de 

distúrbios (  e ) aplicados nos instantes 500 e 2000 segundos, respectivamente. 

Na Figura 06 observa-se o comportamento da ação de controle na coluna, a qual pode ser 

entendida como uma ação de controle rápida visto que os tempos de assentamentos de cada 

malha foram pequenos se comparada à dinâmica do processo. Também pode avaliar a atuação 

do controlador na presença de distúrbios, o distúrbio mensurável ( ), foi inserido no instante 

de  segundos, como o processo ainda está em regime transitório não tão notável a ação do 

controlador, já o distúrbio não mensurável por ser inserido no instante de  segundos, a 

planta já opera em regime permanente, percebe-se que o controlador atua de forma rápida 

aniquilando-o e levando a saída novamente a referência. 
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Figura 5. Controle da coluna fracionadora de óleo pesado. 

O cenário de mudanças operacionais na coluna Shell foi avaliado conforme resultados 

ilustrados na Figura 07. A Figura 0.7 ilustra o rastreamento das saídas ,  e  (ponto de 

saída do topo, ponto de saída lateral e temperatura de refluxo do fundo, respectivamente). 

Realizaram-se degraus nas referências de 0 a 80%, de 80% para 40% e de 40% para 0% na 

referência da saída , de 0 a 90%, de 90% para 40% e de 40% para 25% na referência da 

saída  e de 0 a 40%, de 40% para 80% e de 80% para 0% na referência da saída . Pode-

se observar que o controle proposto possui uma resposta relativamente rápida com erro nulo 

em regime permanente. 

Observando a Figura 07 pode-se observar que mesmo na presença de sucessivas 

mudanças operacionais na planta o controlador projetado atende as especificações de projeto, 

manter a saída seguindo a referência, o que implica dizer que o algoritmo de otimização 

rodado para gerar as saídas preditas e a devida ação de controle converge para sempre para 

solução ótima. Caso esta não seja a solução ótima, o controlador não conseguiria cumprir com 

o se papel, o que levaria ao projetista escolher por outra estratégia de otimização ou de 

controle que atendesse o seu compromisso: redução de tempo, redução de custos e aumento 

da produtividade. 
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Figura 7. Controle da coluna da Shell no cenário de mudanças operacionais. 

 
CONCLUSÕES 

A solução apresentada do controle preditivo (MPC) mostrou-se eficiente quando 

avaliada para a Fracionadora de óleo cru operando em malha fechada, em termos das 

mudanças operacionais de funcionamento da planta, bem como no compromisso da estratégia 

de controle na redução de tempo e na qualidade do produto final.  

O controlador utilizado para coluna fracionadora da Shell foi por set-point o qual 

resolve o problema de Programação Linear Quadrática pelo algoritmo KWIK, para estudos 

comparativos pode ser utilizado um controlador preditivo por zonas (banda) ou por camadas e 

explicar a diferença no desempenho obtido pelo processo.  

Otimização em Engenharia de Processos não diz respeito apenas à otimização do 

controle da planta (Otimização Numérica), outras ações podem ser conduzidas objetivando 

reduzir o consumo energético e consequentemente aumentar a eficiência da unidade, sendo 

assim vale destacar: Uso de técnicas de integração e intensificação energética; Determinação 

do mínimo consumo de utilidades; Eficiência energética no uso final da energia; Recuperação 

de energia; Reduzir consumo de utilidades e Analisar o consumo energético do processo para 

diferentes formas de controle. 
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RESUMO: Este trabalho propõe uma metodologia para construção de um banco de dados 

geotécnico georreferenciado de parâmetros e informações de interesse à pavimentação, de 

modo a facilitar o armazenamento, a visualização, consulta e modelagem, possibilitando 

assim o reconhecimento prévio das características mecânica dos solos para viabilizar a 

modelagem geotécnica a partir de redes neurais artificiais e geoprocessamento para Região 

Metropolitana do Cariri (RMC).      

Palavras–chave: geoprocessamento, mapas, solos 

 
CREATING A DATABASE TO SUPPORT THE MAPPING OF 
GEOTECHNICAL CARIRI REGION THROUGH TESTS FOR 
APPLICATION OF FLOORS SIZING 
 
ABSTRACT: This work proposes a methodology for building a database of georeferenced 

geotechnical data parameters and information of interest to the paving, in order to facilitate 

the storage, visualization, query and modeling, thus enabling the preliminary recognition of 

the mechanical characteristics of the soil to make possible the geotechnical modeling from 

artificial neural networks and GIS for the metropolitan area of Cariri (MAC). 

KEYWORDS: geoprocessing, maps, soils 

 

INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento de bons projetos e obras de engenharia é imprescindível o 

conhecimento das diversas variáveis físicas provenientes do meio no qual serão executados. 

No que se refere aos projetos de infraestrutura viária, os estudos geotécnicos e topográficos 

são fundamentais para a sua implantação, assim como reduzir custos e aumentar a qualidade 

na elaboração e execução desses projetos (RIBEIRO, 2013). Tanto o dimensionamento 

empírico quanto o empírico-mecanístico de pavimentos necessitam de informações sobre o 

comportamento dos solos que serão aplicados em suas camadas. O levantamento de solos tem 
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com propósito prover aos usuários informações acerca dos solos e das condições da paisagem 

em algum lugar de interesse, e fornecer dados que poderão ser utilizados para tomada de 

decisões acerca do planejamento e ocupação do uso do solo (YOUNG,1976 apud 

NANINI,1995). 

 Neste contexto, esta pesquisa propõe a utilização de ferramentas de Geoprocessamento, 

mais especificamente de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e ensaios de 

laboratório para a geração de um banco de dados georreferenciado de informações 

geotécnicas e do meio físico, na Região Metropolitana do Cariri-CE para subsidiar uma 

modelagem geotécnica neural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Região Metropolitana do Cariri (RMC) está localizada no estado brasileiro do Ceará. 

A região metropolitana surgiu a partir da cornubação entre os municípios de Juazeiro do 

Norte, Crato e Barbalha, além dos municípios de Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Missão 

Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Tem como área de influência a região sul do Ceará e 

a região da divisa entre o Ceará e os estados de Pernambuco, Paraíba e Piauí. A RMC tem 

uma população estimada em 600 mil habitantes e o PIB da região está em torno 4,5 bilhões de 

reais (IBGE, 2010). A Figura 1 mostra a localização do RMC.  

 

 

 

Figura 1. Localização da Região Metropolitana do Cariri. 
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Os dados e informações usados nesta investigação correspondem basicamente às 

variáveis biofísicas e geomorfológicas, dados geotécnicos geograficamente espacializados e 

aplicativos computacionais. Para realização de todas as operações espaciais de 

georreferenciamento, população do banco de dados, cruzamento de informações, produção de 

mapas, dentre outras foram utilizados os seguintes aplicativos computacionais: Excel e 

ArcGIS.  

O MS-Excel 2010® é um software desenvolvido pela Microsoft® para a elaboração de 

planilhas eletrônicas e que possui recursos para cálculo de funções matemáticas básicas e 

avançadas, cálculos financeiros e estatísticos. Nesta investigação, ele foi utilizado para 

importar ao SIG dados geotécnicos com coordenadas conhecidas e também exportar do SIG 

uma planilha com todas as informações necessárias, tendo um banco de dados 

georreferenciado em ambiente de fácil interface.  

O Arcgis, desenvolvido pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), é um 

Sistema de Informações Geográficas que combina os procedimentos de visualização, 

exploração e análise de informação espacial. Atualmente é o principal SIG do mercado 

mundial, possuindo uma variedade de recursos para manipulação dos mais variados dados 

geograficamente posicionáveis. Para esta investigação utilizou-se a versão 10.1 do ArcGIS, 

disponível no LAG (Laboratório de Geomática Aplicada), bem como suas extensões para 

análise espacial. Neste trabalho o ArcGIS foi utilizado para gerar mapas temáticos, manipular 

os dados espaciais e para a álgebra de mapas. 

A metodologia adotada neste trabalho está resumidamente apresentada a seguir. 

A primeira etapa consistiu na investigação e seleção dos dados (base cartográfica, 

informações biofísica, geomorfométricas e geotécnicas) que irão alimentar o banco de dados. 

Para isso foram realizadas pesquisas junto às instituições detentoras das informações gerais da 

área em questão (Região Metropolitana do Cariri/CE).  

Através do endereço eletrônico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) obteve-se a base cartográfica do Estado do Rio Grande do Norte, em formato 

vetorial (shapefile), onde, em ambiente SIG, foi possível delimitar a área requerida por meio 

da ferramenta “clip” do Arc Toolbox do Arcgis. A infraestrutura viária foi oriunda do DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), em grandeza nacional, e por meio 

da mesma ferramenta de corte obtiveram-se as vias da região de estudos. 
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Para obtenção dos mapas temáticos necessários, realizaram-se pesquisas junto às 

instituições detentoras das informações gerais da área em questão, os órgãos foram: CPRM 

(Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), MMA (Ministério do Meio Ambiente), 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisas Agropecuárias). As informações biofísicas (Pedologia, Geologia, Vegetação, 

Geomorfologia) da área estudada foram adquiridas em formato digital, porém estas foram em 

escala estadual. Para facilitar a visualização da área de interesse, a mesma foi delimitada 

através do ArcGIS utilizando a operação espacial “clip”, que corta a área desejada a partir de 

um vetor, reduzindo os arquivos aos limites da área de estudo. 

Foi construído um banco de dados através de coletas e ensaios de laboratório, sendo 

uma amostra para cada município da RMC. Para obtenção dos mapas temáticos necessários, 

realizaram-se pesquisas junto às instituições detentoras das informações gerais da área em 

questão, os órgãos foram: CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais), MMA 

(Ministério do Meio Ambiente), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias). As informações biofísicas 

(Pedologia, Geologia, Vegetação, Geomorfologia) da área estudada foram adquiridas em 

formato digital, porém estas foram em escala estadual. Para facilitar a visualização da área de 

interesse, a mesma foi delimitada através do ArcGIS utilizando a operação espacial “clip”, 

que corta a área desejada a partir de um vetor, reduzindo os arquivos aos limites da área de 

estudo. 

Após a uniformização cartográfica dos dados, foram selecionados os mapas Biofísicos 

(Pedologia, Geologia, Vegetação, Geomorfologia) e a base Cartográfica Geotécnica. Esses 

mapas foram cruzados com a finalidade de cada ponto com classificação geotécnica estivesse 

associado espacialmente às variáveis biofísicas e geomorfológicas. Para execução dessa 

operação utilizou-se a função “SpatialJoin” do ArcGIS, que cruzou os dados e formou uma 

única camada raster que contém todas as informações de interesse. Posteriormente, estes 

arquivos em formato matricial foram transformados em formato .xlsx para serem pré-

processados no Excel, e serem usado para diversos fins. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O banco de dados a ser utilizado nessa pesquisa foi constituído de informações, 

biofísicas e geotécnicas. O mapa (Figura 2) representa a espacialização dos 08 pontos de 

estudo.  
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          Figura 2. Espacialização dos pontos na Região Metropolitana do Cariri. 

 
 A caracterização dos fatores físicos da Região Metropolitana do Cariri pode ser 

exposta pela Figura 3. Na Figura 3 (a) á predominância de Chapadas Altas que são formações 

sedimentares, possuem clima úmido, pluviosidades maiores e vegetação de floresta tropical. 

Essas rochas sedimentares, além de desenvolverem solos férteis, apresentam elevado 

potencial hidrogeológico, o que garante disponibilidade de água subterrânea abundante, 

armazenada em aquíferos confinados em região de escassez de água superficial. Ainda são 

encontradas na região Depressões Sertanejas que são maciços antigos de origem cristalina, 

típica da Região Semiárida do Nordeste, com baixas precipitações, solos poucos 

desenvolvidos e vegetação arbórea e arbustiva. Os relevos de Maciços são imponentes e 

pouco movimentados, solos com alta fertilidade e o clima varia de acordo com a altitude. Nas 

Serras Baixas os solos são pobres e a vegetação típica de caatinga e seu potencial hídrico é 

baixo. A Geologia (Figura 3 (b)) da Região Metropolitana do Cariri tem predominância de 

formação sedimentar, onde a mesma possui um alto potencial de acumulação de água. Há 

presença também de formações metamórficas que são formadas da transformação, pelo 

metamorfismo de rochas sedimentares ou endógenas preexistentes. E as Ígneas que são 

resultantes do processo de solidificação do magma magmático. O estudo pedológico, ou seja, 

estudos de caracterização, gênese e classificação dos solos, é uma das maneiras mais 

eficientes de interpretar as informações de solo de qualquer limitação geográfica. Na Região 

Metropolitana do Cariri a diversidade pedológica é bem ampla, podendo-se encontrar solos 
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que apresentam comportamentos pedológicos bem distintos, são estes: Latossolo vermelho-

amarelo, Argissolo vermelho-amarelo, Neossolos flúvicos, Neossolos Litólicos, Nitossolo 

vermelho e Vertissolo conforme mostra a Figura 3 (c).  A vegetação (Figura 3 (d)) é composta 

por: Floresta ambrófila aberta; Floresta estacional decidual; Floresta estacional semidecidual, 

Floresta ambrófila densa. 

 

 

Figura 3. Caracterização dos fatores físicos da Região Metropolitana do Cariri. 
 

As Tabelas 1 e 2 mostradas abaixo apresentam uma amostra do banco de dados 
geotécnicos para a Região Metropolitana do Cariri. Esse banco de dados pode ser utilizado 
para fazer modelagens geotécnicas da RMC como um todo. E a partir das mesmas, poderão 
ser gerados mapas de características constantes no banco de dados. 
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   Tabela 1. Banco de Dados - Granulometria. IFCE, 2016. 

MUNICÍPIO 

GRANULOMETRIA 

2" 1" 3/8" Nº4 Nº10 Nº40 Nº200 

50,8 25,4 9,5 4,76 2,00 0,42 0,074 

BARBALHA 100,0 100,0 98,9 97,9 96,3 75,7 36,5 

CRATO 100,0 100,0 95,9 92,4 88,6 73,2 23,3 

FARIAS BRITO 100,0 100,0 97,0 94,8 90,1 60,1 28,8 

JARDIM 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 79,4 33,3 

JUAZEIRO DO 
NORTE 

100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 91,4 24,2 

MISSÃO VELHA 100,0 100,0 97,0 95,2 92,3 80,5 37,6 

NOVA OLINDA 100,0 93,3 86,3 82,8 79,5 66,4 39,6 

SANTANA DO 
CARIRI 

100,0 100,0 100,0 99,2 95,9 78,1 27,8 

 
 
Tabela 2 – Banco de Dados – Consistência, Classificação e Estrutura. IFCE, 2016. 

MUNICÍPIO 
LIMITES PROCTOR CBR 

AASHTO 

LL (%) IP (%) IG MES(g/cm³) H (%) ISC (%) EXP (%) 

BARBALHA 27,8 10,7 0,5 1,9 12,6 24,6 0,01 A-6 

CRATO 15,8 6,4 0,0 2,1 8,6 39,7 0,01 A-2-4 

FARIAS BRITO 28,9 11,2 0,2 2,0 10,8 24,9 0,08 A-2-6 

JARDIM 21,6 6,9 0,0 2,0 10,7 38,5 0,01 A-4 

JUAZEIRO DO 
NORTE 

15,7 4,7 0,0 2,1 8,8 36,0 0,01 A-2-4 

MISSÃO VELHA 19,9 8,0 0,5 1,9 12,4 30,0 0,03 A-4 

NOVA OLINDA 29,1 11,0 1,2 1,9 13,9 23,3 0,05 A-6 

SANTANA DO 
CARIRI 

17,7 6,5 0,0 2,0 9,4 35,8 0,01 A-4 

 
 

CONCLUSÕES 

Através das análises dos mapas dos fatores físicos pode-se ver as características que 

tem predominância nos mesmos em relação ao relevo, geologia, pedologia e vegetação na 

Região Metropolitana do Cariri, são elas; chapadas altas, formação sedimentar, latossolo 

vermelho-amarelo e Floresta estacional decidual respectivamente. 

 Com a realização do trabalho verificou-se que é possível sistematizar um banco de 

dados georreferenciados para subsidiar uma modelagem geotécnica neural, partindo-se da 

utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e ensaios de laboratório. 
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RESUMO: Diante de uma das piores crises energéticas da história em que o Brasil vem passando nos 
últimos anos, professores e estudantes pesquisadores do IFPB viram-se na necessidade de buscar 
soluções alternativas para este problema. Portanto, o presente trabalho apresenta a criação de um 
laboratório experimental destinado à projetos de sistemas de geração fotovoltaica do Instituto; bem 
como à análise de desempenho dos módulos fotovoltaicos e do inversor utilizado, utilizando um 
Qualímetro. Foram instalados dois arranjos de módulos fotovoltaicos, um contendo 6 módulos sob um 
telhado de PVC construído sob uma estrutura de montagem e outro com 14 módulos sob um telhado 
existente em um dos blocos do Instituto. Os módulos empregados da Solar Leading apresentam 
potência nominal de 240 W, tendo ainda um inversor de 3KWp para cada arranjo. Este e todos os 
outros dispositivos de conexão foram recursos materiais já existentes do IFPB. Finalmente, com o 
desenvolvimento do sistema de energia solar obteve-se o suprimento da demanda do local onde os 
arranjos foram instalados e consequentemente a redução significativa na conta de energia elétrica no 
final do mês. Com a criação do laboratório foram ministrados cursos de capacitação para alunos dos 
Instituto e para a comunidade em geral, capacitando-os para atuar na área de projetos de instalações de 
sistemas fotovoltaicos, assim como na manutenção e monitoramento dos módulos.  

Palavras–chave: crise energética, energia solar fotovoltaica, geração distribuída 

 

CONCEPTION OF AN EXPERIMENTAL LABORATORY TO MAKE 
ESSAYS IN SOLAR ENERGY SYSTEM 
 

ABSTRACT: Faced with one of the worst energy crises in history, Brazil has undergone in recent 
years, IFPB’s teachers, researchers and students are looking for alternative solutions to this problem. 
Therefore, this work presents the creation of an experimental laboratory for the essays in photovoltaic 
generation systems; and the performance analysis of the PV modules and the inverter used, using a 
Power Analyzer. Two arrays of photovoltaic modules have been installed, one containing 6 modules in 
a PVC roof built in a mounting structure and another with 14 modules in an existing roof of the 
Institute. The Modules were manufactured by Solar Leading and their nominal power is about 240 
Watts. The inverter has a peek power of the 3KWp. Finally the development of the solar power system 
obtained the supply of local demand where arrangements have been installed and consequently a 
significant reduction in the electricity bill at the end of the month. With the creation of the laboratory 
were given training courses for students of the Institute and the wider community, enabling them to 
work in the project area of photovoltaic system installations, as well as maintenance and monitoring of 
the energy generating system. 

KEYWORDS: energy crisis, solar photovoltaic energy, distributed generation 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil vêm enfrentando uma das piores crises hídricas e energética da nossa 

história. Isso significa que as hidrelétricas não conseguem suprir de forma adequada a atual demanda 

de energia brasileira. Tudo isso é consequência de razões específicas, como por exemplo: a seca 

causada pela falta de chuva e de um plano adequado de investimentos; a redução tarifária feita pelo 

governo no momento em que o custo de geração de energia se elevava; o atraso das obras de geração e 

transmissão de energia; e os leilões de energia feitos pelo governo (GABRIEL GARCIA, 2015).  

No Brasil a fonte hidrelétrica está no topo da matriz energética, devido à abundância de grandes 

cursos d’água espalhados por quase todo território brasileiro. Essa maior parte da energia, que é 

produzida nas hidrelétricas, no entanto, depende de água em níveis adequados em seus reservatórios 

para gerar energia. Infelizmente, este ano, bem como em anos anteriores no Brasil, a ausência de 

chuvas e a previsão de chuvas abaixo da média, tem prejudicado a oferta de energia. Diversos estados 

tem registrado quedas dos níveis de água dos reservatórios e tem passado por condições climáticas 

extremas como a seca que tem atingido principalmente as regiões nordeste e sudeste do país. Desta 

forma, os consumidores estão sendo levados a reduzir o consumo de energia elétrica em função do 

aumento das tarifas de energia, criação de bandeiras tarifárias e também para evitar o risco de 

“apagão”, ficando assim sem o fornecimento de energia em determinados períodos do dia.  

Atualmente, os níveis dos reservatórios de água das regiões Sudeste e Nordeste estão abaixo do 

esperado (G1, 2015). Vale observar, porém, que o nível dos reservatórios pode variar em maior ou 

menor proporção em razão de chuvas, evaporação natural e aumento ou redução do consumo de 

energia a cada dia. Apagão é inevitável se chuva for abaixo de 75% da média esperada. 

Com as estações cada vez mais quentes e secas, oportunidades são abertas para uma possível 

solução ou redução deste problema da baixa produção de energia. Sendo assim, ainda mais ideal a 

instalação de painéis fotovoltaicos em residências, pequenas, médias e principalmente grandes 

empresas em um sistema de cogeração, produzindo então cada um a sua própria energia ou parte dela. 

E ajudando na redução do consumo energético por parte das concessionárias, não mais 

sobrecarregando a distribuição e geração de energia apenas sobre elas, reduzindo o volume de água 

utilizado pelas hidrelétricas para gerar energia e ao mesmo tempo ajudando no suprimento da falta 

dela, compondo assim uma medida de solução ou amenização do quadro atual de crise energética do 

Brasil. 

Devido à falta crescente de oferta de energia em função dos fatores citados, foi desenvolvido 

um laboratório experimental solar fotovoltaico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba (IFPB) capaz de gerar sua própria energia elétrica a partir de uma fonte abundante de 

energia renovável, o Sol. Essa proposta só foi possível de ser realizada por causa da Resolução 

Normativa ANEEL nº 482/2012 que entrou em vigor no ano de 2012, em que o consumidor brasileiro 
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pode gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, e inclusive fornecer 

o excedente para a rede de distribuição (concessionária) de sua localidade. Trata-se da micro e da 

mini-geração distribuída de energia elétrica, inovações que podem aliar economia financeira, 

consciência socioambiental e auto-sustentabilidade, conforme ANEEL et. Al. (2016). 

Os estímulos à geração distribuída se justificam pelos potenciais benefícios que tal modalidade 

pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão o adiamento de investimentos em expansão 

dos sistemas de transmissão e distribuição, o baixo impacto ambiental, a redução no carregamento das 

redes, a minimização das perdas e a diversificação da matriz energética. 

A criação do laboratório experimental no IFPB é, portanto, destinada à projetos de sistemas de 

geração fotovoltaica do Instituto; bem como à análise de desempenho dos módulos fotovoltaicos e do 

inversor utilizado. Este monitoramento é de fundamental importância na detecção de falhas, como a 

baixa eficiência de determinados módulos fotovoltaicos, por exemplo, de modo que estas possíveis 

falhas possam ser sanadas antes de ocorrer a perda total de um determinado módulo fotovoltaico. 

Acrescentando à esta justificativa, após a criação do laboratório foram ministrados cursos de 

capacitação para alunos dos Instituto e para a comunidade em geral, capacitando-os para atuar na área 

de projetos de instalações de sistemas fotovoltaicos, assim como na manutenção e monitoramento dos 

módulos. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um laboratório fotovoltaico, 

permitindo o controle da geração da energia, a análise de falhas por meio de um Qualímetro, 

instrumento de medição de qualidade de energia; desenvolvimento de uma alternativa sustentável de 

geração de energia elétrica, amenizando o atual problema da crise hídrica e energética brasileira; e 

consequentemente reduzindo o custo final da conta de energia elétrica do CAMPUS-JP mensalmente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 A metodologia que será abordada a seguir faz parte de um projeto de pesquisa, intitulado: 

“Criação de um laboratório experimental para ensaios em sistema de energia renovável”, do Programa 

de Gestão Sustentável do IFPB. As etapas adotadas para obtenção dos objetivos propostos serão 

descritas abaixo. 

 Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica  para  obtenção  de  informações  

relevantes de trabalhos existentes no meio acadêmico, em andamento no Brasil e no mundo a respeito 

do uso da geração de energia solar conectado à rede elétrica da concessionária (on-grid), para que 

fosse possível a implementação e execução do projeto, a fim de se determinar a melhor maneira de 

executá-lo e conhecer o que existe atualmente no mercado.  
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 Cabe ressaltar que um estudo prévio dos componentes básicos do sistema: os módulos 

fotovoltaicos, o inversor, a estrutura de montagem dos módulos e seus respectivos dispositivos de 

conexão, foi realizado. Foram pesquisados manuais de instalações de painéis fotovoltaicos a fim de se 

estudar e estabelecer a maneira correta de instalar o sistema solar no telhado do IFPB e adotou-se o 

Manual da empresa PHB Solar. Seguiu-se com a instalação dos módulos fotovoltaicos. Um pré-

projeto de instalação do sistema foi desenvolvido em AutoCAD, de acordo com a Figura 1.  

 No projeto de um sistema fotovoltaico é necessário conhecer algumas condições ambientais do 

local onde o sistema será implementado, pois este fator influencia diretamente no bom desempenho do 

mesmo. Para determinação do local de instalação dos módulos fotovoltaicos no IFPB, foi feita uma 

visita de campo em determinados telhados do IFPB. Foi constatado que a escolha deveria seguir dois 

critérios: ausência de sombreamento nos módulos a fim de garantir uma geração a mais constante 

possível durante o dia e que o telhado estivesse inclinado na direção Norte, com ângulo de inclinação 

em torno de 10°. Dois locais foram escolhidos para serem realizadas as instalações dos módulos 

fotovoltaicos. 

 Foi desenvolvido uma estrutura de montagem, construída com cano de PVC, onde foram 

instalados 6 módulos fotovoltaicos de 240 W ligados em série A segunda instalação foi construída sob 

um telhado já existente, em um dos blocos da saída lateral do IFPB, contendo 14 módulos 

fotovoltaicos de 240 W em arranjo série. Ambas as instalações dispõem de um inversor de 3KWp, 

assim como as caixas de conexão e os cabos elétricos para efetuar a ligação dos módulos ao inversor. 

Os painéis foram conectados ao inversor, e a saída do inversor foi ligada à rede elétrica, gerando assim 

uma economia no custo final da energia fornecida pela concessionária (ENERGISA). Estes foram 

escolhidos como os melhores locais que atendessem aos dois critérios mencionados, de forma a obter 

maior incidência de raios solares e gerar assim maior quantidade de energia elétrica para o Instituto. 

As fotos referentes às instalações realizadas podem ser vistas na seção Resultados e Discussão. 

 

Figura 1. Representação em AutoCAD do sistema fotovoltaico instalado no Instituto Federal da 
Paraíba. IFPB, 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Como resultado da criação do Laboratório Experimental de Energia Solar Fotovoltaica, 

podemos destacar a criação de um curso de Instaladores de Painéis Solares Fotovoltaicos, 

curso realizado em parceria com a FUNETEC-PB. Com relação ao desempenho do sistema, a 

Tabela 1 abaixo ilustra a energia gerada no período de oito meses (Janeiro a Setembro de 

2016). Esta energia foi injetada na rede, alimentando um dos circuitos do setor de serviços 

gerais do instituto. 

 
Tabela 1. Valores de energia elétrica gerada pelo sistema e injetado na rede no período de 15 
de Janeiro de 2016 a 14 de Setembro de 2016. IFPB/2016. 
 

Período Energia Gerada 

15 de Janeiro a 14 de Fevereiro 420,0 KWh 

15 de Fevereiro a 14 de Março 405,8 KWh 

15 de marco a 14 de Abril 418,2 KWh 

15 de Abril a 14 de Maio 341,7 KWh 

15 de Maio a 14 de Junho 399,3 KWh 

15 de Junho a 14 de Julho 401,0KWh 

15 de Julho a 14 de Agosto 402,57KWh 

15 de Agosto a 14 de Setembro 420,7KWh 

 

Diante dos valores de energia gerada, foi possível também estimar as horas de sol pico – 

HSP de cada mês para o período em questão. Tomando como base a potência nominal do 

inversor que é de 2850 Watts, calculamos as HSP mensal, fazendo a relação entre a energia 

gerada em cada período e a potência nominal do inversor. O resultado desta relação foi 

dividido pelo número de dias do período para determinar as HSP diário. A Tabela 2 ilustra os 

valores de HSP que serviram como fonte de irradiação solar diária para o nosso sistema. 
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Tabela 2. Valores de HSP – horas de sol pico, calculados para cada mês no período medido 
de 15 de Janeiro de 2016 a 14 de Setembro de 2016. IFPB/2016. 
 

Período HSP 

15 de Janeiro a 14 de Fevereiro 4,91 

15 de Fevereiro a 14 de Março 4,75 

15 de marco a 14 de Abril 4,89 

15 de Abril a 14 de Maio 3,99 

15 de Maio a 14 de Junho 4,67 

15 de Junho a 14 de Julho 4,69 

15 de Julho a 14 de Agosto 4,71 

15 de Agosto a 14 de Setembro 4,92 

 

Os valores de geração de energia e HSP são compatíveis com os dados encontrados nos 

Atlas Solares, onde com base nas coordenadas de latitude, pode ser estimado as HSP do local 

da instalação do sistema fotovoltaico e assim verificar a sua viabilidade. 

As Figuras 2, 3 e 4 ilustram o telhado, a disposição dos módulos fotovoltaicos e alguns 

dos equipamentos utilizados no projeto, sendo a Figura 4, o pré-projeto em AutoCAD da 

ampliação do projeto para instalação futura do sistema solar no telhado da guarita, entrada do 

IFPB. 

 

 

Figura 2. Disposição dos módulos fotovoltaicos no telhado. IFPB, 
2015. 
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Figura 3. Componentes básicos do sistema. IFPB, 
2015. 

 

 
Figura 4. Representação do Sistema fotovoltaico a ser 
instalado na guarita do IFPB, em CAD. IFPB, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

 Um bom projeto fotovoltaico requer uma boa escolha do local onde o arranjo será instalada, 

bem como uma boa orientação dos módulos fotovoltaicos. Portanto, pôde-se concluir que os objetivos 

almejados foram alcançados, pois a cidade de João Pessoa-PB apresenta uma alta incidência de raios 

solares, permitindo assim um bom desempenho do sistema de energia solar desenvolvido. 

 Cabe ressaltar que o laboratório experimental além de ser utilizado para os fins em que se 

destina, à projetos de sistemas de geração fotovoltaica do Instituto, bem como à análise de 

desempenho dos módulos fotovoltaicos e do inversor utilizado, está sendo utilizado para capacitação 

de alunos dos Instituto e para a comunidade em geral, na área de projetos de instalação, manutenção e 

monitoramento de sistemas fotovoltaicos. 

 O projeto seguirá com a ampliação das instalações existentes, sendo desenvolvidos em outros 

telhados do Instituto, aumentando ainda mais a autossuficiência em termos de geração de energia 
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elétrica, bem como a diversificação da matriz energética brasileira. Um pré-projeto em AutoCAD já 

foi desenvolvido para a próxima instalação que será realizada, conforme Figura 4. 

 O projeto prevê ainda o estudo de outras fontes energéticas renováveis, como exemplo da 

energia eólica, a serem incorporadas ao laboratório experimental existente. 
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RESUMO: Buscando aumentar sua parte no mercado e o rápido atendimento às solicitações 
dos consumidores, as organizações estão recorrendo a métodos de custeio que facilitam a 
tomada de decisão. Um método de custeio apropriado facilita a diminuição dos custos e 
assegura o incremento dos níveis de serviço aos clientes. O presente artigo tem por finalidade 
apresentar os reais custos de transporte interno, em uma empresa metalgráfica, utilizando o 
custeio baseado em atividades e realizando uma comparação entre o sistema de 
movimentação de outrora e o presente, fornecendo condições para o alinhamento entre as 
atividades logísticas e a estratégia do negócio. Para tal, foi utilizado o método do estudo de 
caso onde se observa o aumento de riqueza devido à mudança no sistema de movimentação 
de materiais. 
Palavras–chave: CUSTEIO ABC; GESTÃO DE CUSTOS; MOVIMENTAÇÃO DE 
MATERIAIS 
 

ABC COSTING APPLIED TO DRIVE MATERIALS: A CASE STUDY IN 
A COMPANY OF METALLURGICAL BRANCH 
 
ABSTRACT: Searching to increase its market share and the quick response to requests from 
consumers, organizations are using costing methods that facilitate decision-making. An 
appropriate costing method facilitates lower costs and ensures increased service levels to 
customers. This article aims to present the actual internal transport costs, in a can 
manufacturer company, using the activity-based costing and making a comparison between 
the drive system of the past and present, providing conditions for alignment between logistics 
activities and the business strategy. For this, we used the case study method which is observed 
the increase of wealth due to the change in the materials handling system. 
KEYWORDS: ABC CONSTING; COSTS MANAGEMENT; MATERIAL HANDLING 
 
INTRODUÇÃO 

O atual cenário econômico faz com que as empresas venham passando por constantes 

transformações buscando sempre a competitividade e níveis de custos reduzidos. Para isso, as 

empresas precisam ser conhecedoras de seus custos e saber optar pelas melhores decisões, 

utilizar de forma sistêmica suas melhores informações, saber entender seus clientes e 

consegui alcançar o mercado e as necessidades desenvolvidas. Um estudo aprofundado dos 

gastos que compõe um produto pode ser usado como uma arma competitiva, tendo como 

finalidade satisfazer as necessidades dos gestores da empresa de tomar decisões estratégicas e 

operacionais. 



 

4310 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Um eficiente gerenciamento da movimentação dos materiais, tem uma resposta direta 

referente ao nível da qualidade do serviço oferecido ao cliente, e sobre a capacidade da 

empresa em competir com outras companhias. Com um eficaz gerenciamento do fluxo de 

materiais, a empresa fica propensa a gastos e falhas que a tornem menos competitiva no 

mercado em que atua. Para que seja excluída essa possibilidade, é de grande importância uma 

precisa avaliação do impacto dos custos de movimentação sobre o processo. 

Tomando por base esse contexto, este artigo tem como finalidade uma precisa avaliação 

de caso que visa à identificação dos custos reais de movimentação de materiais. Utilizou-se a 

metodologia de custeio ABC, e uma análise comparativa entre os sistemas de movimentação 

antigo e atual. 

O artigo é estruturado a partir da fundamentação teórica, onde são abordadas as 

temáticas dos custos logísticos da armazenagem e da movimentação de materiais, como 

também efêmero estudo sobre custeio ABC. Na metodologia, são abordadas as etapas da 

pesquisa e logo após, é apresentado o estudo de caso com uma análise comparativa e por fim, 

são expostas as condições finais dos autores. 

Custos Logísticos 

De acordo com o Instituto dos Contadores Gerenciais - IMA - (1992), os custos 

logísticos são aqueles relacionados ao planejamento, efetuação e controle de todo o inventário 

de entrada (inbound) em processo e de saída (outbound) desde o ponto de origem, até o ponto 

de consumo. 

Segundo Lambert (1992), o estudo do custo total é o segredo para um gerenciamento 

das funções logísticas com qualidade. O gerenciamento deverá ter por objetivo a minimização 

do custo logístico geral, não o custo de cada atividade. Lambert (1992) orienta ainda que a 

minimização dos custos de cada atividade, de maneira isolada, pode ocasionar intensificação 

do custo total. O apropriado gerenciamento dos custos reais deve ser acompanhado pela visão 

logística como um sistema integrado. 

Movimentação de Materiais e Custos de Armazenagem 

Faria e Costa (2005) observam que o subprocesso de armazenagem simboliza uma 

conexão entre o fornecedor, a produção e o consumidor indicando então, um sistema de 

suprimento a demanda, e um serviço eficiente ao cliente, neste subprocesso, serão 

consideradas as atividades de movimentação de materiais. 

Para Boweson (2001), o modo de manusear os produtos é a chave da produtividade 

dos depósitos, primeiramente, por que a quantidade relativamente grande de mão-de-obra 

utilizada no manuseio de materiais influi para que a produtividade geral do depósito seja 



 

4311 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

vulnerável a queda de desempenho da mão-de-obra, contudo, além das atividades de 

manuseio de materiais dispor de limitações ao uso de avançadas tecnologias da informação. 

Somando-se a isso, o fato de que até pouco tempo o manuseio de materiais nunca foi 

administrado de maneira integrada com outras atividades logísticas. 

O uso de equipamento apropriado é de suma importância para se atingir a eficiência 

dos processos de movimentação, um melhor desempenho das suas atividades e diminuição 

efetiva dos custos logísticos totais. 

Entre os principais fatores que podem assistir à movimentação dos materiais temos: a 

extinção de retrocessos, a diminuição de movimentos normais, proximidade dos 

almoxarifados, controle visual dos estoques e a manutenção de um número adequado de 

empilhadeiras. 

Segundo Lima (2001) os custos de armazenagem se referem a estocagem dos bens, e a 

sua movimentação, como por exemplo: mão-de-obra, aluguel de armazém e depreciação das 

empilhadeiras, enfatiza que tais custos, diferem-se dos custos de estoques, pois, estes se 

referem aos bens produzidos ou comercializados propriamente dito, como o custo financeiro 

de estoque e o custo de perdas. 

Além disso, Lima (2002) exclama que a maioria dos custos de armazenagem são 

indiretos e fixos, o que prejudica o gerenciamento da operação e a alocação dos custos. 

 Deve-se agrupar os itens de custo de acordo com suas atividades respectivas, pois 

estas podem mobilizar diversos setores, por exemplo, a expedição de mercadorias acumula 

custos relacionados à empilhadeira (depreciação), aos seus operadores  e aos  supervisores. 

Tais custos são repassados para as atividades com a utilização de direcionadores específicos 

comuns. 

Após a segregação dos custos por atividades, deve-se alocá-los aos produtos. A mesma 

divisão pode ser realizada através da análise do mix de venda de cada cliente. 

Embora Lambert e Stock (1992) afirmem que o gerenciamento da movimentação de 

materiais não afeta objetivamente o consumidor final. As decisões tomadas nesse processo 

irão influenciar diretamente uma parte da cadeia logística; afetando, assim, a qualidade do 

produto oferecido, a competitividade, as vendas e o lucro da empresa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A produção desse trabalho se deu por intermédio de uma pesquisa bibliográfica, uma 

pesquisa exploratória e uma simulação de dados, provenientes das pesquisas anteriormente 
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realizadas, aliadas ao método de cálculo do Custeio Baseado em Atividades, em uma 

organização do setor Metalgráfico, logo, esse trabalho trata-se de um estudo de caso. 

A metodologia aqui apresentada será colocada em prática com a ajuda dos resultados 

encontrados nas entrevistas, na coleta e na simulação dos dados feitos nessa empresa, baseada 

na metodologia proposta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Localizada em Fortaleza, a empresa trabalha com a fabricação de rolhas metálicas, 

atendendo a demanda de indústrias de bebidas como água mineral, cervejas e refrigerantes. A 

empresa realiza o trabalho de cortes de bobina de aço, elaboração de desenhos em metal, 

fabricação de chapas matrizes litografadas, prensagem e conformação de rolhas, além da 

retirada forçada de material plástico vedante. 

Em conjunto com os funcionários do setor de logística, o gerente observou que os 

custos com movimentação dos materiais estavam aumentando, as empilhadeiras usadas 

estavam velhas e a mão-de-obra utilizada para operá-las e realizar a manutenção estava cara. 

No processo de fabricação, as empilhadeiras têm papel fundamental, pois são usadas 

na movimentação dos materiais, dando conformidade e um correto processamento das 

atividades, que se iniciam com a  retirada das chapas de aço do corte até a impressão 

litográfica, sendo essa etapa o gargalo do processo produtivo. Após isso, as chapas 

litografadas são levadas pelas empilhadeiras para o setor de estampa, no qual vão ganhar o 

molde de rolhas metálicas e serão estocadas no armazém de produtos acabados. Quando vão 

ser postas para entrega, são as empilhadeiras que as colocam nos caminhões. 

Para que o fluxo dos materiais melhorasse e os custos fossem reduzidos, foi realizado 

um estudo de viabilidade, que se baseou em calcular quais seriam os novos custos com a troca 

da frota de empilhadeiras da empresa. 

A ideia do projeto é a terceirização e redução da frota de empilhadeiras e o decréscimo 

dos custos fixos. 

Como forma de conferir a eficiência das mudanças propostas, foram analisados os 

custos referentes ao ano de 2014, ano que antecedeu a realização do projeto, e os custos do 

cenário atual. 

Situação anterior 

Das 11 empilhadeiras que a empresa tinha, 5 estavam sem utilização no ano de 2014. 

Todas essas empilhadeiras eram datadas de 1979, e por serem antigas, havia elevados custos 
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com manutenção, feita pela Intermedium, setor responsável por esse serviço e que tinha 

custos como mão-de-obra, ferramentas e energia elétrica.  

Das 6 empilhadeiras que estavam em uso, havia ainda um custo mensal com Gás 

Liquefeito de Petróleo, além dos salários dos empilhadores como mostra a figura 1. 

 

Geradores de Custos Valores/mês 

Manutenção 3.423,76 

GLP 4.563,10 

Salário dos empilhadores 5.817,96 

Salário do mecânico (Intermedium) 1.796,98 

Total 15.601,80 

 

 

Figura 1: Custos mensais com as Empilhadeiras Antigas 

Fonte: Autores (2016) 

 

Para a apropriação dos custos de movimentação para os produtos, foi feita uma média 

de uma série de medições do tempo de cada atividade, bem como foi fornecida pela empresa a 

freqüência, aproximada, de tais atividades no período de um mês. O direcionador de custos 

escolhido foi, pois, o tempo que cada atividade consumia em um mês.  

Vale salientar que o valor referente a cada atividade foi obtido dividindo-se os gastos 

totais (com as empilhadeiras) pela soma do tempo total mensal de todas as atividades e 

multiplicando o pelo tempo da respectiva atividade, conforme enuncia a Figura 2. 

 

1 1 189 4322 816858 3049,496
2 2 247 4070 1005290 3752,950
3 3 95 4070 386650 1443,442
4 4 113 3927 443751 1656,612
5 5 243 3876 941868 3516,183
6 6 496 1179 584784 2183,117

1383 21444 4179201 15601,800

FREQUENCIA MENSAL TEMPO TOTAL / MENSAL ( DIRECIONADOR)
VALOR DA 
ATIVIDADE

TOTAL

ATIVIDADE TEMPO POR ATIVIDADE (Seg)EMPILHADEIRA

 

Figura 2 – Alocação dos custos das empilhadeiras aos produtos 

Fonte: Autores (2016) 

 

Sabe-se que o número de rolhas metálicas produzidas por lotes é de 72.900 e que cada rolha 

consome cada atividade apenas uma vez em todo o processo. A seguir, a Figura 4 apresenta a 
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quantidade equivalente de rolhas produzidas em cada atividade, tendo como base sua freqüência 

mensal, assim podemos dividir o valor de cada atividade calculado na Figura 3 pela quantidade 

equivalente de rolhas e encontrar o custo de cada atividade por rolha produzida. Como as 

empilhadeiras executam apenas uma atividade, pode-se associar o custo da empilhadeira ao custo da 

atividade. 

1 1 315073800 9,68E-06
2 2 296703000 1,265E-05
3 3 296703000 4,865E-06
4 4 286278300 5,787E-06
5 5 282560400 1,244E-05
6 6 85949100 2,540E-05

7,082E-05

ATIVIDADE EMPILHADEIRA
QUANTIDADE EQUIVALENTE 

DE ROLHAS
CUSTO POR ROLHA 

(R$)

TOTAL  

Figura 3 – Custos por rolhas produzidas 

Fonte: Autores (2016) 

O somatório dos custos individuais de cada empilhadeira representa o custo de 

movimentação associado a cada rolha metálica produzida, chegando-se ao total de 70, 82 x 

10-6 reais. 

Cenário atual 

No presente cenário, a empresa conta com três empilhadeiras locadas, sendo duas 

destas movidas a GLP e uma a eletricidade, que é de uso exclusivo da litografia 

(Empilhadeira 2). A manutenção das mesmas é feita por uma empresa terceirizada e o valor 

está incluso no preço da locação. As empilhadeiras antigas foram vendidas o que resultou 

numa receita de 125.000,00. 

A Figura 4 descreve as atividades desenvolvidas pelas novas empilhadeiras, vale 

ressaltar que, a diminuição do número de empilhadeiras não acarretou alterações no processo 

produtivo no tocante a sua flexibilidade e lead time do cliente. 
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Empilhadeira Atividades Freqüência das atividades 

1 Movimentar fardo da littell – armazém 4322 

1 Movimentar fardo do armazém-litografia 4070 

2 Virar Fardo-litografia 4070 

3 Movimentar fardo da litografia-estampagem 3927 

3 Movimentar fardo da estampagem - APA 3876 

3 Movimentar fardo do APA – caminhão 1179 

 

 

Figura 4 – Atividades das Empilhadeiras 

Fonte: Autores (2016) 

 

A Figura 5 mostra os custos incorridos com a adoção do novo sistema de movimentação. 

Empilhadeira Aluguel GLP Energia Salário de 
empilhadores 

Total 

Elétrica (1) 2750,00 - 302,00 969,66 4.021,66 

GLP (2) 5800,00 2120,00 - 1939,32 9.859,32 

 

Figura 5 – Custos do novo sistema 

Fonte: Autores (2016) 

 

Para a apropriação dos custos de movimentação para os produtos, será utilizada a 

mesma metodologia desenvolvida na explanação do cenário anterior, será utilizado o tempo 

total de cada atividade em um mês como direcionador de custos.  

Apesar da mudança no quadro de empilhadeiras, pode-se verificar que o tempo médio 

para cada atividade e a freqüência mensal das atividades não se alteraram, o que revela o 

grande tempo de ociosidade das mesmas. 

Na Figura 6, pode-se observar que o cálculo do valor referente a cada atividade é 

calculado de forma separada para os diferentes tipos de empilhadeiras. A atividade 2 (a única 

que utiliza a empilhadeira elétrica) consome o equivalente aos custos totais com a 

empilhadeira elétrica, enquanto nas demais atividades, os custos foram rateados dividindo-se 

os gastos totais (com as empilhadeiras movidas a GLP) pela soma do tempo total mensal de 
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todas as atividades que utilizavam este tipo de empilhadeira e multiplicando o pelo tempo da 

respectiva atividade, conforme enuncia a figura abaixo. 

1 1 189 4322 816858 2123,548
2 1 247 4070 1005290 2613,406
3 2 95 4070 386650 4021,66
4 3 113 3927 443751 1153,599
5 3 243 3876 941868 2448,531
6 3 496 1179 584784 1520,236

1383 21444 4179201 13880,980

TEMPO TOTAL / MENSAL
VALOR DA 
ATIVIDADE

TOTAL

ATIVIDADE EMPILHADEIRA TEMPO POR ATIVIDADE (Seg) FREQUENCIA MENSAL

 

Figura 6 – Alocação dos custos pelo ABC 

Fonte: Autores (2016) 

Sabe-se que o número de rolhas metálicas produzidas por lotes é de 72.900 e que cada 

rolha consome cada atividade apenas uma vez em todo o processo. A seguir, a Figura 7 

apresenta a quantidade equivalente de rolhas produzidas em cada atividade, tendo como base 

sua freqüência mensal, assim pode-se dividir o valor de cada atividade calculado na Figura 6 

pela quantidade equivalente de rolhas e encontrar o custo de cada atividade por rolha 

produzida. 

1 1 315073800 6,73984E-06
2 1 296703000 8,80816E-06
3 2 296703000 1,35545E-05
4 3 286278300 4,02964E-06
5 3 282560400 8,66551E-06
6 3 85949100 1,76876E-05

5,94853E-05TOTAL

ATIVIDADE EMPILHADEIRA
QUANTIDADE EQUIVALENTE 

DE ROLHAS
CUSTO POR ROLHA 

(R$)

 

Figura 7 – Custos por rolhas produzidas 

O somatório dos custos individuais de cada empilhadeira representa o custo de 

movimentação associado a cada rolha metálica produzida, chegando-se ao total de 59,48x10-6 

reais. Representando, pois, uma economia em torno de 16,01% dos custos de movimentação. 

 

CONCLUSÕES 

No cenário evidenciado inicialmente, a organização portava 11 empilhadeiras movidas 

a GLP, porém apenas 6 estavam em funcionamento, por outro lado, na recente situação, 

depois de vender todas a empilhadeiras, 3 novas passaram a ser locadas e dessas duas são 

movidas a GLP e uma a eletricidade. Dessa forma, a empresa economizou com manutenção, 

salários de empilhadores, o salário do mecânico responsável pela manutenção e reduziu, 

ainda, o consumo de GLP, passando a contribuir mais com o meio ambiente. Além disso, a 
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grande diminuição no que diz respeito aos gastos com a manutenção das empilhadeiras, que 

inicialmente eram de 15.601,80, em 2012 e passaram a ser de 13.880,98, em 2016, o que 

representa uma redução de 11,03%.  

Como se não bastasse, observou-se outros benefícios, por exemplo, a venda das 

empilhadeiras de propriedade da empresa, que resultaram em uma receita de 125.000,00. As 

mesmas apresentavam um consumo alto de GLP e constantemente necessitavam de reparos, e 

ainda assim apenas 6 encontravam-se em funcionamento, as outras 5 não estavam 

funcionando, o que gerou custos adicionais de manutenção. 

No âmbito da fabricação da rolha metálica, o posto gargalo era a litografia, por 

apresentar maior tempo de set up. Desse modo, o retardo no abastecimento deste setor poderia 

atrasar todo o processo produtivo, uma vez que criou-se, dentro da empresa, uma cultura de 

interdependência entre os demais setores e o funcionário que operava a empilhadeira que 

alimentava a litografia. A fim de atenuar essa deficiência, foi posicionado um pequeno 

estoque intermediário na litografia, que, até então, era alimentado apenas por turno e assim 

ficava somente uma empilhadeira para as atividades littell-armazém e armazém-litografia.  

Contudo, é possível destacar uma profunda mudança de cenário na empresa do ano de 

2012 até 2016. As modificações alteraram consideravelmente o preço de movimentação de 

materiais na empresa. Custo este que em 2012 era de 70, 82 x 10-6 reais por rolha metálica e, 

atualmente, chegou a 59,48 x10-6 reais, ou seja, como foi apresentado, uma diminuição de 

16,01%, que gerou mais riqueza para a organização. 
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DESCARTE DE ÓLEOS E GORDURAS VEGETAIS POR 
RESTAURANTES FAST FOODS E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS 
AMBIENTAIS 
 
Carla dos Santos Rocha¹, Maria Dalva Tavares² 
 
1Discente do curso técnico em saneamento - IFBA. Discente do curso superior de tecnologia em gestão 
ambienta, - UNIJORGE. e-mail: rochacarla14@gmail.com; 2Discente do curso técnico em saneamento - IFBA. 
e-mail: md.tavares50@gmail.com. 

 
RESUMO: O objetivo deste estudo consiste em verificar o modo de descarte e o destino do 
óleo e gordura vegetal utilizados por restaurantes fast foods de Salvador e identificar seus 
possíveis impactos ambientais. A fritura é um processo rotineiramente utilizado na produção 
de alimentos em residências, restaurantes comerciais ou na indústria alimentícia, e os óleos e 
gorduras utilizados nesse processo, após saturação, tornam-se impróprios para o consumo. Por 
ser um resíduo altamente poluente, o seu reaproveitamento pode evitar que o mesmo seja 
encaminhado a aterros sanitários, redes coletoras de esgotos, redes de drenagem pluvial e até 
mesmo diretamente para rios e riachos. Como estudo de caso, foram utilizados três 
restaurantes fast foods e observou-se que, em todos eles, os resíduos têm destinação adequada, 
inclusive a água de lavagem dos tachos de frituras, sendo comercializados para empresas que 
reaproveitam esses resíduos na fabricação de novos produtos. Com isso, constatou-se que 
essas ações contribuem para a mitigação de impactos no sistema de coleta e de tratamento dos 
esgotos, como entupimentos das tubulações e encarecimento do tratamento dos efluentes, bem 
como na redução de impactos ambientais.  
Palavras–chave: destinação, reaproveitamento, resíduos, sabão 
 

DISPOSE OF VEGETABLE OILS AND FATS IN RESTAURANTS FAST 
FOODS AND THEIR POSSIBLE ENVIRONMENTAL IMPACTS 
 
ABSTRACT: The aim of this study is to verify the disposal mode and the fate of oil and 
vegetable fat used by fast food restaurants in Salvador and identify its possible environmental 
impacts. Frying is a method routinely used in food production in homes, commercial 
restaurants or in the food industry, and the oils and fats used in the process, after saturation, 
become unfit for consumption. Being a highly polluting waste, its reuse can prevent it from 
being sent to landfills, sewage collection networks, rainwater drainage networks and even 
directly into rivers and streams. As a case study, three fast food restaurants were looked at and 
it was observed that in all of them the waste is being properly disposed, including wash water 
from frying pots and pans, by being sold to companies that reuse the waste to manufacture 
new products. Thus, it was found that these actions contribute to the mitigation of impacts on 
the collection system and sewage treatment, such as clogging of pipes and enhancement of the 
effluent treatment and in reducing environmental impacts. 
KEYWORDS: disposal, recycling, waste, soap 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos de óleos e gorduras vegetais residuais impermeabilizam as superfícies em 

que são lançados, reduzindo a passagem da luz e a troca de oxigênio entre os meios, causando 
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mortandade de espécies da fauna e flora. Quando descartados no solo pode ocorrer percolação 

e atingir o lençol freático. Quando lançados na rede de esgoto causam entupimentos nas 

tubulações e elevam o custo das estações de tratamento de esgotos. 

O destino previsto para os óleos e gorduras vegetais residuais são empresas gestoras de 

resíduos, nas quais os mesmos são filtrados e distribuídos para indústrias onde são 

reaproveitados na fabricação de vários produtos. Nesse contexto, o reaproveitamento de óleos 

e gorduras vegetais vem ganhando espaço cada vez maior, não somente porque os resíduos 

representam matérias primas de baixo custo, mas, sobretudo, porque os efeitos da degradação 

ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas estão atingindo níveis cada vez mais 

alarmantes. 

O objetivo deste estudo foi verificar o modo de descarte e o destino do óleo e gordura 

vegetal, utilizados por restaurantes fast foods e identificar seus possíveis impactos ambientais. 

a partir de pesquisas da legislação e normalização vigentes, além de revisão bibliográfica, 

visitas, coleta de informações e registros fotográficos nos restaurantes estudados, na 

vigilância sanitária e na fábrica de sabão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi estruturado a partir de uma revisão bibliográfica registrando a 

linha do tempo da legislação e normalização pertinentes ao tema, a fim de contextualizar e 

atualizar o leitor acerca do histórico da regulamentação dos resíduos sólidos nos âmbitos 

municipal, estadual e federal; de pesquisa sobre o descarte inadequado desses resíduos e suas 

conseqüências; sobre a importância da coleta seletiva e da logística reversa, e a diferenciação 

entre reciclagem e reaproveitamento; sobre alternativas de reaproveitamento dos resíduos em 

tela; visitas aos restaurantes estudados, à Vigilância Sanitária de Salvador e à Fábrica de 

Sabão Espumil. 

Foram realizadas visitas a três redes de restaurantes fast foods: o Pastel do Carioca, 

Frango Americano, ambos no bairro da Boca do Rio, e o Coxa Coxinha, no bairro do Rio 

Vermelho, nas quais foram coletadas informações quanto ao descarte dos óleos e gorduras 

vegetais residuais, resultantes dos seus processos produtivos. Entretanto, não foi permitido 

fotografar dentro das suas dependências. 

Todas as tentativas de visita às unidades gestoras de resíduos foram negadas. sendo elas 

a Pracatum, que possui o Projeto Recicle Óleo – coleta o óleo e a gordura residual e produz 

sabão -, a RENOVE Engenharia e Gestão Ambiental, que também coleta, filtra e distribui, e 
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as cooperativas COOPCICLA e a CAMAPET, que apenas coletam os resíduos e armazenam, 

pois ainda estão em fase de implantação do processo de reciclagem. 

Foi realizada visita à Vigilância Sanitária do Município de Salvador - VISA, contudo, o 

foco da vigilância sanitária é nutricional e não ambiental, ou seja, a fiscalização é no sentido 

de garantir a qualidade do óleo durante o processo de produção de alimentos e não no descarte 

do óleo considerado inadequado ao consumo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 1991, foi dado início às propostas de regulamentação dos resíduos sólidos no 

âmbito federal, com o Projeto de Lei nº 203/91, que trata dos resíduos de saúde. Entretanto, 

somente em 2004, a ABNT publicou a NBR 10004, a qual classifica os resíduos sólidos 

quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 

gerenciados adequadamente. 

Após vinte e um anos de tramitação no Congresso Nacional, foi sancionada a Lei nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e dá outras 

providências. Essa Lei é considerada o marco regulatório da política de resíduos sólidos no 

Brasil e tem por objetivo o enfrentamento dos principais problemas ambientais, estabelecendo 

princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações, além de instrumentos como o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos, que aborda os diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão 

e gerenciamento, e metas para diferentes cenários com seus programas, projetos e ações. 

Em 2014, foi sancionada a Lei nº 12.932, que institui a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos - PERS, a qual dispõe sobre seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos, e 

estabelece normas relativas à gestão e ao gerenciamento integrado de resíduos sólidos, em 

regime de cooperação entre os setores público e empresarial e os demais segmentos da 

sociedade civil. A PERS integra a Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à 

Biodiversidade, instituída pela Lei nº 10.431/06, e a Política Estadual de Saneamento Básico, 

instituída pela Lei nº 11.172/08. 

Em 2015, foi sancionada a Lei nº 8.915, que regula a ação do Poder Público Municipal 

e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas na preservação, conservação, 

defesa, melhoria, recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, de natureza 

difusa e essencial à sadia qualidade de vida. 

Apesar dos longos anos de discussão e tramitação, a PNRS, bem como a ABNT NBR 

10004:2004 não citam o óleo e a gordura vegetal na classificação dos resíduos sólidos, sendo 
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que esse tipo de resíduo não possui regulamentação, inclusive no âmbito da cidade de 

Salvador. Fato evidenciado na Lei Municipal do Salvador nº 8.915/15. 

Considerando que, a classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do 

processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a 

comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde 

e ao meio ambiente é conhecido (ABNT NBR 10004:2004), os óleos e gorduras vegetais 

deveriam estar previstos e classificados como resíduos sólidos na legislação e nomalização 

vigentes, bem como a sua forma adequada para descarte pós uso, considerando o fato de 

serem amplamente utilizados em residências, restaurantes e indústrias alimentícias. 

Diante desse cenário, podemos observar que os resíduos de óleos e gorduras vegetais 

não estão previstos em nenhuma norma ou legislação vigente, não havendo, portanto, 

regulamentação para o seu descarte adequado. 

Devido à desinformação da população, o resíduo do óleo de cozinha muitas vezes é 

despejado em pias ou vasos sanitários, indo parar nas redes de esgotos ou de drenagem 

pluvial. 

Quando despejados na pia, esse resíduo é direcionado à caixa de gordura, dispositivo 

com a função de acumular os resíduos de óleo e gorduras gerados nas residências, os quais 

flutuam, devido à sua imiscibilidade, permitindo o escoamento dos efluentes para a rede de 

esgotos, ficando retido apenas o resíduo de gordura e de alimentos. Os resíduos acumulados 

na caixa de gordura (figura 1), quando da limpeza, a cada seis meses ou de acordo com a 

demanda, são armazenados em sacos plásticos e descartados no lixo comum, indo parar nos 

aterros sanitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Limpeza da caixa de gordura. IFBA.2016.  
Fonte: www.adesentupidora24horas.com.br 
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Nos casos em que esses resíduos são despejados no vaso sanitário, eles seguem 

diretamente para a rede de esgoto, sem passar por nenhum dispositivo de separação. Assim, 

esses resíduos vão se acumulando nas tubulações, formando placas de gorduras que se 

misturam com a matéria orgânica, causando incrustações (figura 2) que impedem a passagem 

dos efluentes, resultando em entupimentos que além de encarecer o tratamento, podem causar 

pressões que conduzem à infiltração do esgoto no solo, poluindo o lençol freático ou 

provocando refluxo à superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tubo incrustado. IFBA.2016. 
Fonte: www.condominiosc.com.br 

 

É sabido que há diversos municípios brasileiros que lançam seus efluentes sanitários de 

forma bruta diretamente em corpos hídricos. Nesses casos, esse efluente, agregado ao óleo de 

cozinha descartado, possibilitará a formação de películas oleosas na superfície dificultando a 

troca de gases da água com a atmosfera, causando diminuição gradual das concentrações de 

oxigênio e da iluminação dos corpos d’água, resultando em mortandade de peixes e outras 

espécies aquáticas (BÚ&SOUZA, 2011), impactando diretamente na economia local de 

regiões onde a pesca é a principal fonte de renda. 

Segundo o Portal Brasil, cada litro de óleo de cozinha pode contaminar 20 mil litros de 

água. Assim sendo, o dano seria irreversível se o resíduo resultante do consumo desses 

produtos fosse totalmente descartado no meio ambiente.  

Diante do cenário onde é comum o descarte inadequado de resíduos poluentes e 

contaminantes, a coleta seletiva e a logística reversa são ações imprescindíveis para a 

preservação ambiental. 
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Conceitualmente, reciclagem é a transformação de materiais que podem voltar ao estado 

original em um produto igual em todas as suas características. Já o reaproveitamento é a 

transformação de um determinado material já beneficiado em outro (A.RECICLAR...,1995). 

Todos os restaurantes visitados informaram que comercializam esses resíduos para, 

basicamente, duas empresas: a Graxsal e a Biotank, ambas com sedes localizadas na Região 

Metropolitana de Salvador. 

Quadro 1. Descarte de óleos e gorduras vegetais nos estabelecimentos pesquisados. IFBA, 
2016. 

Estabelecimento 
Volume descartado (média) 
(L/semana) 

Unidade Gestora 
responsável pela coleta 

Coxa Coxinha 30 Biotank 

Pastel do Carioca 50 Graxsal 

Frango Americano 60 Biotank 

 

Todo resíduo, inclusive a água de lavagem dos tachos de fritura, coletado pela Graxsal, 

é filtrado, sendo uma parte reaproveitada pela própria empresa na produção de graxa e o 

restante é comercializado, como matéria-prima, para fábricas de sabão. Já a Biotank atua 

apenas como Unidade Gestora de Resíduos, coletando, filtrando e transportando os resíduos 

para destinação final, que são as fábricas de sabão, graxarias e produção de biodiesel. Em 

Salvador e Região Metropolitana existem inúmeras empresas que coletam e reaproveitam 

óleos e gorduras vegetais residuais. Dentre elas, algumas apenas coletam, filtram e distribuem 

para outras empresas, que utilizam como matéria prima para fabricação de outros produtos, e 

outras coletam e produzem seus próprios produtos. 

A alternativa mais divulgada de reaproveitamento desses resíduos é seu uso como 

matéria prima na fabricação de sabão em barra, mas também é bastante utilizada na produção 

graxas e biodiesel. 

Além de alternativas economicamente viáveis, considerando que esses resíduos são 

comercializados a custo bastante reduzido, chegando a ser obtidos, inclusive, através de 

doação, o reaproveitamente desses resíduos configuram também uma atividade 

ambientalmente correta, pois evita que toneladas de óleos e gorduras, resíduos altamente 

poluentes, sejam lançadas em corpos hídricos, atingindo fauna e flora aquáticas, além de 

mananciais subterrâneos, acarretando em impactos ambientais irreversíveis, bem como em 

redes de esgoto, causando entupimentos nas tubulações e elevando o custo das estações de 

tratamento de esgotos. 
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A ESPUMIL é uma fábrica de sabão sediada em Feira de Santana, que abriu suas portas 

permitindo o registro de todo o processo de produção do sabão em barra. 

A visita foi guiada por Sr. Evandro, “Mestre Saboeiro” responsável pela produção do 

sabão em barra, realizada de forma artesanal. Segundo Sr. Evandro, ainda é muito pequena a 

quantidade de óleos e gorduras fornecidos para a produção de sabão. Além dos óleos e 

gorduras vegetais, são também utilizados os resíduos de gorduras de origem animal. 

Os resíduos gerados na “apara” do produto, realizadas para dar a forma final, são 

totalmente reutilizados no processo produtivo, retornando ao reator, não havendo desperdício 

e nem resíduo a ser descartado, o que torna o processo ambientalmente limpo. 

 

CONCLUSÕES 

Os resíduos de óleos e gorduras vegetais são altamente poluentes. 

Não existe um modelo de descarte ideal desse resíduo, mas sim, alternativas de 

reaproveitamento. 

Não há regulamentação para o descarte adequado, considerando que não estão previstos 

em nenhuma norma ou legislação vigente.  

Assim sendo, entende-se que esses resíduos estão sendo tratados com o mesmo valor de 

impacto dos resíduos orgânicos. 

Apesar da existência da caixa de gordura, esses resíduos não devem ser descartados na 

pia, e sim armazenados em garrafas PET e descartados de forma segura. 

A prática de despejo desses resíduos no vaso sanitários causa sérios impactos na rede de 

esgotos e estações de tratamento. 

A prática do reaproveitamento desses resíduos reduz impactos ambientais, considerando 

que cada litro de óleo de cozinha pode contaminar 20 mil litros de água. 

Além de ser oportunidade rentável, levando em conta que 1 litro de óleo produz cerca 

de 7,5 kg de sabão. 

Faz-se necessário mais envolvimento do poder público, inclusive da Vigilância 

Sanitária Ambiental, no sentido de fiscalizar estabelecimentos, no que tange ao descarte 

desses resíduos, e até mesmo das Unidades Gestoras de Resíduos, no sentido de divulgar e 

conscientizar a população para a segregação do mesmo. 
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RESUMO: Este artigo apresenta a experiência dos pesquisadores como instrutores 
voluntários, comparando suas experiências no núcleo de pesquisa desde quando eram alunos 
até tornarem-se instrutores. O objetivo dos cursos de Revit ministrados no Núcleo de Pesquisa 
BIM, foi o de capacitar os alunos dos cursos na área da construção civil no IFRN Campus 
Natal – Central, para o melhor desempenho profissional dentre os projetos do NP-BIM. As 
aulas ministradas foram divididas em três módulos: Arquitetura, MEP e Modelagem 
computacional de famílias. Utilizando de aulas práticas no laboratório e teóricas como 
material de apoio. As aulas ministradas além de capacitar os estudantes para seus trabalhos no 
núcleo de pesquisa, também os tornam melhor instruídos para o mercado de trabalho, visto 
que o software Revit é uma revolução na área da construção civil por possuir tecnologia 7D, 
não sendo ainda disciplina ofertada na grade curricular dos cursos. 
Palavras–chave: capacitação profissional, construção civil, experiência, revit 
 

DEVELOPMENT CLASSES IN  NUCLEUS RESEARCH – BIM  
 
ABSTRACT:   This article presents the experience of the researchers as volunteer instructors, 
comparing their experiences in the Núcleo de Pesquisa since they were students to become 
become instructors. The goal of Revit courses taught at the Núcleo de Pesquisa BIM, was to 
enable students of the courses in the construction area in IFRN Campus Natal - Central to the 
best professional performance from the NP-BIM projects. The lessons taught were divided 
into three modules: Architecture, MEP and computational modeling of families. Using 
practical classes in the laboratory and theoretical as collateral. The classes taught in addition 
to training students for their work in the Núcleo de Pesquisa also make the best educated in 
the labor market, since the Revit software is a revolution in the field of construction by having 
technology 7D, it is not considered discipline offered in the curriculum of courses. 
KEYWORDS: building, experience, professional training, revit 
 

INTRODUÇÃO 

Building Information Modeling (BIM) é a Modelagem de Informações da Construção, 

com ela é possível criar digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de uma 

construção. Segundo Vasconcelos (2010), a implantação do BIM apresenta muitas vantagens, 

tais como o aumento do fluxo de informação, maior colaboração entre as disciplinas, controle 

do planejamento facilitado, orçamento com maior precisão, redução de incompatibilidades 

entre os projetos de especialidades e, naturalmente, o aumento da qualidade da construção e a 

diminuição dos riscos. 
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Segundo Eastman et al (2011), os modelos de construção criados a partir dos softwares 

BIM oferecem suporte ao projeto ao longo de suas fases, permitindo melhor análise e controle 

do que os processos manuais, e quando concluídos, esses modelos gerados por computador 

contêm geometria e dados confiáveis necessários para o apoio às atividades de construção, 

fabricação e aquisição por meio das quais a construção é realizada (TEKLA, 2016).  

As ferramentas BIM representam uma nova geração de ferramentas CAD inteligentes 

orientadas ao objeto que gerenciam a informação da construção no ciclo de vida do projeto 

(CRESPO; RUSCHEL, 2007). O mercado já dispõe de diferentes softwares BIM, entre os 

quais citamos: ArchiCAD, da Graphisoft; Bentley Architecture, da Bentley Systems; 

Vectorworks Architect, da Nemetschek e o Revit Architecture, da Autodesk. 

Segundo Eastman (2014), o Revit Architecture foi introduzido pela Autodesk em 2002. 

Atualmente o Revit é uma família de produtos integrados que inclui o Revit Architecture, o 

Revit Structure e o Revit MEP (projetos de instalações elétricas, hidráulicas e ar-

condicionado). A interoperabilidade deles garante a solução completa do protótipo digital do 

edifício. O Revit é um programa que foi desenvolvido especialmente para desenhos na área da 

Construção Civil, através do qual arquitetos, engenheiros, pesquisadores, empreiteiros e 

proprietários podem usar para implantação de processos, visualização de projetos e melhores 

práticas da Modelagem de Informação da Construção (BIM), com ele pode-se produzir 

Projetos Estruturais, Arquitetônicos, Elétricos e Hidrossanitários, além de gerar quantitativos, 

possui instrução solar com bússola e coordenadas de latitude e longitude. O software permite 

que os usuários criem seus próprios objetos 2D e 3D, para modelagem e adequação do projeto 

ao que se pretende construir. 

O segmento AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) percebeu a necessidade de 

avanços tecnológicos, e a plataforma BIM se apresenta como a oportunidade para atingir estes 

objetivos, maior produtividade, decisões mais assertivas, redução dos custos e maior 

competitividade. Nações como Estados Unidos, Reino Unido e países nórdicos já despertaram 

para o fato há bastante tempo, segundo Manzione (2013), em 2006 a GSA (General Services 

Administration) decretou que os novos edifícios públicos projetados nos Estados Unidos 

deveriam utilizar o BIM na fase de projetos e o governo do Reino Unido instituiu como meta 

a exigência de BIM Nível 2 (modelagem e interoperabilidade) até 2016.  

No Brasil esta realidade não é diferente, embora com alguns anos de defasagem, em 

2014 o Governo de Santa Catarina firmou termo de cooperação técnica com a Graphisoft para 

estabelecer ações conjuntas de implantação e gestão da tecnologia BIM no Estado, e a meta é 

licitar os projetos das grandes obras em BIM a partir de 2018. Reforçando as intenções 
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brasileiras, temos o discurso do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), na 6ª Conferência Internacional Bienal da Sociedade de Direito da Construção, 

quando afirmou que o BIM é a ferramenta estratégica para o futuro da construção civil e 

defendeu um esforço cada vez maior para a disseminação do BIM (CBIC, 2016). 

No entanto, estas iniciativas precisam encontrar respaldo nas instituições de ensino do 

segmento AEC, pois cada medida adotada em direção à implantação da plataforma BIM, 

indica uma crescente necessidade de mão de obra especializada. Ações neste sentido têm sido 

tomadas em diferentes esferas, como exemplo temos o acordo firmado entre o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo (SENAI-SP) e a École Nationale des 

Ponts et Chaussées que prevê a cooperação nos campos da educação profissional de 

graduação e pós-graduação, da pesquisa e da inovação em BIM (SENAI, 2016). Outra 

referência são os termos de cooperação técnica entre o Governo do Paraná e as Universidades 

Federal do Paraná (UFPR) e Positivo (UP). 

Este artigo tem como objetivos apresentar a experiência ensino-aprendizagem de 

implantação do BIM no IFRN via Projeto de Pesquisa, analisando o desenvolvimento dos 

treinamentos realizados no Núcleo de Pesquisa BIM (NP-BIM), sob a ótica dos alunos-

instrutores, bem como através da percepção dos alunos. Espera-se ainda com a pesquisa, que 

trata de um estudo de caso do NP-BIM, contribuir para a disseminação de iniciativas de 

implantação do ensino BIM em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Núcleo de Pesquisa em BIM (NP-BIM) 

O NP-BIM nasceu no ano de 2011 de forma embrionária e em 2012 já apresentou um 

acentuado nível de crescimento, ao pesquisar prédios em Dubai que utilizavam a plataforma 

BIM para o seu desenvolvimento, nesta época contava com apenas oito pessoas no NEPP 

(Núcleo de Extensão e Prática Profissional). O Núcleo tomou forma mesmo no ano de 2014, 

mas ainda sem espaço exclusivo até o ano de 2015 quando ganhou seu próprio laboratório de 

pesquisa situado no prédio do Núcleo de Incubadora Tecnológica (NIT) localizado no IFRN, 

Campus Natal – Central. Busca a capacitação de estudantes, em um novo conceito de 

gerenciamento e colaboração de informações em uma obra de construção civil. As 

coordenadoras do projeto são a fundadora professora Gilda Menezes, e a professora Josyanne 

Giesta. Uma das metas é se expandir o Núcleo de Pesquisa para outras Instituições Federais e 

Universidades. O Núcleo possui contrato de parceria com as universidades UNI-RN e 

FACEX, para a troca de alunos e professores. 
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A utilização do Revit no laboratório deu-se por possuir uma plataforma fácil de utilizar 

e a existência de muitas vídeo-aulas na internet referentes ao software. Em 2015 os alunos 

começaram a atuar como alunos-instrutores nos treinamentos para os novos participantes dos 

futuros projetos a serem desenvolvidos pelo Núcleo. Todo ano, o Núcleo recruta novos alunos 

dos cursos da Diretoria de Construção Civil para desenvolver novos projetos e perpetuar o 

ciclo, necessitando de alunos-instrutores periodicamente, visto que a maioria dos alunos perde 

o vínculo com a instituição ao concluir o curso. Com três Projetos de Pesquisa já concluídos 

em 2016 e seis Projetos ainda em andamento, sendo um de Extensão e cinco de Pesquisa, o 

NP-BIM ainda oferta treinamentos de curta duração de Revit Arquitetura, MEP Elétrica, MEP 

Hidrossanitária, Estrutura, Modelagem Computacional e Navisworks para os alunos 

integrantes do Núcleo. 

 

Metodologia aplicada no NP-BIM 

As aulas de Revit Arquitetura (Figura 1), MEP Elétrica e Hidrossanitária são feitas de 

maneira prática e teórica de forma conjunta, pois se percebeu que esta era a melhor forma de 

ensino-aprendizagem. Cada aluno-instrutor considera o método mais eficaz no seu processo 

de aprendizagem como aluno e coloca isto em prática quando se torna aluno-instrutor, como 

por exemplo, o aprendizado com a elaboração de projetos por etapas e apresentações em 

slides.  

 

Figura 1. Projeto em 3D executado por aluno no NP-BIM. IFRN, 2016. 
 

Inicialmente os treinamentos ocorriam com apenas um aluno-instrutor por turma, no 

entanto, identificou-se que uma abordagem diferente, com dois alunos instrutores por turma, 

aumenta o apoio aos alunos, dirimindo as dúvidas que surgem com maior rapidez, otimizando 

o tempo das aulas e melhorando o rendimento da turma.  
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As aulas com periodicidade semanal têm a duração de uma hora e trinta minutos, sendo 

necessário um total máximo de dez aulas por módulo, dependendo do nível de 

acompanhamento dos alunos, que na maioria das vezes é bom.  

Para os treinamentos utiliza-se um template disponibilizado pela orientadora do projeto, 

o qual possui todos os elementos necessários para a formulação dos componentes 

arquitetônicos, elétricos e hidrossanitários. São disponibilizados também materiais de apoio 

que servem como complemento das aulas para facilitar a revisão dos conteúdos e pequenas 

atividades práticas auxiliares para a consolidação do aprendizado. 

Por fim, aplica-se um trabalho de finalização do curso utilizando todos os comandos do 

módulo estudado. O NP-BIM oferece ainda aos alunos várias vídeo-aulas com conteúdo mais 

especializado, facilitando o aprofundamento do conteúdo aplicado nos treinamentos. 

 

Percepção dos alunos do NP-BIM 

O laboratório do NP-BIM possui nove computares, sendo um para o instrutor e oito para 

os alunos, estas máquinas foram configuradas, de forma a atender plenamente as exigências 

dos softwares utilizados no Núcleo. A sala conta ainda com uma bancada projetada para 

estudos e também para que os pesquisadores e professores possam utilizar seus próprios 

computadores portáteis.  

É importante identificar como os alunos e pesquisadores se sentem com relação ao NP-

BIM, para a compreensão da visão dos alunos, foi elaborada uma enquete através dos 

Formulários do Google, que tratou principalmente da percepção dos alunos sobre as aulas, o 

conforto do laboratório, a importância dos treinamentos, as metodologias utilizadas e o 

aprendizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como alunos-instrutores, tem-se a percepção de que alguns alunos possuem mais 

facilidade de aprender o conteúdo ministrado do que outros e por isso faz-se necessário outro 

monitor em sala para apoio quando muitos apresentam dúvidas ao mesmo tempo. Importante 

destacar que os alunos que ficam nas bancadas mais próximas do aluno-instrutor sentem 

menos dificuldade do que aqueles que sentam mais atrás, pois conseguem ver as projeções e 

escutar as instruções com maior facilidade. Foi notório que os alunos prestavam mais atenção 

quando pedíamos para que eles praticassem junto (aula prática), do que quando ficavam 

apenas observando.  
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Uma das principais dificuldades enfrentada foi a insegurança em repassar o conteúdo 

durante as aulas, uma vez que enquanto alunos do IFRN, é pouca a experiência em didática 

(apresentação de seminários), porém foi superada com o caminhar das aulas, ao ver que era 

possível repassar o conhecimento adquirido em treinamentos anteriores para os demais 

alunos. A dificuldade em equilibrar a rotina de estudos, pesquisas, elaboração e ainda 

ministrar as aulas foi bem significativa, mas com a introdução do segundo aluno-instrutor em 

aula, foi possível dimensionar uma divisão nas tarefas e um revezamento das aulas para que 

não houvesse atraso no treinamento. Atualmente o NP-BIM é composto principalmente por 

alunos voluntários do IFRN e das instituições parceiras, a maioria participa com grande 

dedicação, replicando todo o conhecimento aprendido nos treinamentos.  

A partir dos resultados obtidos na enquete, os alunos consideram o ambiente do 

laboratório (Figura 2) muito confortável e adequado para o bom desempenho dos Projetos de 

Pesquisa e de Extensão, além das práticas nos softwares.  

 

Figura 2. Laboratório NP-BIM. IFRN, 2016. 
 

O nível de satisfação com a aula é elevado, 80% considera que está muitíssimo ou 

muito satisfeito com as aulas (Figura 3), porém problemas como o tempo de aula ser curto 

para agrupar a grande quantidade de conteúdo, gera desconforto nos alunos dificultando a 

absorção de todo o conteúdo. 
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Figura 3. Análise do nível de satisfação com as aulas. IFRN, 2016. 
 

Com relação ao nível de aprendizagem com as aulas, 70% dos entrevistados consideram 

que aprenderam de muitíssimo a muito (Figura 4).  Com relação a diversidade de material 

utilizada, ela não tem sido satisfatória segundo os alunos, que consideram pouco a utilização 

de um template para cada disciplina e geralmente a modelagem de um projeto no decorrer da 

aula.  

 

Figura 4. Análise do nível de aprendizagem com as aulas. IFRN, 2016. 
 

Quando questionados sobre a importância dos treinamentos realizados no NP-BIM, 

90% dos alunos julgaram de muitíssimo a muito importante (Figura 5).  
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Figura 5. Análise da importância dos treinamentos. IFRN, 2016. 
 

De acordo com a percepção destes alunos-instrutores e dos alunos o interesse pela 

Plataforma BIM surge pela facilidade que ela traz ao englobar várias ferramentas e comandos, 

pela necessidade crescente de estar cada vez mais atualizado para o mercado de trabalho e 

pela certeza de que a Plataforma tornará melhor o mercado da Construção Civil. 

 

CONCLUSÕES 

Na percepção destes alunos-instrutores, tem-se como resultado uma sensação de 

recompensa por poder repassar o conhecimento adquirido dentro do NP-BIM, por ao finalizar 

o treinamento perceber que os alunos estão preparados para desenvolver seus Projetos de 

Pesquisa, além de se encontrarem melhor capacitados para o mercado de trabalho. Ao ensinar, 

foi possível ampliar o próprio conhecimento e adquirir mais confiança e com a convivência 

dentro do laboratório e suas regras foi essencial conquistar uma postura profissional e o 

respeito para com os colegas.  

O conforto do ambiente de trabalho, a paciência e dedicação dos alunos-instrutores, a 

velocidade que o conteúdo é passado, o estudo baseado em práticas são alguns fatores que 

colaboram para o bom aprendizado desse tipo de assunto. No entanto, percebeu-se que os 

alunos ficam sedentos por mais conhecimento e acabam não compreendendo que se trata de 

treinamento em nível introdutório, cabendo aos mesmos futuramente ampliar com nível 

intermediário e então buscar aperfeiçoamento no nível avançado. 

Os alunos demonstraram perceber os benefícios da Plataforma BIM e a necessidade de 

qualificação como forma de adequação as realidades da indústria da construção civil. Apesar 

das dificuldades e limitações existentes, o projeto tem alcançado o objetivo esperado, 

preparando os alunos do IFRN, tanto em Pesquisa, Extensão como ferramentas BIM.  
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Esperamos que o Núcleo de Pesquisa (NP-BIM) continue crescendo com as novas 

gerações de alunos e que cada vez mais o conhecimento possa ser replicado e ampliado, 

através dos Projetos de Pesquisa e Extensão. 
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RESUMO: A proposta deste projeto foi de desenvolver um kit didático microcontrolado para o 
aprendizado, desenvolvimento, prototipação e testes de circuitos lógicos digitais. Um sistema modular 
eficiente com possibilidade de explorar variadas áreas da eletrônica digital com a facilidade da 
implementação de atualizações via software e hardware devido aos microcontroladores 
implementados, bases do sistema. A plataforma proposta dispõe de uma placa principal, com um 
microcontrolador ATMEGA328P, e módulos de aprofundamento que adicionam recursos ao sistema 
para que possam ser desenvolvidas atividades mais complexas, exigindo maior conhecimento sobre 
teoria e prática de circuitos digitais por parte do usuário, instigando o aprendizado. Uma vez 
desenvolvida a placa base, vários módulos e blocos podem ser associados ao mesmo. Seguindo a 
mesma lógica de outros equipamentos de suporte educacional e mesmo equipamentos industriais, a 
plataforma proposta tende a seguir a facilidade de desenvolvimento aliado a práticas seguras de 
conexão, tais como limitação de corrente no circuito, sistemas de proteção etc. O sistema de módulo é 
voltado para a interconexão de vários blocos menores, com componentes discretos e integrados. Essa 
associação garante aos blocos, que podem ser considerados submódulos, o correto funcionamento, 
funcionando tanto como expansões como também parte do próprio sistema, configurando assim o 
alcance de um dos objetivos, que é o de expansibilidade. 
Palavras–chave: adaptável, educação, expansível, modular, prototipação 

MICROCONTROLLED LEARNING KIT DEVELOPMENT FOR 
DIGITAL ELETRONICS 
 
ABSTRACT: The purpose of this project was to develop a microcontroller teaching kit for learning, 
development, prototyping and digital logic circuits testing. An efficient modular system with the 
possibility to exploit many areas of digital electronics with the ease of implementation updates via 
hardware and software implemented due to the microcontrollers of the system databases. The 
proposed platform offers a mainboard with a ATMEGA328P microcontroller and deepening modules 
that add capabilities to the system for more complex activities can be developed, requiring greater 
knowledge of theory and practice of digital circuits by the user, encouraging learning. Once developed 
base plate, various modules and blocks can be associated with it. Following the same logic to other 
educational support equipment and even industrial equipment, the platform proposal tends to follow 
the ease of development coupled with safe practices connection, such as current limiting in the circuit 
protection systems etc. The module system is designed for interconnecting multiple smaller blocks, 
with discrete and integrated components. This association ensures the blocks, which can be considered 
sub-modules, the correct operation, functioning both as expansions as well as part of the system itself, 
thus setting the scope of one of the objectives, which is the expandability. 
KEYWORDS: adaptable, education, expandable, modular, prototyping 
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INTRODUÇÃO 
Segundo pesquisa recente, a maioria dos campus dos Institutos Federais não fazem 

pesquisas tecnológicas e os poucos que realizam não levam em conta a realidade das regiões 

em que estão inseridos (UOL, 2016). Isso é o que mostra uma pesquisa inédita divulgada pela 

FUNDAJ (Fundação Joaquim Nabuco), ligada ao MEC (Ministério da Educação). Para mudar 

essa realidade, visando fomentar o crescimento da qualidade dos profissionais do Maranhão, 

este kit foi desenvolvido com o maior cuidado e apresso para que possam ser realmente uma 

plataforma eficiente, didática e personalizável. 

Utilizando microcontroladores comuns no mercado brasileiro e componentes discretos 

foi desenvolvido uma plataforma única no mercado nacional, com potencial para ser utilizado 

em várias Instituições de Ensino como instrumento didático de aprendizado e 

desenvolvimento de práticas de circuitos digitais. Voltado para estudantes de ensino médio e 

superior, o kit conta com sistemas modulares capazes de auxiliar e permitir o 

desenvolvimento de atividades educacionais sendo capaz inclusive de substituir alguns 

circuitos integrados e funções lógicas combinacionais, bem como plataformas comuns 

utilizadas pelas instituições. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração do projeto proposto, foram realizadas as seguintes etapas: 

 

Durante o desenvolvimento foi utilizado a Plataforma Arduino (ARDUINO, 2015) para 

agilizar o processo de criação e aproveitar as facilidades que a plataforma oferece, tanto de 
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gravação quanto de documentação. Após análise prévia das problemáticas, os processos de 

desenvolvimento dos diagramas esquemáticos, prototipação das PCB's e simulação dos 

circuitos propostos, seguem em ciclo até o fim das especificações do sistema. Durante o 

processo de desenvolvimento de cada módulo, é levado em conta diversas questões 

específicas e gerais. 

Por exemplo, o design do mesmo influencia diretamente na utilização do usuário, a 

legenda aplicada nas placas deve ser informativa o suficiente para que seja fácil de entender e 

manusear o kit. Existem também a limitação de tamanho, devido a padronização das placas 

que seguem uma dimensão específica para tornar compatíveis as conexões físicas, logo o 

roteamento fica mais complexo. Um fator muito importante que deve ser levado em 

consideração sobre o protótipo é que até o momento o Instituto não possui um local físico 

especializado na construção de placas de circuito impresso, desta forma quase todo o processo 

é feito de forma artesanal, o que certamente demanda mais tempo para finalizar os circuitos e 

impacta na qualidade final. 

 

Devido a tal projeto ser passível de patente, os detalhes relativos aos processos de 

fabricação e desenvolvimento serão omitidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1.1 MÓDULO GERADOR DE FUNÇÕES  E MÓDULO OSCILOSCÓPIO 
O gerador de funções, foi desenvolvido utilizando um circuito dedicado. No módulo de 

osciloscópio foi utilizada uma placa manufaturada bem como seus componentes pré-definidos 

e posteriormente soldados e montados na própria instituição, possuindo características 

superiores as propostas inicialmente (JYE TECH, 2015). Após os testes o módulo operou 

além do esperado inclusive com um baixo nível de ruído para um instrumento didático, como 

representado na Figura 49. 

 



 

4340 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

  

Figura 49. Fotos do osciloscópio em funcionamento. A placa atendeu muito bem 

as necessidades da visualização de sinais de baixa frequência. IFMA, 2016. 

1.2 Módulo Principal 
 

  

Figura 50. O módulo principal/central é formado por uma base contendo um ou 

dois protoboards5, dependendo das necessidades do usuário. IFMA, 2016. 

Como representado na Figura 50, a base possui furações que permitem a fixação de 

plataformas tais como a do Arduino. Os sistemas de blocos programáveis possuem à 

disposição uma biblioteca interna pré-compilada para utilização como substituto de 

determinados Circuitos Integrados. Uma pequena biblioteca também estará disponível no 

mesmo para consultar algumas características importantes dos Circuitos Integrados das 

práticas. A Figura 51 a seguir está representado graficamente uma das várias possibilidade de 

layout, como um padrão, uma vez que é personalizável. 

                                                           
5 Protoboard é uma placa com furos e conexões condutoras para montagem de circuitos elétricos 
experimentais. 
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 Figura 51. Representação gráfica do kit completo. No lado direito (centro) foi 

mostrada a possibilidade de fixar um arduino em uma das bases padrão do módulo. 

1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
O protoboard será anexado a uma plataforma que será fixada na caixa plástica por meio 

mecânico. Outros dispositivos podem ser anexados a essa plataforma por meio de adesivos 

por fixação mecânica, tais como plataformas de desenvolvimento, um Arduino etc. Ao redor 

dessa plataforma, existem encaixes onde podem fixados mecanicamente os módulos que o 

usuário deseja. O layout padrão, no entanto, será suficiente para a maioria das atividades 

práticas. Algumas das imagens a seguir foram feitas utilizando partes do Fritzing (FRITZING, 

2016). 

1.4 MÓDULOS DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO 
[BLOCO DE ENTRADAS DIGITAIS] 

Possui 8 entradas digitais acionadas mecanicamente via chave do tipo alavanca 

possibilitando dois níveis lógicos distintos, nível lógico alto e baixo, ou nível lógico 0 e 1. 

Apresenta 16 saídas ao total, sendo 8 saídas normais e 8 saídas barradas (negadas), por meio 

de conectores do tipo barra. Leds indicadores do tipo RGB (Vermelho-Verde-Azul) informam 

ao usuário o estado lógico em que se encontra individualmente cada saída relacionada a cada 

chave. O estado de cada saída, bem como a cor e intensidade de cada led, pode ainda ser 

controlada via um software específico. 
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[BLOCO DE SAIDAS DIGITAIS E ANALÓGICAS] 

Possui 8 saídas com leds indicadores do tipo RGB (Vermelho-Verde-Azul) cuja função 

é indiciar o nível lógico inserido em seus pinos de teste. São ao todo 8 pinos de testes 

distribuídos em uma barra de pinos 02x08, sendo assim, um par de pinos para cada led 

indicador. Os pinos de teste possuem conversores AD, sendo capazes de detectar sinais 

analógicos de baixa frequência e apresentar uma saída proporcional ao nível de tensão 

aplicado, desde que respeitado o intervalo de funcionamento que vai de 0 a 5 Volts. Atenção: 

inserir além de 5 Volts nos pinos de testes pode danificar permanentemente o controlador do bloco! 

[BLOCO DE CHAVES MECÂNICAS] 

Possui 8 chaves mecânicas simples que podem ser usadas individualmente pelo usuário. 

São chaves para baixas tensões e correntes de uso geral. Atenção: Nenhuma dessas chaves 

devem ser usada com tensões da rede de alimentação, de tomadas etc, com risco de machucar o 

usuário e danos ao equipamento! 

[BLOCO DE RELÓGIO DIGITAL COM BUZZER]  

A pretensão deste módulo é fornecer mais facilmente uma forma de utilizar displays 

de 7 segmentos dispostos em forma de relógio ou contador e mais um buzzer passivo de uso 

geral. Uma atividade interessante é a implementação de um relógio com alarme com hora pré-

definida. 

[BLOCO EMULADOR DE PORTAS DIGITAIS COMBINACIONAIS] 

Este bloco foi desenvolvido para apresentar em seus pinos o comportamento lógico de 

alguns circuitos integrados combinacionais e portas lógicas individuais. Devido às limitações 

do próprio hardware, as características emuladas não incluem características físicas 

específicas tais como níveis de tensão de operação, tempo de resposta e corrente de cada 

circuito integrado emulado. A intenção deste bloco é permitir a possibilidade de trabalhar 

diretamente com portas lógicas e com alguns tipos de circuitos integrados sem realmente 

possuir os mesmos nos laboratórios. Este módulo faz a emulação apenas do comportamento 

lógico combinacional e não do comportamento sequencial dos circuitos em questão. Existe 

ainda a possibilidade de emular alguns dispositivos tais como display de 7 segmentos, 

multiplexador, demutiplexador etc. Atenção: A tensão máxima suportada pelos pinos é de 5 Volts. 

Valores acima disso podem danificar permanentemente o módulo! 

[BLOCO DE FONTE AJUSTÁVEL] 

Este bloco apresenta um painel que possibilita o controle digital de uma fonte ajustável. 

A fonte varia de 3 a 12 Volts e possui saída de até 0,6 Amperes. Possui ainda uma fonte fixa 

de 5 Volts para uso geral com saída de até 1 Ampere. 
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[BLOCO OSCILOSCÓPIO] 

Este bloco possui um osciloscópio para baixas frequências, com uma tela TFT de 2,4" 

com um microcontrolador ARM Cortex-M3, com banda analógica de 0 até 200 KHz, taxa de 

amostragem de 1 Msps, sensitividade de 10 mV/Div a 5 V/Div, buffer para 1024 amostras, 

sinal de teste de 1 KHz de 3,3 Volts, botão Hold (congelar tela). 

[BLOCO GERADOR DE FUNÇÕES] 

Este bloco possui um gerador de formas de ondas dos tipos senoidais, quadradas e 

triangulares, de frequências ajustáveis de 1 Hz até 1 MHz. O Ajuste é feito manualmente por 

um potenciômetro de ajuste grosso e um potenciômetro de ajuste fino. Uma chave seleciona a 

faixa de frequência a ser ajustada na saída. 

1.5 MÓDULOS INTERNOS 
Além desses módulos, foram também desenvolvidos os módulos internos 

[MÓDULO DE FONTE INTERNA] 

A fonte que alimenta os circuitos dos módulos. Possui proteções de curto-circuito, 

sobretensão e harmônicos, além de filtragens necessárias. 

 [MÓDULO CENTRAL] 

Funciona como bloco interligador, necessário para o funcionamento dos módulos em 

conjunto, garantindo alimentação e os barramentos necessários para os mesmos. 

1.6 BASTIDOR 
Dentro do bastidor do kit, existem duas fontes chaveadas extremamente estáveis com 

proteção contra curto-circuito, sobre tensão, proteção para sobre temperatura, baixo nível de 

ruído com isolamento óptico. Uma das fontes é fixa no valor de 15 Volts e outra fonte é 

microcontrolada, ajustada por meio do painel do bloco de fonte, simétrica com valor variando 

de 3 a 12 Volts. 

 

 

Figura 52. Diagrama do projeto (Vista Superior e Frontal). IFMA, 2016. 
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Os blocos possuem encaixes e alguns itens são totalmente removidos e possuem 

acessórios, como o item 113, que é uma plataforma que permite diversos experimentos 

através de montagens livres e fixas (na própria plataforma). 

 

 

Figura 53. As vistas laterais e traseiras demonstram que existe um pequeno ângulo de 

compensação, mas também possui abaixo um nivelador que pode ser ajustado livremente de 

acordo com as necessidades do usuário. IFMA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A plataforma contaria ainda com um bloco específico capaz de fazer comunicação com 

circuitos integrados de portas lógicas que estão em seu banco de dados interno. Desta forma 

poderia identificar e mesmo testar o componente, sendo capaz de alimentar o mesmo e 

executar verificações lógicas a partir de tabelas verdade pré-programadas ou através de uma 

execução manual. Desta forma seria possível fazer teste em circuitos integrados para saber se 

o componente está funcionando perfeitamente ou se encontra com alguma anormalidade, 

exibindo o resultado de forma gráfica para uma melhor experiência do usuário. Com este 

analisador presente, seria agilizado o processo de desenvolvimento de circuitos digitais assim 

como oferecer uma forma didática de demonstração da tabela verdade de um circuito 

integrado digital. No desenvolvimento da plataforma foi levando em consideração a 

possibilidade da comunicação entre o módulo e outros dispositivos eletrônicos, 

principalmente os computadores comuns nos laboratórios de Circuitos Digitais, assim como 

SmartPhones e Tablets. Apesar de não fazer parte inteiramente da proposta, é uma ferramenta 

bastante interessante do ponto de vista prático e com a utilização e testes do kit espera-se 

tornar realidade essa possibilidade. 

Existe ainda a possibilidade de impressão do bastidor do kit didático e seus respectivos 

módulos e blocos, sendo então um aperfeiçoamento bastante interessante. Projeto Ara [8] é o 

codinome para uma iniciativa da Google, que teve como principal objetivo desenvolver uma 

plataforma aberta, com hardware livre para a criação de smartphones altamente modulares. A 

plataforma incluía um quadro estrutural, uma espécie de esqueleto que conterá os módulos 

que irão formar os smartphones como o proprietário querer. Módulos como monitor, teclado 
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ou uma bateria extra. A partir disto, os usuários poderiam trocar os módulos com defeito ou 

componentes mais velhos, assim proporcionando ciclos de vida mais longos para o aparelho 

e, potencialmente, reduzir o desperdício eletrônico. Esse projeto demonstra a força que a 

modularização apresenta, minimizando custos e impactos ambientais e aumentando a 

performance e personalização. 

Impressão dos gabinetes e encaixes necessários, permite uma maior customização do 

mesmo e a produção local por meio da Instituição, desenvolvendo tecnologicamente a região 

onde está implantada, ou seja, o Maranhão, mais especificamente a cidade de São Luís, onde 

o desenvolvimento de tecnologias de impressão 3D possibilitaria o aperfeiçoamento de 

produtos e desenvolvimento de protótipos. O desenvolvimento regional dessa tecnologia e a 

utilização em projetos tecnológicos nacionais poderiam tornar se referência no Estado. 

Abaixo segue alguns diagramas que representam de forma genérica o projeto em questão. 

Todas as partes que unem e acomodam os blocos e suas circuitarias poderiam ser 

customizados e facilmente reproduzidos através do processo de impressão 3D. 
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RESUMO:  
A pesquisa aqui descrita avalia a rede inteligente no Brasil, procurando atuar nas unidades 
consumidoras residências, com o desenvolvimento de um medidor de consumo de energia 
elétrica confiável, preciso e que ofereça ao consumidor mais informações que o sistema 
utilizado atualmente. Permitindo ao usuário acesso a qualidade da energia entregue pela 
concessionária e noções do consumo da unidade. O sistema implantando atualmente monitora 
apenas o consumo (kWh) mensalmente, ou seja, oscilações na tensão, demanda e problemas 
na rede não são monitorados. O protótipo desenvolvido é composto por um Arduino Uno em 
conjunto, com um sensor de tensão, um sensor de corrente e um visor LCD. Combinados de 
maneira a possibilitar a realização de testes simulando um consumidor residencial. Os dados 
obtidos são observados no próprio protótipo por meio do visor instalado, como também é 
possível com auxílio do PLX-DAQ enviar os dados para uma planilha, permitindo assim a 
realização de cálculos, elaboração de gráficos e melhor tratamento dos dados, oferecendo uma 
melhor visualização do que ocorre em uma unidade comercial. A análise em planilha mostrou 
a eficiência nas medições feitas pelo protótipo e a gama de funções que podem ser inseridas 
no software para inteligência da medição e retorno de ações para distribuidora, por meio de 
um equipamento compacto, de fácil instalação e manutenção. 
Palavras–chave: perdas comerciais, eficiência, distribuição. 
 

METER DEVELOPMENT OF INTELLIGENT ELECTRICITY FOR 
CONSUMERS RESIDENCES.  
 
ABSTRACT:  
The research described here evaluates the smart grid in Brazil, seeking to act in the consumer 
units residences, with the development of a consumption meter reliable electricity, accurate 
and offering consumers more information than the system currently used. Allowing the user 
access to power quality delivered by the concessionaire and notions of unit consumption. The 
system monitors currently deploying only the consumption (kWh) monthly, or fluctuations in 
the voltage demand and problems on the network are not monitored. The prototype consists of 
a Arduino One together with a voltage sensor, a current sensor and an LCD display. 
Combined to enable testing simulating a residential consumer. The data are observed in the 
actual prototype through the installed display, it is also possible with the aid of PLX-DAQ 
send the data to a spreadsheet, allowing the realization of calculations, graphing and better 
processing of data, providing better preview of what occurs in a commercial unit. The 
spreadsheet analysis showed efficiency in measurements made by the prototype and the range 
of functions that can be inserted into the software for measuring intelligence and stock returns 
for distribution through a compact, easy installation and maintenance. 
KEYWORDS: commercial losses, efficiency, distribution. 
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INTRODUÇÃO 

A evolução tecnológica depende fundamentalmente da energia elétrica e tem forte 

influência no desenvolvimento socioeconômica de um país ou região. Pois está envolvida em 

toda a cadeia que finda nos bens e serviços utilizados por toda a população. Sendo também 

responsável pelo avanço de forma sustentável e equilibrada de todos os setores, 

principalmente na economia de energia elétrica. Mesmo com fontes de energia não renováveis 

ainda dominando o cenário energético mundial, é de conhecimento de todos que as reservas 

estão diminuindo, se fazendo necessário cada vez mais a utilização de fonte renováveis 

(fotovoltaica, eólica, biomassa, entre outras) e sustentáveis. (POMPERMAYER, 2009) 

Aliado ao uso de fontes renováveis é importante a maior eficiência em todas as etapas 

que compõem o sistema elétrico, da geração, ao consumidor final. A implantação do 

monitoramento em todas as esferas, irá permitir uma melhor análise da demanda de energia e 

a elaboração de um banco de dados que possibilite tomadas de decisões, melhorando assim, o 

controle do consumo e à atuação na correção de problemas na rede, pois será possível 

identificar com maior rapidez os pontos defeituosos. 

Assim, o presente trabalho segue dividido da seguinte forma: Na segunda seção 

apresenta-se referencial teórico utilizado, na terceira uma explicação breve do modelo 

idealizado, materiais e metodologia, na quarta apresenta os resultados, e por fim, tem-se as 

considerações finais. 

 

REFERÊNCIAL TEORICO 

O constante crescimento do consumo de energia elétrica no mundo tem representado 

um desafio para o setor energético, exigindo eficiência em todos os processos envolvidos, 

desde a geração até o consumidor final, para prover assim a expansão do sistema elétrico se 

antecipando ao aumento do consumo e com isso evitar restrições de fornecimento. Além da 

necessidade do monitoramento em tempo real de todas as variáveis que compõem esse 

conjunto (MOREIRA, SHETTINO e DA SILVA, 2013) 

A atualização do sistema elétrico conglomerará a geração da energia, da transmissão, da 

distribuição e o do consumidor, sendo responsável também por otimizar toda a rede elétrica 

existente, propiciando ganhos de qualidade, segurança, eficiência, redução de emissões de 

poluentes e melhoria da gestão de ativos. As decisões estratégicas de investimento no sistema 

energético nos próximos anos determinarão a futura geração tecnológica do setor 

elétrico/energético para as décadas seguintes. (SCHETTINO, 2014) 
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Tomando como base o tamanho do Brasil que segundo o Sistema de Apoio à Decisão 

(SAD) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Brasil possui 68,6 milhões de 

unidades consumidores de energia elétrica (SAD, 2015) a implantação de tal sistema exigirá o 

aprimoramento das tecnologias utilizadas, visando qualidade, confiabilidade e baixo custo. Só 

assim a rede elétrica inteligente se tornará realidade no país. Em se tratando de Brasil, uma 

nação com dimensões continentais, se faz necessário pesquisas para descrição dos cenários e 

assim aplicação de tais tecnologias de maneira eficiente. 

Assim surge-se as redes inteligentes como uma nova mentalidade a ser instalada em 

todos os graus do sistema elétrico de uma nação, por meio do desenvolvimento de novas 

tecnologias para obtenção, envio e armazenamento de dados, uma nova regulamentação que 

possa atender esse fenômeno, levando em consideração a geração distribuída, até se chegar 

em  uma rede de medidores inteligentes totalmente automatizada, com capacidade de analisar 

a qualidade, e o consumo da energia em tempo real. Possibilitando assim uma evolução na 

relação da concessionaria de energia com o seu consumidor. A introdução da inteligência no 

sistema permitirá o combate da ineficiência energética, atuando na diminuição da perda de 

energia ao longo dos sistemas de transmissão e distribuição. (PAULINO, 2011) 

O protótipo do medidor inteligente, tem como foco monitorar o consumo em unidades 

residenciais, fazendo com que o usuário tenha conhecimento do seu gasto e possa realizar 

uma melhor gestão de sua demanda. Além de oferecer um medidor de energia elétrica que 

informe a qualidade do produto adquirido por esse consumidor, quanto a variações na tensão 

entregue e faltas de tensão. Pois caso os níveis de tensão oscilem muito, poderão ocorrer 

danos graves aos equipamentos elétricos da residência. 

Deste modo, o presente trabalho tem por finalidade o aprofundamento no 

desenvolvimento dos medidores de energia elétrica inteligente. Para tanto, o mesmo cria uma 

solução que funciona através da placa Arduino, sensores de tensão e corrente para aplicação 

residencial, assim os testes irão possibilitar a identificação de um cenário que possibilite 

incrementar posteriormente um sistema de comunicação viável para a realidade brasileira em 

conjunto com um sistema de medição preciso e confiável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi estruturado na plataforma Arduino, por oferecer o melhor custo benefício 

e pela sua característica Open-source, baseada em hardware e software para as áreas de 

automação e fácil adaptação a sensores. A placa utiliza o microcontrolador ATmega328P, 
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com 14 pinos digitais, 6 entradas analógicas, além de fornecer 3.3 Vcc, 5 Vcc e GND que são 

utilizados na alimentação dos sensores. 

Tabela 4. Materiais utilizados no protótipo e o seu custo. IFBA,2016. 

ELEMENTOS UTILIZADOS QUANT

IDADE 

CUSTO 

(Reais) 

Arduino Uno Original 1 119,00 

Sensor de corrente ACS712 30 A 1 19,90 

Sensor de Tensão Walker Shop 

127/220 V 

1 24,15 

Visor LCD 16x2 1 12,00 

Fonte de alimentação 9V 1A 1 10,00 

 TOTAL 185,05 

O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em três etapas: na primeira foi realizada a 

pesquisa aplicada sobre a medição elétrica inteligente e redes inteligentes, para identificar 

quais as dificuldades principais e qual caminho seguir no desenvolvimento do medidor. A 

segunda etapa foi feita a pesquisa experimental onde os materiais foram escolhidos e foi 

definido a melhor forma de montagem. A terceira e última etapa foi a de análise dos dados 

obtidos e definição dos passos futuros do trabalho. 

A medição de energia elétrica deve ir além de um simples valor consumido, o conceito 

a ser trabalhado, é o entendimento do que está sendo consumido e como tem sido consumido. 

A energia é o produto oferecido ao consumidor, é obrigação das concessionárias a entrega de 

um produto confiável e de qualidade. O consumidor tem direito de ter acesso a essas 

informações a qualquer tempo, da mesma forma que a concessionaria, para que a mesma 

possa oferecer o melhor produto a qualquer momento que for solicitado, independente da 

demanda e das circunstâncias. 

Para o modelo de medidor inteligente proposto tomou-se como base dois parâmetros, a 

tensão e a corrente. Pois com esses dados é possível determinar a potência ativa, os kWh 

consumidos por uma determinada carga, sobre tensões, sub tensões, faltas de energia e 
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elaborar um perfil de consumo. Todos esses dados poderão ser monitorados pelo consumidor 

diretamente no medidor por meio de um visor LCD e em um computador caso queira conectar 

o medidor via USB. 

Além da evolução do medidor em sua estrutura física, também foi desenvolvida a 

evolução do software. A inteligência propriamente dita é desenvolvida no processamento dos 

dados e na forma com que essas informações tornam-se úteis, à medida que tensão é coletada 

juntamente com a corrente para o cálculo da potência ativa. A programação desenvolvida 

analisa as variações da tensão, para emissão de alertas quando esses valores saem de zonas 

preestabelecidas. 

Na programação do software, o monitoramento da qualidade do produto consiste em 

monitorar os valores de tensão medidos quanto a variações de longa e curta duração. 

Classificados em três faixas de operação: faixa aceitável, faixa precária e faixa critica. Com 

isso, deseja-se analisar o consumo, horários com maior demanda, perturbações na rede de 

alimentação e na carga. Os dados gerados permitem a elaboração de perfis dos consumidores. 

Com as informações obtidas deseja-se, elaborar planos de ações mais eficientes na 

distribuição da energia e na solução de problemas da rede.   

Após o desenvolvimento do software e montagem do protótipo, o mesmo deve ser 

ligado a uma rede que alimente uma carga, para simulação de uma residência, para análise dos 

parâmetros medidos pelos sensores e dados calculados dentro do software elaborado. Essas 

informações são exibidas no visor LCD(16x2), são transmitidas para o computador via USB, 

podendo serem vistas no monitor serial do Arduino IDE ou coletados pelo software livre 

PLX-DAQ que os lança em uma planilha permitindo um melhor tratamento dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta feita no presente trabalho é a da utilização de um sistema de medição 

diferente dos tradicionais medidores eletromecânicos, onde campos gerados pelas bobinas de 

corrente e de potencial, induzem corrente em um disco, provocando a sua rotação e o 

movimento desse disco registra o consumo. Essa metodologia acaba por aumentar o tamanho, 

o peso e por introduzir perdas elétricas no medidor. Após pesquisa identificou-se o sensor de 

tensão AC 127/220 V desenvolvido pela MasterWalker Shop que utilizar optoacoplador 4N25 

para conversão da tensão senoidal em um sinal que a plataforma Arduino possa identificar e 

assim realizar o processamento dos dados. As vantagens da utilização desse sensor, são a 
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diminuição do peso e do tamanho do protótipo elaborado, além da confiabilidade na medição 

realizada, ao se diminuir perdas no processo de conversão da unidade a ser examinada. 

Com o desenvolvimento do software foi possível montar o protótipo para medição, 

como pode ser observado na Figura 1. A montagem do medidor proposto dentro de um 

invólucro de acrílico torna fácil a sua manipulação durante os testes e permite observar o seu 

funcionamento. 

 

Figura 54:  Na figura temos no item (a) o protótipo montado em uma caixa de 

acrílico e no item (b) o interior do protótipo com sensores, placa Arduino e conexões 

feitas. IFBA, 2016. 

A primeira etapa de teste procedeu da seguinte forma, o medidor foi conectado à uma 

rede monofásica com as seguintes características 127V e 60Hz, simulando uma residência 

sem carga. Na situação proposta buscou-se monitorar e analisar o comportamento da tensão 

entregue pela concessionaria durante 30 min. Ao fim desse período os dados coletados foram 

analisados. O Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST) da ANEEL determina quais a faixas de tensão aceitáveis, conforme pode ser 

observado na Tabela 2.  
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Tabela 5. Faixa de variação da tensão de leitura fornecida pela concessionaria. 

IFBA, 2016. 

 Faixa de variação da Tensão de 

Leitura(V) 

Tensão de 

Atendimento 

127 220 

Adequada 116≤TL≤133 201≤ 

TL≤231 

Precária 109≤TL<116 ou  

133<TL≤140 

189≤TL≤20

1 ou  

201≤ 

TL≤233 

Crítica TL<109 ou 

TL>140 

TL<189 ou 

TL>233 

Nota. Adaptado Resolução Normativa nº 395/2009. Fonte: (ANEEL, 2009) 

Para melhor visualização dos dados obtidos durante o teste, visto que, foram coletadas 

aproximadamente 800 medições de tensão e corrente, optou-se por selecionar duas amostras, 

uma da tensão no teste sem carga e outra da tensão do teste com carga. Podemos observar na 

Figura 2 o comportamento da tensão, são notadas oscilações, porém estão dentro do aceitável 

como poder ser visto na Tabela 2. 

 

Figura 55: Amostra da tensão medida no teste do protótipo sem carga. IFBA, 2016. 
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Na Figura 3 a tensão durante o teste com carga em alguns momentos sofreu 

afundamentos, que segundo a Tabela 2 descreve são valores considerados como precários. A 

essa subtensão pode ser causada por problemas na rede de distribuição, por aumento da 

demanda na região próxima a unidade ou perdas comerciais. Esse tipo de informação coletada 

com o auxílio dos medidores inteligentes, pode ser enviada para uma central de 

processamento, para que a concessionaria responsável identifique qual a causa do 

afundamento e procure tomar providências para soluciona-lo. 

 

Figura 56: Amostra de tensão medida no teste do protótipo com carga. IFBA, 2016. 

Na Figura 4 é exibido o gráfico obtido com os valores de corrente e potência 

processados pelo medidor durante o teste com carga, fica claro a influência da corrente na 

demanda de potência da unidade consumidora a distribuidora. A utilização do medidor 

inteligente não só para o faturamento da energia consumida, mas também como sensor na 

rede, pode ajudar no avanço para distribuição de energia de forma mais dinâmica, atendo as 

demandas reais com mais eficiência e possibilitando maior qualidade no fornecimento de 

energia. 
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Figura 57:  Amostra da corrente e potência medidas no teste do protótipo com carga. 

IFBA, 2016. 

O protótipo desenvolvido possibilita a realização de medições com precisão e 

confiabilidade, o software elaborado permite ajustar os valores de tensão e corrente medidos 

para se conseguir a maior exatidão possível. Durante os testes os valores medidos foram 

confrontados por outro equipamento de medição, o multímetro digital VA-330 da 

INSTRUTHERM. A diferença entre as medições não ultrapassou 1% para tensão, em uma 

das medições o protótipo identificou 119 V e o multímetro 120 V um erro de -0,83%, 

considerado aceitável já que o fabricante estipula um erro de ±1,5% para o sensor de tensão e 

corrente. O sensor de corrente apresentou em alguns momentos erros maiores que o 

informado pelo fabricante enquanto o multímetro media 0,60 A o protótipo chegou a medir 

0,67 A, um erro de +11,7%, maior que o estipulado pelo fabricante. 

CONCLUSÕES 

O protótipo elaborado atendeu as expectativas para medição de forma confiável, 

coerente e a identificação da qualidade da energia fornecida. Será incluída na próxima etapa 

da pesquisa a minimização dos erros vistos na medição realizada pelo sensor de corrente. A 

implantação dos medidores inteligentes segundo a ANEEL é obrigação da distribuidora, então 

é preciso diminuir o custo do medidor para com isso tonar viável a sua implantação. O valor 

gasto para confecção do protótipo apresentado será diminuído com a confecção de uma placa 

única com todos os componentes que são separados e conectados por jumpers. Com isso o 

custo para produção irá diminuir, assim como o tamanho do medidor, além de que a produção 

em grande escala propicia um preço final competitivo por unidade.  Na pesquisa foi 

observado que ainda não existem padrões e protocolos de comunicação definidos para o uso 

em medidores inteligentes, apesar dos avanços em tecnologia da informação. Os próximos 

passos do trabalho deverão incluir o desenvolvimento da comunicação sem fio do medidor 
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com um servidor ou central, permitindo assim a leitura automática da demanda e do consumo, 

a conexão e desconexão dos consumidores individuais pela concessionária. 
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RESUMO: Esse trabalho tem o objetivo de apresentar um sistema de iluminação por LED 

RGB, utilizando a modulação por largura de pulso (PWM), que é a técnica que possibilitou o 

desenvolvimento desse protótipo. Esse trabalho apresenta na introdução o potencial de se 

desenvolver esse sistema de iluminação, fundamentação teórica das técnicas e métodos 

utilizados na implementação do projeto, os resultados alcançados com a realização do modelo 

virtual e prático dessa tecnologia.  

Palavras–chave: iluminação, modulação por largura de pulso, tecnologia. 
 

PROTOTYPE DEVELOPMENT OF ILLUMINATION FOR LED RGB 
USING MODULATION PWM. 
 
ABSTRACT: This study have the objective to present a system of illumination for LED 

RGB, using the pulse width modulation (PWM), this is the technique that allowed the 

development of this prototype. This paper presents in introduction, the potential of developed 

this system of illumination, substantiation theoretical of the  techniques and methods used in 

implementation of project, and the results achieved with the realization of the virtual model 

and practical this technology. 

KEYWORDS: illumination, pulse width modulation, technology. 
 

INTRODUÇÃO 

Desenvolver tecnologia é uma forma de criar novas técnicas, métodos e processos que 

tem como resultado comum, o desenvolvimento de equipamentos e ferramentas para diminuir 

custos ou melhorar a qualidade de bem estar das pessoas. A iluminação por LED traz uma 

perspectiva de inovação no quesito de custo, durabilidade e utilidade. E os sistemas de luzes 

RGB inovam por alcançar a luminosidade de qualquer escala de cor, que uma pessoa desejar.  

Embora os LEDs RGB sejam bem conhecidos em sistemas eletrônicos, todo dia estão 

surgindo novas diferentes aplicações, como na iluminação de sinais de trânsito, no setor 
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automotivo ou em placas de propaganda, cada vez mais a indústria está utilizando essa 

tecnologia. Segundo (LEITE, Rogério. 2013) essa iluminação também é responsável por 

valorizar a qualidade do ambiente, voltado para qualquer que seja o espaço, decorando-o 

através da customização de cores. 

O objetivo do projeto foi implementar um sistema de LED RGB utilizando a modulação 

PWM que permita alterar a luminosidade para qualquer cor em um ambiente, através de um 

sistema embarcado que possua um teclado dinâmico, que altere as cores. Para a 

implementação, desenvolvemos um modelo virtual utilizando o software Proteus© e código 

em programação C, depois de todas as simulações e testes, o sistema foi embarcado em uma 

placa de microcontrolador.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O RGB 

 Originalmente RGB é uma abreviação em inglês para R (Red), G (Green) e B (Blue), 

que respectivamente em português significa R (Vermelho), G (Verde) e B (Azul). Com a 

combinação e ajustando a proporção de tons dessas três cores primárias é possível alcançar 

qualquer tonalidade de cor possível, mais precisamente 16,7 milhões de cores diferentes. Nem 

todas as cores é possível de diferenciação pelos olhos humanos, mas as combinações existem. 

 Para cada uma dessas três cores, são representados pela gama de números decimais de 

0 à 255 (256 tons para cada cor). A tonalidade mais fraca é o zero, e a tonalidade mais forte 

da cor é o 255. A multiplicação desses tons gerar 16.777.216 ou 2563 cores. A Figura 1 

apresenta as cores primárias e algumas cores geradas pela combinação.  

 

 
Figura 1. Esquema de combinação das cores primárias. IFCE, 2016 

  



 

4359 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Percebe-se observando a Figura 1, que a combinação das cores vermelha e verde gera 

a cor amarelo, vermelha e azul gera o magenta, verde e azul gera o ciano, e a união de 

vermelho, verde e azul gera a cor branca.  

 

A LED RGB 
 A LED (em inglês, Light Emitting Diode) é um dispositivo eletrônico, semicondutor, 

que tem a funcionalidade de emite luz quando uma corrente passa por ele, a LED RGB 

equivale ao encapsulamento de três LEDs em um mesmo dispositivo, e pode ser de dois tipos: 

anodo comum e catodo comum, como apresentado no esquema da Figura 2. 

 

 
Figura 2. Esquematização das LEDS RGB (a) Anodo comum, (b) catodo comum e (c) LED 
RGB. IFCE, 2016. 
 
 Na Figura 2(c), percebe-se que o Led possui quatro terminais, sendo que três deles 

são reservados para acender uma das três cores primárias, e o quarto terminal pode ser ânodo 

ou cátodo.  

 

A modulação PWM 

 A modulação por largura de pulso (PWM, em inglês Pulse Width Modulation), é uma 

técnica utilizada para o controle de diversos dispositivos eletrônicos e em sinais, no caso 

desse trabalho, foi utilizado no controle da luminosidade da LED RGB.  Sem o PWM, daria 

para fazer a combinação de algumas cores utilizando somente a tonalidade máxima das cores 

primárias, porém não seria possível chegar a precisão de aproximadamente 16,7 milhões de 

cores. O PWM seleciona os 256 tons de cada cor, e quando maior for o tom da cor escolhida, 

mais forte será a luminosidade recebida, como mostrado na Figura 3. 
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Figura 3. Modulador por largura de pulso das cores RGB 

 

 Algumas equações são utilizadas para calcular o funcionamento do PWM, com o da 

Equação 1, onde  é o ciclo do trabalho em porcentagem ,  a largura de pulso, e  o 

período. O período é a soma do tempo desligado e o tempo da largura de pulso. 

 

O modelo virtual 

 Antes da realização do trabalho prático, foi desenvolvido um modelo virtual para 

auxiliar na implementação do código e nos componentes do sistema, assim como, para ser 

mais fácil a verificação de erros e realização de testes. Foram utilizados os softwares 

Proteus© para montar os componentes e o Microchip Mplab® para desenvolver o código de 

programação C.  

 Para montar o equipamento no Proteus, foram utilizados os seguintes componentes 

virtuais: 

 Display de LCD; 

 Teclado para inserir os dados; 

 Três LED, individuais com as cores vermelha, verde e azul; 

 O microcontrolador PIC18F4550 para embarcar o código C. 

Vale ressaltar que o software Proteus na versão 7.0 ainda não possuir um único LED 

sendo RGB, por isso, foram utilizados três LEDs individuais, mas que não comprometem no 

desenvolvimento do trabalho prático. Também foi inserido na simulação um osciloscópio para 

verificar o trabalho do modulador PWM, no tópico de resultados e discussão serão 

apresentados o modelo virtual do projeto e o resultado mostrado no osciloscópio digital.  
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O modelo prático 

 O desenvolvimento do modelo prático realizado pelos autores contou com os mesmos 

tipos de dispositivos eletrônicos do modelo virtual, mas reais, tais como os apresentados na 

Figura 4. E utilizou o mesmo código desenvolvido com o software mplab®.  

 

  

 

 
 

(a) (b) (c)   (d) 
Figura 4. Componentes utilizados no projeto: (a) PIC18F4550; (b) teclado para inserir as 

cores; (c) display de LCD e (d) Led RGB. IFCE, 2016. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O desenvolvimento do modelo virtual, foi de grande importância para a realização do 

trabalho prático, e os resultados alcançados se comparação entre os apresentados no simulador 

e na prática. Na Figura 5 é apresentado o protótipo do sistema de iluminação por LED RGB 

no Proteus. 
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Figura 5. Representação do protótipo de iluminação no simulador Proteus. IFCE, 2016. 

  

 Os autores realizaram vários testes no simulador antes de embarcar o código C no 

protótipo real, com a ajuda do osciloscópio digital do software, foi possível verificar a 

veracidade dos dados inseridos no sistema. Inserindo as tonalidades de 255, 125 e 050 para 

respectivamente as cores vermelho, verde e azul, é mostrado na Figura 6 o respectivo 

resultado por largura de pulso no osciloscópio.  
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Figura 6. Modulação PWM dos respectivos valores inseridos em vermelho, verde e azul. 
IFCE, 2016. 
 

 Analisa-se que o pulso é igual a 100%, ou ciclo contínuo, para a cor vermelho e 

aproximadamente 50%, ou meio ciclo, para a cor verde e 20% para a cor azul. Os valores em 

porcentagem foram obtidos através da Equação 1. 

 A Figura 7 apresenta o protótipo do projeto prático, feito utilizando os mesmos 

componentes do projeto feito no simulador. E a Figura 8 apresenta algumas cores testadas. 

 

 

Figura 7. Protótipo de iluminação por LED RGB. IFCE, 2016. 
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(a) (b) (c) (d) 

Figura 8. Teste de cores no protótipo:(a) vermelho; (b) verde; (c) azul e (d) laranja. IFCE, 

2016. 

   

 Na Figura 9 é apresentado trechos do código de programação C, desenvolvido no 

ambiente mplab®. O código desenvolvido para o modelo virtual foi praticamente o mesmo 

utilizado no modelo prático, com poucas diferenças entre um e outro. 

 

 

Figura 9. Trecho do código desenvolvido para fazer funcionar a LED. IFCE, 2016 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos através do presente trabalho pode-se constatar o 

desenvolvimento do protótipo em conformidade com as técnicas e métodos fundamentados 

neste trabalho. Vários testes foram realizados para chegar na implementação desse trabalho 

prático.  Observando as imagens é possível ver as diferentes cores que são geradas com a 

utilização de somente uma LED e a técnica de PWM, considerando que somente algumas 

tonalidades de cores são perceptivas pelas pessoas.  
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Como forma de melhorar o protótipo, os autores desejam desenvolver como trabalhos 

futuros, uma comunicação entre a máquina e as pessoas, através do desenvolvimento de um 

aplicativo de celular que regule a intensidade de cor da LED. 
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RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um robô seguidor de linha e da análise de seu 
comportamento em duas configurações, de modo que ambas tenham capacidade de seguir a 
trajetória em forma de linha de cor preta em um fundo de cores diferentes e em diferentes 
ambientes de iluminação e superfície, de maneira automática para usos diversos. Para isso 
teremos o uso de Motores CC para mobilidade do robô, e um microcontrolador para controle 
de todas as variáveis do processo. No sistema de orientação do robô utilizaram-se um resistor 
que varia sua resistência com a luz e um sensor de luminosidade com saída digital, 
comumente utilizado em robôs seguidores de linha. As superfícies de cor preta têm a 
propriedade de absorver radiações de todos os comprimentos de onda na faixa visível 
enquanto as superfícies claras têm propriedades opostas, e é essa a base de orientação do 
veículo. O presente trabalho consiste na análise comparativa do comportamento de um robô 
seguidor de linha com sensor digital e com sensor analógico, o primeiro confeccionado para 
detecção de linha, e outro confeccionado a partir de componentes eletrônicos. 

Palavras-chave: Robô Seguidor de Linha, Arduino, Motor CC, Sensores, Automação. 

 

ABSTRACT 

This work is the development of a line follower robot and the analysis of its behavior in two 
configurations, so that both have the ability to follow the trajectory of black line shape in a 
different background colors and different lighting environments and surface, in an automatic 
way for various uses. For this we will use DC motors for robot mobility, and a 
microcontroller to control all process variables. In robot guidance system used is a resistor 
that changes its resistance with light and a light sensor with digital output, commonly used in 
robots line followers. The black surfaces have the property of absorbing radiation of all 
wavelengths in the visible range while the clear surfaces have opposite properties, and this is 
the basis of the vehicle orientation. This work is the comparative analysis of the behavior of a 
follower robot line with digital sensor and analog sensor, the first made for line detection, and 
another made from electronic components. 
Keywords: Follow line robot, Arduino, DC Motors, Sensors, Automation. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta os passos para construir um robô em duas configurações distintas, 

e que ambas serão capaz de seguir uma faixa negra localizada no chão. O artigo começa com 

a montagem da base do robô, da construção do sensor analógico e o acoplamento do sensor 

digital a unidade de controle. Na locomoção¸ serão utilizados motores de corrente contínua 

alimentados por um banco de baterias, além de caixas de redução para rebaixamento da 

velocidade e aumento do torque dos motores, juntamente de circuito integrado ao arduino 

(shield) que permitem inverter o sentido baseado em uma ponte H, e variação da velocidade 

de rotação dos motores com o pwm incluído no arduino. Para detectar a presença da linha 

preta o robô estará equipado com emissores e receptores de luz, sendo um confeccionado pelo 

autor (LDR) e outro confeccionado por empresas. O robô segue uma rota baseado na reflexão 

da luz sobre o sensor, sendo absorvida pela faixa preta, e refletida em faixas de outras cores. 

Para controlar a rota utilizou-se a plataforma de prototipagem Arduino UNO, por suas 

características se adequarem a necessidade do projeto, tal como poder de processamento, 

tamanho, memória e preço. 

 

MATERIAS E MÉTODOS  

Primeiro passo, para montagem do robô seguidor de linha é a montagem da sua base, 

que foi adquirida com todas as peças e suportes necessários para o banco de baterias 

juntamente com os suportes para a placa Arduino UNO. Após montagem da base, foi 

acoplado à mesma os motores CC com caixa de redução, e esse dispositivo é importante já 

que os motores selecionados possuem alta rotação e baixo torque, o que não é recomendado 

para o projeto, a caixa de redução faz com que o motor tenha sua velocidade reduzia mas 

tenha seu torque aumentado possibilitando assim sua utilização. 

Após a fixação das rodas, foi possível a montagem do arduino, da shield DualMotor, 

que foi usado como ponte H para controle de sentido dos motores CC, e para controle de sua 

velocidade, foi utilizado o PWM incluido no arduino que é em 8 bits e com valores de 0 a 

255. Com a unidade motriz, a placa arduino e a shield de controle dos motores fixadas a base, 

conforme Figura 1, a unidade estava pronta para instalação dos sensores. 
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Figura 1 – Base do robô seguidor de linha montada. IFBA, 2016 
 

Com a base montada, iniciou-se a confecção do sensor analógico baseado em LDR 

(Light Dependent Resistor), que nada mais é do que uma resistência que tem seu valor 

alterado com base em luminosidade, e para seu uso foi acoplado junto a ele um LED (Light 

emissor diode) que fornecerá luz para que o LDR reconheça uma faixa de cor escura, cuja 

operação está ilustrada na Figura 2. 

 

Fonte: (GIOPPO, L et al, 2009). 

Figura 2: Esquema de reflexão e recepção de luz. IFBA, 2016. 

O LDR altera seu valor, e esse valor é recebido pelo arduino em sua entrada analógica e 

que compara com os valores estabelecidos na programação irá fazer com que o robô possa 

identificar a cor de uma superfície através desses valores, e essa propriedade que foi utilizada 

para identificação da faixa negra para orientação do robô. 

Para a montagem foi utilizado LED’s de cor azul, pois apresentaram melhor rendimento 

em relação as cores vermelha e amarela,  após os testes foi montada a placa com os sensores, 

contendo 2 LED’s, 2 LDR’s, 2 resistências de 10kΩ e 2 de 220Ω. Sua estrutura foi montada 

sobre uma placa fenolite perfurada e após o termino, cortada e perfurada para adaptação na 

base, conforme Figura 4. Na elaboração da unidade de sensoriamento de posição foi utilizado 

o diagrama ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3. Esquema de ligação do LDR juntamente com LED. IFBA, 2016.   
 
 

 
Figura 4. Placa de sensor Analógico confeccionada. IFBA, 2016. 

 

 Logo nos primeiros testes com sensores LDR, percebeu-se que a iluminação do 

ambiente influenciava de maneira significante os valores medidos, deixando os valores 

consideravelmente altos quando existia uma iluminação alta no ambiente, e sendo reduzido 

quando os valores de iluminação também reduziam, e com isso, houve a necessidade da 

criação de uma proteção, onde essa proteção tentaria eliminar de maneira mais eficaz possível 

as divergências de valores devido à iluminação exterior. Para o isolamento, primeiramente 

foi feito no próprio LDR, e após no LED, onde somente essas alterações já mostraram 

resultado significativo, mas não o suficiente para que o LDR tenha a mesma medição sempre 

independente do meio e iluminação na qual ele transita, características importantes para 

funcionamento geral do robô.  

A última parte do isolamento luminoso foi a confecção de uma “tampa” para o robô, 

onde essa tampa feita de papelão bloqueia quase toda luminosidade que estaria chegando ao 

sensor e assim interferindo a sua medição, e após a confecção e instalação, percebeu-se uma 

considerável mudança, e que os valores medidos alteravam no máximo 5% em faixa preta de 

diferentes ambientes. Outra característica importante do isolamento, é que permitiu que o 

LDR conseguisse reconhecer a faixa preta mesmo em ambientes com solo de cor escura, o 

que possibilita a aplicação em meio industrial. 
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Executou-se 5 medidas para cada caso do sensor, sem isolamento, isolamento parcial e 

isolamento completo, e outras 5 para cada caso em faixa escura e em faixas brancas e então 

foi calculado o valor de média, para análises que forneceram o valor de corte ideal, que irá 

determinar quando o carro está ou não sobre uma faixa escura, os resultados obtidos podem 

ser verificados nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Valores obtidos usando como indicação da trajetória do robô uma faixa de 

cor branca, com o sensor LDR sem isolamento, com isolamento parcial e com isolamento 

total, da iluminação do trajeto. IFBA, 2016. 

Faixa Branca 
Sem isolamento Isolamento Parcial Isolamento Total 

 
Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda 

Valor 1 748 691 275 224 104 76 
Valor 2 748 692 277 224 105 76 
Valor 3 745 689 275 225 105 75 
Valor 4 748 692 275 223 104 76 
Valor 5 747 692 276 224 103 74 
Média 747,2 691,2 275,6 224 104,2 75,4 

 

Tabela 2 Valores obtidos usando como indicação da trajetória do robô uma faixa de cor 

preta, com o sensor LDR sem isolamento, com isolamento parcial e com isolamento total, da 

iluminação do trajeto. IFBA, 2016. 

Faixa escura 
Sem isolamento Isolamento Parcial Isolamento Total 

 
Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda 

Valor 1 514 490 45 34 25 20 
Valor 2 517 495 45 35 25 20 
Valor 3 520 499 44 35 26 20 
Valor 4 519 493 47 33 25 21 
Valor 5 510 499 48 34 25 20 
Média 516 495,2 45,8 34,2 25,2 20,2 

 

Após a captação e análise dos dados, foi executada uma outra análise, a existência ou 

não de diferentes valores de faixa escura em relação a iluminação, novamente foram medidos 

5 valores de cada parâmetro e foi calculado sua média aritmética para melhor precisão nos 

testes. Os casos foram os seguintes: Primeiro teste em ambiente com exposição solar às 12 

horas da manhã (Meio dia). O teste de numero dois foi executado em ambiente de laboratório, 

onde a iluminação é constante durante o dia e noite. O terceiro e último teste foi executado 

sobre a bancada do laboratório sem nenhuma luz ligada e após o por do sol, onde 



 

4371 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

tecnicamente pode ser considerado sem nenhum tipo de luz. Os resultados obtidos podem ser 

observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valores obtidos utilizando-se faixa escura como trajetória do robô em 

diferentes tipos de iluminação. IFBA, 2016. 

Faixa escura Isolamento Total em Diferentes iluminações 

  Sol Meio dia Luz do Laboratório Sem luz  

  Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda 

Valor 1 27 21 25 20 21 18 
Valor 2 27 22 25 20 20 19 
Valor 3 26 22 26 20 21 18 
Valor 4 25 21 25 21 20 18 
Valor 5 25 20 25 20 20 18 

Média 26 21,2 25,2 20,2 20,4 18,2 

 

Com a análise dos dados, é possível identificar que os valores com isolamento total 

conseguem manter uma consistência razoavelmente mais alta que os demais, e os valores de 

isolamento muito parecidos com o mínimo de alteração, independentemente da iluminação do 

ambiente, o que não acontece nem com o isolamento parcial e o isolamento completo, o que 

nos leva a crer que o isolamento total é realmente necessário e de suma importância. 

         Para a definição do valor de corte, foi selecionado o valor de 30 para o sensor da direita 

e 25 para sensor esquerdo, o motivo da escolha de valores diferentes para os sensores é que os 

mesmos medem valores diferentes por N motivos, posição do LED, posição LDR, altura do 

sensor e etc. Com o valor de corte definido pouco acima do valor medido da faixa escura, 

significa que qualquer outro tipo de solo diferente do negro, irá ativar o  

valor de corte, e essa situação desejada na programação. 

Com a finalização do sensor LDR, começou-se a ser montado o sensor TRCT 500, vide 

Figura5, um sensor adequado para detecção de faixas negras, para comparação com o sensor 

LDR. A grande diferença de funcionamento entre o LDR e o TCRT 500, é que o sensor 

TRCT 500 é digital, que significa que somente emite valores 0 e 1, e que ele possui um 

regulador, que pode ser ajustado mesmo que durante o funcionamento, facilitando o seu uso, 

visto que o LDR somente pode ser alterado em seu código de programação e o LDR é 

analógico, fazendo que emita valores entre 0 e 1000, obrigando a seleção de um valor de 

corte, o que já foi calculado anteriormente, para representar quando ele está ou não sobre uma 

faixa negra. 
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Não houve necessidade de montagem e circuito eletrônico para o sensor TRCT 500, 

visto que ele possui uma placa com um amplificador operacional que compara a luminosidade 

com um valor ajustado por trimpot, sendo necessário somente sua implementação à base do 

robô. 

 

Figura 5. Sensor TRCT juntamente com sua placa e reguladores. IFBA, 2016. 

  O sensor TCRT 500 não necessitou de isolamento luminoso como o LDR 

necessitou isso devido a uma caraterística de sua construção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados obtidos pelos sensores foram os esperados, onde ambos conseguiram 

identificar a faixa escura no chão independente da iluminação do ambiente, que foi um dos 

pilares do trabalho, já que em ambientes industriais que será o foco de aplicação desse 

projeto, dispõem de diversos níveis de iluminação e o robô devera se locomover de modo 

autônomo entre todos eles sem nenhum tipo de alteração para isso. 

O LDR, sensor criado a partir de componentes eletrônicos de baixo custo e 

confeccionado sobre uma placa fenolite perfurada, obteve resultados de detecção com uma 

consistência considerável se levado em consideração o seu preço, e em comparação com o 

TCRT500, seu maior empecilho foi a necessidade de isolamento, onde necessitou de testes 

em diferentes âmbitos e diferentes esquemas de isolamento. 

O TCRT500 executou a sua função exatamente como esperado, com um ajuste inicial 

ele detectou a faixa escura independente da luz ambiente e independente da outra cor usada 

para comparar com a faixa escura, e tudo sem necessidade de isolamento pois é uma 

característica importante do mesmo, o uso do infravermelho não é alterado 

independentemente da situação o ambiente. 

Além do perfeito funcionamento do sensor, também foi possível observar o possível 

funcionamento da programação do seguidor de linha do robô, foi utilizado o mesmo código 

para movimentação do robô para ambas as configurações dos sensores, com uma única 

alteração do valor de corte para o sensor analógico, e os valores binários do TCRT500. 
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Quanto a eficiência de curva do carro, não foi observada grande diferença entre ambas 

as configurações, a velocidade durante o circuito também não houve grande alteração, já que 

ambos os sensores dividem código de programação, e única diferença são os próprios 

sensores. 

Baseado em todos os dados e em todas as análises foi possível afirmar que o sensor 

LDR apesar de não ser o ideal, consegue executar a mesma função de um sensor que foi 

construído por uma empresa especializada e que tem sua função principal a detecção de linha, 

enquanto o LDR foi adaptado para essa função. 

 

CONCLUSÃO  

 O objetivo do trabalho foi a construção de um robô seguidor de linha com diferentes 

sensores (LDR e TCRT500), e assim comparar seu funcionamento com cada tipo de sensor, 

em ambas abordagens o robô funcionou corretamente. Sendo assim, é possível afirmar que 

este projeto conseguiu atender seu objetivo principal. Também foi útil para explorar conceitos 

de robótica com implementação de baixo custo, pois o custo de robôs autoguiados para chão 

de fabrica é muito elevado, tratando dos componentes e peças utilizadas nos mesmos. 

 Como já foi observado anteriormente, o sensor mais barato (LDR) que foi construído a 

partir de componentes eletrônicos avulsos e de baixo preço conseguiu funcionar tão bem 

quanto o sensor digital TCRT500. 

O sensor LDR e o sensor digital, o primeiro apresenta um melhor custo/benefício 

melhor, mesmo levando em consideração o isolamento de luz externa e de serem necessários 

realizar cálculos para valor de corte, é compensado pelo seu custo, já que todo o valor para 

sua construção não ultrapassou os 5 R$ o par, enquanto o sensor TCRT5000 custou R$18,90. 

O microcontrolador possui entradas e saídas de dados não utilizadas permitindo a 

expansão do numero de sensores ou outros dispositivos para complemento do robô. O 

software também ainda pode ser melhorado, incluindo algoritmos para outros casos, quando a 

pista for mais complexa ou para determinar número de voltas e etc., já que o Arduíno possui 

memória disponível mesmo após o termino do projeto. 
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RESUMO: Neste trabalho tem sido desenvolvido e implementado um sistema para medição e 
monitoramento do volume de água consumida em ambientes residenciais. Hidrômetros 
analógicos apresentam erros sistemáticos na leitura em função da velocidade dos fluidos, tal 
erro deve-se ao fato do hidrômetro analógico não conseguir distinguir entre ar e água e, 
portanto, contabilizar como consumo qualquer um dos fluidos, tarifando indevidamente o 
consumidor. Assim, neste trabalho tem sido desenvolvida uma solução automatizada 
utilizando sensores capazes de detectar, com maior precisão, o volume do fluido transportado 
na tubulação e assim distinguir o tipo de fluido, ar ou água, de modo a evitar uma tarifação de 
água indevida. 
Palavras–chave: hidrômetro, medição de vazão, tarifação de água. 
 

ELECTRONIC SYSTEM DEVELOPMENT OF WATER 
CONSUMPTION OF MEASUREMENT 
 
ABSTRACT: This work has been developed and implemented a system for monitoring and 
measuring the volume of water consumed in residential environments. Analogue water meter 
have systematic errors in reading as a function of fluid velocity. This error is due to the fact 
that analog meter can not distinguish between air and water and therefore recorded as 
consumption any of the fluids unduly tarifando the consumer. Therefore, this work has been 
developed an automated solution using sensors able to detect, with greater accuracy, the 
volume of the transported fluid in the pipeline and to distinguish the type of fluid. 

KEYWORDS: water meter, flow measurement, charging water. 

 

INTRODUÇÃO 

Para a medição do consumo de água em edificações residenciais coletivas ou 

individualizadas, normalmente, existem apenas um hidrômetro analógico pertencente à 

concessionária local, sendo este localizado na entrada da edificação. Geralmente, esses 

hidrômetros analógicos apresentam erros sistemáticos na leitura em função da velocidade dos 

fluidos.  

Contudo, em uma tubulação hidráulica de abastecimento de água, algumas vezes há 

uma proporção de água e ar, podendo existir, também, particulados de areia.  Assim, um 
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hidrômetro analógico não consegue distinguir entre ar e água e, portanto, irá contabilizar 

como consumo, tarifando indevidamente o consumidor.  

Por outro lado, caso os consumidores instalem válvulas de "contenção" do ar isso não 

irá funcionar de forma eficiente, pois esses tipos de válvulas provocam estrangulamento na 

tubulação interna e poderá provocar até o desabastecimento da residência, caso a pressão 

hidráulica seja pequena. Outro fato relevante, é que esse tipo de hidrômetro não possibilita um 

diagnóstico rápido para informar um possível vazamento interno de água na residência. 

Assim, o consumidor pagará por um consumo de água inexistente, mas, sim, por um 

desperdício. Assim, ao longo do tempo a tendência de um vazamento de poucos ml/dia é 

aumentar, tornando-se ml/min, sendo percebido apenas ao final do mês apos a tarifação, pela 

companhia de abastecimento. Desse modo, o consumidor será notificado que houve uma 

anomalia no consumo (consumo pelo menos três vezes maior que a média) sendo obrigatório, 

em caso de não concordar com o consumo, receber a visita de um técnico da companhia de 

abastecimento para verificar se há vazamentos ou consumo.  

Portanto, mesmo que o consumidor prove que não foi consumo e consiga pagar apenas 

um valor referente a média consumida nos últimos três ou seis  meses, o volume de água 

desperdiçado não poderá ser recuperado. Esse fato, por si só, já é bastante crítico uma vez que 

o Brasil passa por período de colapso no abastecimento, havendo racionamento em algumas 

das cidades de maior densidade demográfica.  

Pelo exposto, fica evidente que há um problema crítico na medição e monitoramento do 

consumo de água em ambientes residenciais.  Portanto, esse trabalho tem desenvolvido uma 

solução automatizada utilizando sensores capazes de detectar, com maior precisão, o volume 

do fluido transportado na tubulação e ainda distinguir o tipo de fluido, entre ar é água.  Como 

acréscimo para o projeto, foi implementado também um controle de nível nos reservatórios, 

que, poderá ser uma ferramenta para acompanhar se há desperdício ou vazamento de água. 

Portanto, após definido o set point, o sistema irá sempre manter o nível do reservatório 

controlado próximo desse set point, armazenamento o conjunto de informações, como, por 

exemplo, data, horário e volume compensado. Assim, se houver uma periodicidade em um 

horário definido de compensação do volume do reservatório, isso poderá ser indicio de uma 

vazamento.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi desenvolvido um circuito de detecção de água e este foi configurado para operar em 

conjunto com uma placa de prototipagem, Arduino Mega, conforme ilustrado na Figura 1. 
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Esse circuito foi capaz de detectar a presença de água na tubulação, sendo formado por dois 

eletrodos que foram fixados em uma mangueira transparente (Figura 2). Quando os eletrodos 

entram em contato com a água, ocorre à circulação de uma pequena corrente elétrica entre 

eles, tal corrente é lida na base de um transistor.  Assim, a corrente entre emissor e coletor 

desse transistor é ativada, possibilitando a circulação de corrente na bobina de um relé que 

está instalado em série com o transistor, sendo a atuação do respectivo relé detectada por uma 

porta digital do Arduino Mega. Portanto, ao alimentar a bobina do relé significa que existe 

água na tubulação, logo o sistema ativa um sensor de vazão que realiza a medição do fluxo de 

água.  Por outro lado, quando a bobina do relé estiver sem alimentação significa que está 

ocorrendo a passagem de ar na tubulação, logo a medição fluxo de água é desprezada.  

 

 

Figura 1.Circuito detector da presença de água, IFPB 2016 

 

Assim, foi realizada a montagem desse circuito em uma placa de circuito 

impresso, conforme ilustrado na Figura 2. Após a elaboração desse circuito, foi 

realizada a interligação entre o circuito da Figura 2 e o Arduino, de modo que pudessem 

funcionar em conjunto. A incorporação dessas placas possibilitou a identificação do 

fluido transportado pela tubulação. O sistema passou a detectar a presença de ar e 

desconsiderar tal fluxo na contagem, conforme apresentado na Figura 3.  
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Figura 2.Circuito detector da presença de água montado em placa de circuito 
impresso. 

 

 

Figura 3.Circuito detector da presença de água incorporado ao Arduino. 
 

Esse sistema interpreta o sinal vindo do circuito da Figura 1, sendo responsável 

por ativa a contagem do fluxo via sensor de vazão, ou desconsiderar a medição fluxo, 

em caso de ar.  

A outra etapa desenvolvida foi à elaboração de um sistema de controle de nível 

sem o uso de bóias, para testar e calibrar a vazão de entrada e saída dos reservatórios, ou 

seja, o sistema apresentado na Figura 3 é integrado a um sistema de ajuste de nível. 

Nesse sistema o usuário define o volume de água que deseja manter estável no 

reservatório. Para testar o sistema desenvolvido, foi utilizado uma conjunto de 

tubulações e recipientes com água, formando reservatórios de entrada e saída. Assim, 

quando uma torneira é aberta, fazendo com que a água saia desse reservatório, de modo 

que o sistema detecta a presença da água e, imediatamente, é acionado um sensor de 

vazão para mensurar o volume de água que foi retirada do reservatório. Desse modo, o 
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sistema irá repor no reservatório essa quantidade de fluido, de modo que  seu volume de 

água inicial é restabelecido, ou seja, mantém o nível do reservatório sempre dentro do 

limite estabelecido. Para isso, o sistema automaticamente liga uma bomba que 

restabelece o volume de água presente no reservatório para o set point desejado, 

repetindo esse processo quantas vezes for necessário. As Figuras 4 e 5 nos mostram 

como ficou a montagem final de todo esse sistema. 

F

igura 4.Vista superior da montagem final. 

Fig

ura 5.Vista frontal da montagem final. 

 

O circuito de detecção de água foi um grande aliado nesse processo, pois  

eliminou o erro que acontecia devido ao ar que entrava na tubulação e era contabilizado 

assim que a bomba era acionada.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados foram satisfatórios. A bomba foi ativada e só quando a água entrou em 

contato com os eletrodos que a contagem do sensor foi iniciada. Essa informação foi 

comprovada visualmente porque os eletrodos estão conectados em uma mangueira 

transparente. O sistema respondeu rapidamente contabilizando a vazão detectada, conforme 

pode ser verificado na Figura 6. 

 

Figura 6.Atuação do circuito ativando a contagem, detectada a presença de água 
na tubulação. 
 
Por outro lado, quando um jato de ar foi jogado na tubulação o sistema também 

respondeu corretamente, conforme pode ser verificado na Figura 7. 
 

 

Figura 7.Atuação do circuito desativando a contagem, detectada a presença de ar 
na tubulação. 
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 Por ultimo verificou-se que o sistema de controle reagiu conforme esperado e atuou 

devidamente mantendo uma margem de erro aceitável, sendo inferior 3%.  A Tabela 1 ilustra 

a quantidade de água que saiu do reservatório e o quanto foi compensado.  

 

Tabela 1. Sistema compensador de vazão. 
Vazão calculada na saída do reservatório (L) Vazão calculada na entrada do reservatório (L)    Erro(L) 
                             0,56                                                                 0,61                                              0,05 
                             1,01                                                                 1,07                                              0,06 
                             3,07                                                                 3,15                                              0,08 

 
 
CONCLUSÕES 

O objetivo principal de desenvolver um sistema eletrônico para monitoramento do 

consumo de água foi realizado. O sistema proposto apresenta elementos de baixo custo, sendo 

composto por um circuito capaz de identificar o ar na tubulação e um sistema para compensar 

o nível do reservatório. A próxima etapa será a elaboração de uma interface intuitiva para o 

servidor web, bem como, a realização de teste com outros sensores de vazão para avaliar a 

melhor opção para realizar a medição do fluxo da água em uma tubulação. 
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RESUMO: No presente artigo está contido os resultados de uma pesquisa que propôs o 
desenvolvimento de um atuador para fios de Ligas com Memória de Forma (LMF), assim 
como a sua caracterização, formando um comparativo dos resultados colhidos para um metro 
e meio completamente esticado dessa liga, assim como compactado no atuador. Tal estudo 
desenvolveu-se no contexto de um projeto de pesquisa, realizado por meio do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT – no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Cajazeiras. O trabalho concentrou-se 
em explorar a eficiência produzida por fios LMF, termicamente ativos, com “efeito memória 
duas vias”, que ao receber um aumento de temperatura, responde com uma contração em seu 
volume, retornando as suas características originais após ser resfriado. Os resultados foram 
armazenados e comparados a fim de contribuir para a comunidade científica com métodos de 
desenvolvimento de atuadores capazes de melhor utilizar as características dessas ligas, 
consideradas Materiais Inteligentes. 
Palavras–chave: LMF, Materiais Inteligentes, Efeito Memória Duas Vias, Eficiência 
 

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS 
 
ABSTRACT: In this article is contained the results of a research which proposes the 
development of an actuator for Shape Memory Alloy (SMA) as well as their characterization 
by means of tests, making a comparison of the results collected for a meter and a half of this 
alloy completely stretched, and compressed in the actuator. Such study was developed in the 
context of a research project through the Institutional Program of Scientific and Technological 
Initiation at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba, Campus 
Cajazeiras. The work has concentrated on exploiting the efficiency produced by SMA wires, 
thermally active, with "two-way memory effect", which when receiving a temperature 
increase, responds with a contraction in volume, returning their original features after being 
cold. The results were stored and compared in order to contribute to the scientific community 
with actuators to develop methods to utilize better the characteristics of these alloys, 
considered Smart Materials. 
KEYWORDS: SMA, Smart Materials, Two-Way Memory Effect, Efficiency 
 

INTRODUÇÃO 

As LMF são ligas metálicas especiais que possuem a propriedade de serem 

termicamente ativas, ou seja, ao estímulo térmico respondem com uma deformação e/ou 

tensão mecânica. Esta característica é conhecida como “efeito memória”. Sendo assim, são 

intrinsecamente consideradas como atuadores não convencionais. Esses atuadores geralmente 
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são utilizados na forma de fios finos que podem ser aquecidos por meio da passagem de 

corrente elétrica (efeito Joule). 

Diversas áreas têm sido beneficiadas com as pesquisas em LMF, pois estes materiais 

podem permitir: controle de posição (TAÍ E AHN, 2010), mudança de formas (ZHANG et al., 

2014; DONG, BOMING e JUN, 2008), aplicações aeroespaciais (LAGOUDAS, 2008), além 

de soluções para problemas relacionados a com a medicina (VILLARINHO, 2010), 

reabilitação robótica (SILVA et al., 2013) e muitas outras. 

Dentre as vantagens que as LMF apresentam, é possível citar: fabricação na forma de 

fios, boa relação resistência/peso (peso reduzido) e elevada relação força/área, o que 

possibilita utilizar esse material em próteses para membros superiores substituindo motores 

elétricos, com a vantagem de obter menor massa e desenvolver elevada força para agarrar 

objetos. 

Entretanto, as LMF possuem também desvantagens: como a contração do fio é 

proporcional a seu comprimento, em aplicações que necessitem um deslocamento maior, 

necessita-se de comprimentos cada vez maiores de fios para realizar o trabalho. 

Tentando contornar, o máximo possível, essas desvantagens de uma forma simples, foi 

projetado e desenvolvido um dispositivo atuador capaz de acomodar até um metro e meio de 

fio LMF, o qual fora submetido a experimentos, com o objetivo conferir suas características, 

tais como força e deslocamento, com o fio LMF acomodado nele,  comparando-as às do 

mesmo fio completamente esticado, em busca de qualificar tal dispositivo como próprio para 

uso em aplicações cabíveis, como, por exemplo, a reabilitação robótica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Projeto e fabricação do atuador 

Foi projetado em ambiente CAD um atuador em que pode ser compactado até um metro 

e meio de fio LMF, que possui em seu interior, duas bobinas, para que seja dado diversas 

voltas no referido fio. Nele há, também, uma mola de compressão no qual uma extremidade 

do fio fica engastada. Quando ativado, o material gera força capaz de mover o pino superior 

para baixo, produzindo, então, um deslocamento que pode ser aproveitado em aplicações 

outras. 

 

 



 

4385 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
Figura 1. Projeto em CAD do atuador. IFPB, 2015. 
 

Depois de projetado, o atuador fora levado ao processo de fabricação. Para tal, fora 

adotado o método de fabricação por prototipagem rápida. Este método garantiu uma boa 

exatidão na construção do protótipo, além de uma considerável rapidez na fabricação. O tipo 

de prototipagem utilizado foi o MDF (Modelagem por Deposição Fundida) e o material que 

compõe a estrutura do atuador, nesse caso, é o ABS. As polias são feitas de teflon. 

 

 
Figura 2. Atuador depois da fabricação. IFPB, 2015. 
 

Treinamento do fio de liga com memória de forma 

Neste trabalho, foi utilizado uma liga de Ni-Ti, com diâmetro de 0,31 mm. O material 

em seu estado bruto não possui a propriedade do “efeito memória”. 

Foi necessário realizar um tratamento térmico de recozimento, que serve para aliviar 

tensões internas, que no caso do material utilizado veio da fabricação, presentes na estrutura 

do fio. 

O fio apresentou uma coloração azulada, após o tratamento térmico, assim como 

também o “efeito memória”, passando a ser, de fato, termicamente ativo. 

Depois de passar pelo recozimento, o fio fora submetido a uma rotina de tensionamento 

e alívio de tensão para garantir o “efeito memória duas vias”, que é o desejado, cujo assegura 

que quando a LMF receber um aumento de temperatura, responda com uma contração em seu 

volume, retornando as suas características originais após ser resfriado. 

Para esse treinamento foi necessário submeter o fio a uma força ininterrupta, capaz de 

manter uma tensão mecânica constante. 
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Figura 3. Gráfico, tensão x deformação, do fio LMF usado. IFPB, 2015. 
 

No gráfico apresentado na Figura 3, foi-se capaz de identificar a região no qual ocorre a 

reorientação das variantes de martensita do material, sendo formada por uma tensão mecânica 

de, aproximadamente 190 Mpa. 

Fez-se necessária a aplicação de tal tensão mecânica, para que o material atingisse a 

região pseudoplástica, onde há um realinhamento em sua microestrutura. É nessa região no 

qual é realizado o referido treinamento. 

Dessa forma, foi-se necessário calcular a força que deveria ser aplicada para que o 

treinamento tivesse início.  

Finalmente, com o número encontrado de força, foram coletados pesos com valor 

aproximado ao encontrado, em quilogramas. O treinamento foi realizado engastando-se uma 

extremidade do fio, em posição vertical, e na outra prendemos os pesos, com 

aproximadamente 1,47 kg. 
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Figura 4. Ilustração da disposição do fio no processo de treinamento. IFPB, 2015. 
 
Para que o fio seja devidamente treinado e alcance a característica do “efeito memória 

duas vias”, é necessário que passe por ciclos de aquecimento, para que atinja o momento de 

contração máxima, puxando o peso, assim como de resfriamento, para que haja o alívio 

máximo, alongando-se ao máximo. 

Sendo assim, foram desenvolvidos componentes que atuam em conjunto com 

dispositivos comerciais, que compõem um sistema automático para o treinamento de ligas 

LMF. Esse sistema é composto por uma placa de aquisição de dados, chamada USB-6009 

(National Instruments), e uma rotina desenvolvida no software LabVIEW® (National 

Instruments), capaz de enviar pulsos elétricos por meio da placa, acionando o sistema acima 

mencionado. 

Caracterização da célula de carga 

Para que fosse atingido o principal objetivo da pesquisa, era necessário se caracterizada 

a eficiência, que nesse caso resume o quanto de força e deslocamento podem ser produzidos 

tanto pelo fio compactado no atuador, quanto pelo fio esticado, para que no fim fôssemos 

capazes de estabelecer um comparativo. 

Para tanto, foi utilizado um componente chamado célula de carga, um transdutor de 

força, que capta a carga aplicada sobre ele por meio da deformação de um extensômetro 

presente em sua superfície, convertendo o valor em sinal elétrico, podendo assim ser 

armazenado e quantificado. 

Foi caracterizada, então, a célula de carga utilizando pesos e conectando-a a uma placa 

que a alimentou, eletricamente. 
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Realizadas as medições, fora traçada a reta característica da célula de carga, assim como 

fora criada a equação que define o quanto de massa (em kg) é necessária ser aplicada ao 

transdutor para gerar um valor de tensão elétrica (em mV). 

 
Figura 5. Quadro de medições para cada massa aplicada à célula de carga. IFPB, 
2015. 
 
Com os valores das medições, fora traçada, também, o gráfico da curva Tensão x 

Massa, como é mostrado na Figura 6. 

 
Figura 6. Gráfico da reta da célula de carga. IFAL, 2015. 
 
Com a equação definida a caracterização da célula de carga estava completa. 

Sistema para a caracterização do atuador 

O sistema integrou a placa de potência, que serviu para ativar o fio LMF, assim como a 

placa da célula de carga, necessária para alimentá-la e enviar o sinal elétrico gerado pela 

deformação da mesma, a placa USB-6009, já usada para o treinamento do fio e o software 

MATLAB® (MathWorks), capaz de comunicar-se com a placa de aquisição de dados, 

recebendo e enviando sinais elétricos por meio dela. 

Método para os testes com o fio esticado e compactado 
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O procedimento para captar a força produzida pelo fio LMF completamente esticado, 

deu-se engastando uma de suas extremidades, utilizando-se cerca de 11 cm do comprimento 

total do fio para isso, tendo sua outra extremidade fixada, usando de mais 6 cm do 

comprimento do mesmo, na célula de carga, cuja esta, já estava conectada ao sistema 

automatizado desenvolvido. 

O tamanho útil do fio para o teste foi de 1,5 m. O esquema, de como o teste fora 

realizado, pode ser visto na Figura 8. 

 
Figura 8. Ilustração do esquema montado para o teste com o fio esticado. IFPB, 
2015. 
 

De forma parecida ocorreu com o fio compactado no atuador desenvolvido. Uma de 

suas extremidades ficou engastada, sendo cuidadosamente medida, para que fossem utilizados 

os mesmo 11 cm para tal, como fora no esquema anterior, sendo que sua outra extremidade, 

cerca de 7 cm, fora fixada na célula de carga. Dentro do dispositivo, estavam compactados 

aproximadamente 1,5 m de fio LMF. 

 

 
Figura 9. Ilustração do esquema montado para o teste com o fio compactado. 
IFPB, 2015. 
 

Para quantificarmos o deslocamento, fora utilizado um sensor chamado LVDT (sigla de 

Linear Variable Differential Transformer, traduzido como Transformador Diferencial 

Variável Linear), que é usado para a medição de deslocamento linear. O teste foi realizado 

para as duas situações, ou seja, com o fio esticado e com ele acomodado no atuador 

desenvolvido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o teste de força, realizado com o fio esticado e compactado, observou-se o 

comportamento descrito nos gráficos apresentados nas Figura 10 e 11. 

 

 
Figura 10. Gráfico resultante dos testes com o fio esticado. IFPB, 2015. 
 
 

 
Figura 11. Gráfico resultante dos testes com o fio compactado. IFPB, 2015. 
 
O resultado do deslocamento está representado na Figura 12. 

 

 
Figura 12. Deslocamento fio esticado, esquerda e compactado, direita. IFPB, 2015 
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CONCLUSÕES 

A perca de força foi de significantes 15 N, o que demonstra que a forma em que o fio 

LMF está compactado no dispositivo (de maneira bobinada, com duas polias) não é a ideal. O 

atrito produzido quando o fio deforma é muito alto, interferindo no percentual de contração 

do material, assim como na produção de força. 

A diferença de deslocamento também fora bastante significativa. Um valor de 4,86 mm 

difere o deslocamento do fio esticado, para o dele compactado. 

Por tanto, conclui-se que para eventuais estudos futuros, uma nova forma de compactar 

o fio em um atuador, visando a diminuição do atrito gerado, seja o principal foco. 

 

REFERÊNCIAS 

CUNHA, F. L.; Mão de São Carlos, uma Prótese Multifunção para Membros Superiores: 

um Estudo dos Mecanismos, Atuadores e Sensores. 2002. 259f. Tese (Doutorado em 

Engenharia Elétrica – Automação) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, 

Universidade de São Paulo, 2002. 

 

DONG, Y.; BOMING, Z.; JUN, L. A changeable aerofoil actuated by shape memory alloy 

springs. Materials Science and Engineering, p. 243 – 250, 2008. 

 

LAGOUDAS, D. C. Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications. 

Texas: Springer, 2008. 446 p. 

 

SILVA, A.F.C.; SANTOS, A.J.V.; SOUTO, C.R.; ARAÚJO, C.J.; SILVA, S.A. Artificial 

Biometric Finger Driven by Shape-Memory Alloy Wires. Artificial Organs, v. 37, p. 965-72, 

2013. 

 

TAI, N. T.; AHNZ, K. K. Apply adaptative fuzzy sliding mode control to SMA actuator. 

International Conference on Control, Automation and Systems, 27-30 Oct. 2010, Kintex, 

Korea. 

 



 

4392 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

VILLARINHO, D. J. Caracterização de uma linga NITI visando confecção e aplicação 

como material biomédico em órtese Grampo de Judet. 2010. 125 f. Dissertação 

(Mestrado) – Curso de Engenharia Mecânica – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2010. 

 

ZHANG, S.; LIU, B.; WANG, L.; YAN, Q.; HUAT, K. L.; YANG, J. Design and 

Implementation of a Lightweight Bioinspired Pectoral Fin Driven by SMA. Mechatronics, V. 

PP, p.1-13, 2014. 

  



 

4393 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLE INTELIGENTE PARA 
SELEÇÃO DE OBJETOS APLICADO A UM PROTÓTIPO DE 
MANUFATURA ROBOTIZADA  
 
Oseas Cavalcante dos Santos Encarnação1, José Alberto Diaz Amado2,  
 João Erivando Soares Marques3, Fábio Silveira Silva4 
 
1Discente de graduação em Engenharia Elétrica –IFBA. e-mail: o.seas@hotmail.com; ²Professor do Curso de 
Engenharia Elétrica - IFBA. e-mail: sportingjada1@hotmail.com; ³Professor do Curso de Engenharia Elétrica - 
IFBA. e-mail: joaoerivando@yahoo.com.br; 4Discente de graduação em Engenharia Elétrica –IFBA Bolsista 
PIBIC do IFBA. e-mail: fabio.slv@outlook.com; 

 
RESUMO: Por terem aplicações que abrange diversas áreas, os sistemas robotizados têm 
sido constantemente aprimorados. A interpretação dos dados de sensores e a geração de 
estratégias de movimentos inteligentes em tempo real constituem um dos atuais desafios no 
controle do movimento programado de dispositivos robóticos. Estimulado pela importância 
desses sistemas e nos benefícios que eles podem trazer. Este artigo consiste no 
desenvolvimento de um sistema no qual, um manipulador robótico é utilizado para fazer uma 
inspeção do ambiente utilizando sistema de visão computacional para identificação de peças e 
algoritmos de inteligência artificial para decidir estratégias de movimento. A aplicação é 
capaz de identificar a presença de objetos de cores pré-estabelecidas transportadas numa 
esteira e fazer a distinção entre o tipo de objeto quanto ao seu material e cor. Depois de 
conhecer as características, o braço robótico capturar o objeto e leva até uma posição pré-
estabelecida em função das características do objeto capturado.  
Palavras–chave: automação, braço robótico, visão computacional, inteligência artificial 
 

DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT CONTROL FOR SELECTING 
OBJECTS APPLIED TO A PROTOTYPE ROBOTIC 
MANUFACTURING. 
 
ABSTRACT: To have applications covering several areas, robotic systems have been 
constantly improved. The interpretation of the sensor data and generating smart moves 
strategies in real time is one of the current challenges in the control of movement 
programmed robotic devices. Stimulated by the importance of these systems and the benefits 
they can bring. This article is to develop a system in which a robot manipulator is used to 
make an environmental inspection using computer vision system to identify parts and 
artificial intelligence algorithms to decide movement strategies. The application is able to 
identify the presence of pre-set colors objects carried on a mat and to distinguish between the 
type of object as to its material and color. Once you know the features, the robotic arm to 
capture the object and leads to a pre-established position in the characteristics of the captured 
object. 
 
KEYWORDS: automation, artificial intelligence, computer vision, robotic arm 
 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o avanço da computação e da robótica possibilitou atividades 

outrora impossíveis, e dessa maneira permitindo o favorecimento nas mais diversas áreas 
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científicas. Uma das mais importantes aplicações da robótica está direcionada ao 

aperfeiçoamento de sistemas envolvendo braços robóticos. Suas aplicações são vistas 

principalmente na indústria.  

Algumas áreas da computação têm contribuído com a robótica auxiliando no avanço 

desta área, tornando possível o aumento e a eficiência das aplicações. Dentre elas, pode-se 

citar o processamento de imagens, que consiste na captura das imagens e seu tratamento, com 

o objetivo de melhorar a informação visual para interpretação humana ou melhorá-la para 

percepção/interpretação automática através de máquina. Outra área é a visão computacional, 

que consiste na extração de informações de imagens, como por exemplo, localização de 

objetos e identificação de alterações no ambiente, fazendo o robô “enxergar” o ambiente de 

trabalho (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999).  

Ainda contribuindo com a robótica tem-se a inteligência artificial, que permite que os 

robôs sejam capazes de comportamentos inteligentes usando dados adquiridos a partir das 

imagens, sons e outras fontes de informações (SHHEIBIA, 2001). A inteligência artificial 

pode ser definida como a capacidade de um sistema ser racional, tomando assim decisões 

corretas com base nos dados que possui (RUSSELL; NORVING, 2004). Esta é utilizada em 

diversas aplicações, dentre elas os sistemas especialistas, concebidos para atuar como 

consultores qualificados em uma determinada área do conhecimento (NASCIMENTO 

JUNIOR; YONEYAMA, 2000).  

Percebendo as vantagens que essas técnicas aplicadas a um manipulador robótico 

podem trazer, neste trabalho, foi desenvolvido um sistema que reconhece objetos com 

características pré-estabelecidas que permita estabelecer uma posição para cada peça por uma 

técnica de inteligência artificial. O reconhecimento é feito pelo uso de sensores e visão 

computacional. Por exemplo, uma linha de produção em que peças de diferentes cores e 

materiais trafegam sobre uma esteira mecânica e possam ser apresentadas em diferentes 

posições. Aplicando-se técnicas de visão computacional, torna se possível identificar as peças 

de acordo com sua cor, e ainda, com o auxílio de sensores é possível identificar o tipo do 

material, conhecendo as características. Conforme os dados coletados pelo sistema são 

tomadas as decisões para deslocamento dos objetos através de um manipulador robótico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de seleção de objetos, com implementação 

de um processo de visão computacional, diversos sensores e um manipulador robótico. 

O desenvolvimento deste trabalho se obteve em cinco etapas, a seguir:  
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Esteira transportadora  

A necessidade de construir uma esteira surgiu da desproporção apresentada entre as 

esteiras disponíveis no laboratório e o robô manipulador “Scorbot”. O projeto da esteira foi 

feito utilizando a ferramenta de desenhos técnicos AutoCAD, as dimensões foram escolhidas 

com base nas características das peças transportadas e componentes disponíveis para a 

construção do protótipo.  

O controle de velocidade da esteira transportadora foi feito utilizando a técnica de 

PWM, levando sempre em consideração o tempo de processamento de imagem no Raspberry, 

já que o objetivo é identificar os objetos que estão sendo transportados. As informações 

referentes às cores são obtidas por visão computacional enquanto que os tipos são por 

sensores. 

Os leds indicativos estão dispostos no painel, pode se observar que cada led tem uma 

função específica. Este trabalho foi projetado para identificar objetos de duas cores distintas 

em específico às cores vermelha e verde. Por conveniência, foi utilizado um led bicolor para 

tal função. A tabela 1 mostra a funcionalidade de cada led no sistema.  

 

Tabela 1. Código de cores dos leds. IFBA, 2016. 

Cor Função 

Vermelho Acende quando o motor é acionado 

Amarelo Acende ao identificar objeto de metal 

Azul Acende ao identificar objeto não metal 

Bicolor (verde) Acende ao identificar um objeto verde 

Bicolor (vermelho) Acende ao identificar um objeto vermelho 

 

A disposição do circuito de acionamento, Arduino, Raspberry Pi e do motor CC pode 

ser vista na figura 1.  

 



 

4396 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Visão interna da caixa de controle. IFBA, 2016. 

 

A figura 2 mostra a esteira completa, nela observa-se uma caixa com uma câmera 

webcam fixada na parte superior. A construção deste ambiente foi necessária para criar as 

condições de captura de imagens. É possível ainda, ver os sensores indutivo e óptico que são 

responsáveis respectivamente pela detecção de metal e presença de algum objeto. 

 

 

Figura 2. Esteira finalizada. IFBA, 2016. 

 

Sistema de visão  

Nesta etapa foi desenvolvido o ambiente de trabalho integrando a esteira transportadora 

e a câmera digital. Com objetivo de criar um ambiente propício a captura de imagens, foi 

desenvolvido um suporte para comportar a câmera. Este suporte foi fixado no início da esteira 

para que quando se inicie o processo, o objeto seja imediatamente identificado. Após a 

obtenção das imagens, é iniciado o seu processamento no Raspberry para identificar os 

objetos de interesse (verde e vermelho).  
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O programa foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Python em sua 

versão 2.7.3.. Inicialmente, é feita a captura de imagens utilizando uma câmera webcam para 

serem tratadas, então o software trata a imagem de modo a isolar apenas o que será utilizado, 

nesse caso, os pontos emitidos pelas cores vermelha e verde. A imagem é convertida em preto 

e branco ignorando os outros canais de cor, variando os valores de cada pixel de 0 a 255 nesse 

canal como mostra a figura 3. Feito isso, a imagem é filtrada deixando passar apenas os pixels 

com valores acima de 240 e em seguida ela é binarizada. 

 

 

Figura 3. Detecção de objeto vermelho, a tela à esquerda mostra a imagem convertida 

em preto e branco, onde tudo que é vermelho passa a ser branco e qualquer outra cor é 

ignorada. IFBA, 2016. 

 

Como toda biblioteca Python, ela deve ser importada para que o código reconheça seus 

componentes, além da SimpleCV, outras bibliotecas como a serial e time também são 

utilizadas. Suas funções são respectivamente transmissão de dados entre o Raspberry e 

microcontrolador, e controle do tempo de transmissão desses dados  

 

Mapeamento do ambiente e movimentos do manipulador  

Conhecidos os limites de alcance do robô e as dimensões da esteira, foi feito o 

mapeamento da superfície de trabalho, ou seja, os possíveis percursos do braço robótico. 

Nesta etapa foram determinadas as posições iniciais e finais da pinça do robô, as co-ordenadas 

foram obtidas a partir do RoboCell (Software que acompanha o Scorbot), na parte inferior da 

interface é possível ver a posição da pinça do robô em coordenadas. Nesta etapa, também foi 

determinada a posição de parada da esteira (posição na qual os objetos são capturados) e as 

posições de alocação dos mesmos conforme a figura 4. 
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Figura 4. Disposição das posições de captura e alocação das peças 

 

Depois de identificadas e capturadas, as peças precisam ser depositadas nas caixas 

correspondentes as suas características. Nesta parte do processo foi optado por utilizar um 

controle inteligente para decidir onde cada peça será alocada. As redes neurais artificiais são 

técnicas computacionais inspirados em neorônios biológicos que permite a aprendizagem 

através de um ajuste prévio ou através da interpretação de padrões. O modelo utilizado foi o 

Perceptron, que é uma rede neural simples e constitui-se de uma camada de entrada e uma 

camada de saída. A cada entrada existe um peso relacionado, sendo que o valor de saída será a 

soma dos produtos de cada entrada pelo seu respectivo peso. O neurônio possui um 

comportamento tudo ou nada, logo, foi necessário estabelecer uma função limiar que define 

quando o neurônio está ativo ou em repouso. Este modelo é limitado a funções lineares, 

entretanto, sua implementação neste trabalho é importante, pois um dos objetivos é iniciar o 

desenvolvimento de um projeto que sirva de ponto de partida para muitos outros, além da 

compreensão dessa poderosa técnica. O programa foi desenvolvido e treinado no Arduino, a 

figura 5, mostra de forma resumida e esquemática o uso das redes neurais neste trabalho. 

 

 

Figura 5. Diagrama do fluxo de dados na RNA’s. IFBA, 2016. 

 

Na tabela 2, são mostradas as representações binárias das entradas, saídas e os ângulos 

das articulações do robô. Estes ângulos levam a pinça do Scorbot até a posição onde cada 

peça deverá ser abandonada, essa posição é definida de acordo as características da peça.  
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Tabela 2. Relação de input e output das RNA’s. IFBA, 2016. 

Entradas Saídas 

Características Codificação Codificação Ângulos das articulações 

Metal Verde 11 10 ([76 -10 -20 -53 10]) 

Não Metal Verde 10 11 ([67 -10 -20 -40 10]) 

Metal Vermelho 01 00 ([73 -10 -20 -80 10]) 

Não Metal Vermelho 00 01 ([63 -10 -20 -68 10]) 

 

Apesar do Scorbot possuir um software especifico (RoboCell), o controle não é feito por 

ele devido a impossibilidade de comunicação serial com o Arduino. Para contornar isso, 

optou-se pelo uso do MatLab, esse tipo de controle só é possível através da Toolbox do 

Scorbot.  

Integrações das etapas anteriores  

A união dos sistemas de sensores e visão, com a sequência de ações envolvendo a 

esteira e o manipulador, tem sua lógica de funcionamento gerenciada pelo microcontralador 

do Arduino. Assim, informações referentes à detecção e identificação de objetos são enviadas 

respectivamente pelos sensores e Raspberry para o Arduino, nele são feitas as tomadas de 

decisões relativas às ações da esteira e do manipula-dor, a figura 6 mostra como os 

dispositivos estão relacionados. 

 

 

Figura 6. Diagrama do fluxo de dados entre os dispositivos. IFBA, 2016. 
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Tomada de decisão  

Quando uma peça é colocada na esteira, é feita uma verificação para constatar se a peça 

é verde ou vermelha, metálica ou não metálica. Com base nos resultados, o sistema captura e 

aloca as peças na posição predestinada a peças com tais características. Caso seja incomum, o 

sistema a ignora e deixa passar direto. O objetivo é sempre separar as peças de acordo o que 

foi programado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção apresenta os resultados experimentais alcançados em laboratório durante o 

desenvolvimento do protótipo.  

Ajuste de velocidade da esteira  

O motor CC utilizado possui velocidade em potência máxima de 43 RPM. 

Primeiramente, tentou-se aplicar o giro do eixo do motor diretamente sobre o rolete que 

movimenta a esteira. Porém, a velocidade máxima do motor mostrou-se muito elevada, 

fazendo com que o objeto percorresse muito rápido não sendo possível fazer sua identificação 

ao passar pelo campo de visão da câmera. A solução foi utilizar a técnica do PWM e ajustar a 

velocidade a valores que tornasse possível o reconhecimento do objeto pela câmera e 

sensores. Depois de vários testes, o valor encontrado correspondeu a 31% da velocidade em 

potência máxima para o campo de visão da câmera e 60% para o deslocamento da peça, 

permitindo que o processo não seja tão lento. As regiões e seus níveis de velocidade podem 

ser vistas na figura 7.  

 

 

Figura 7. Variação da velocidade da esteira em função da posição da peça. IFBA, 2016. 

 

Controle da luminosidade para captura da imagem  

Uma desvantagem do sistema que utiliza visão computacional é a relação da precisão do 

sistema com a cor. Essa dependência ocorre principalmente em função da câmera utilizada. 

Contudo é possível reduzir essa dependência criando um ambiente onde se pode controlar a 
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luminosidade. Para isso, foi construída uma caixa escura onde a luminosidade interna é 

controlada por leds. Observou-se que o objeto só tinha sua cor identificada quando a 

luminosidade interna da caixa estava entre 40% e 45% de sua capacidade. Analisando a tabela 

3, é possível perceber que a precisão do sistema, bem como a taxa de falha no reconhecimento 

das peças, é dependente da intensidade das cores. Embora a taxa de falhas tenha sido alta para 

a cor verde, em alguns casos, quando variava a luminosidade do ambiente a peça era 

perfeitamente identificada, para resolver isso, foram feitos alguns testes com duas peças ao 

mesmo tempo, ambas verdes, porem diferentes, o resultado foi satisfatório. Foi observado que 

este erro ocorre sempre que há uma variação grande e brusca de luminosidade. 

 

Tabela 3. Experimento com 50 tentativas para detectar as cores de peças verdes e 

vermelhas. IFBA, 2016. 

Cor N° de vezes que 

foi detectado 

N° de vezes que 

não foi detectado 

Erro (%) 

Vermelha 47 3 6 

Verde 35 15 30 

Dois verdes 

diferentes 

49 1 2 

 

CONCLUSÕES 

A escolha das técnicas empregadas tanto na extração de informações das imagens 

quanto na interpretação das mesmas mostrou-se acertada. A combinação da técnica de 

detecção de metal com o reconhecimento de cores e a utilização do manipulador junto a uma 

esteira permitiu o desenvolvimento de um protótipo versátil quanto ao produto a ser 

selecionado, com velocidade e com resultado satisfatório na execução da análise. A utilização 

da biblioteca SimpleCV para reconhecimento das peças foi baseada na capacidade do método 

em representar as cores a partir de uma quantidade pequena de descritores, sendo esta 

característica muito útil à etapa de interpretação. Já a utilização de redes neurais do tipo 

Perceptron baseou-se na capacidade de generalização da rede e também na sua facilidade de 

implementação.  

Finalmente, é importante comentar que, apesar do tipo de análise baseado na forma de 

ser aplicável a uma grande diversidade de objetos, para muitos destes o mesmo não será 

suficiente para a identificação de diferentes tonalidades de uma mesma cor, sendo necessário 

o ajuste prévio na luminosidade do ambiente onde se encontra a câmera. 
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RESUMO: Neste trabalho foi desenvolvido um conversor SEPIC para o carregamento de 
uma bateria. Para isto, foram construídos um circuito referente ao estágio de potência 
composto por capacitores e indutores, e outro referente ao estágio de controle composto por 
um microcontrolador PIC e sensores de tensão. A partir de sinais enviados ao PIC monitorou-
se a tensão de entrada bem como a tensão e a corrente de saída do conversor, dessa forma a 
partir do ajuste do ciclo de trabalho do sinal PWM controlou-se a tensão e a corrente aplicada 
à bateria. Os resultados mostram que os níveis de tensão e corrente do circuito de carga são 
adequados para carregar uma bateria na aplicação do método de carga conhecido como Dois 
Níveis de Tensão. Portanto, o sistema construído pode ser acoplado a um aerogerador o qual 
constitui uma opção para a universalização do atendimento com relação ao fornecimento de 
energia elétrica.  
Palavras-Chave: aerogerador, carregador, energia renovável, pwm 

 

DEVELOPMENT OF A SEPIC CONVERTER FOR BATTERY 
CHARGING LEAD ACID FOR A LOW POWER WIND SYSTEM 

 

ABSTRACT: In this work we developed a SEPIC converter for charging a battery. For that 
they were built a circuit regarding the power stage composed of capacitors and inductors, and 
another related to the control stage consists of a PIC microcontroller and voltage sensors. 
From signals sent to the PIC input voltage was monitored and the voltage and converter 
output current, thereby starting the setting of the PWM duty cycle controlled to voltage and 
current applied to the battery . The results show that the levels of voltage and current of the 
load circuit are suitable for charging a battery in implementing the charging method known as 
two voltage levels. Therefore, the built system can be coupled to a wind turbine which is an 
option for the universal service in relation to the supply of electricity. 

KEYWORDS: wind turbine, charger, renewable energy, pwm 
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1. INTRODUÇÃO 

Na atualidade existe uma consciência por parte da sociedade de modo generalizado 

acerca da necessidade de buscar novos meios de geração de energia elétrica a partir de fontes 

renováveis, numa perspectiva de preservação do meio ambiente. Nesse contexto, alguns tipos 

de energia renováveis como a eólica e a solar tem se popularizado cada vez mais. 

Nesse âmbito, uma possibilidade de utilização da energia eólica na produção de energia 

elétrica é a implementação de sistemas isolados de baixa potência para atender uma demanda 

específica, como por exemplo, uma residência afastada da rede elétrica convencional.  Esses 

sistemas geralmente utilizam baterias para armazenar a energia elétrica com intuito de 

solucionar o problema da intermitência dos ventos que influencia diretamente nas 

características da energia gerada. Então, observa-se que umas das dificuldades apontadas na 

transformação de energia eólica em elétrica está diretamente ligado ao circuito de carga. Pois 

a geração depende da velocidade do vento, o que resulta no desperdício de certa quantidade 

de energia quando a tensão do aerogerador é menor que a tensão da bateria. 

Desta forma, entendendo que é essencial minimizar perdas, e que é necessário aplicar 

um método de carga adequado à bateria, propõe-se a construção de um conversor chaveado 

SEPIC, que aproveite a energia gerada em diferentes velocidades de vento, e que realize o 

carregamento de uma bateria, de maneira otimizada.  

1.1 Carregamento de uma bateria 

Com relação à recarga das baterias, a Figura 58 mostra o comportamento da tensão e da 

corrente no Método de Dois Níveis de Tensão no qual ocorrem três estágios: primeiro é 

imposta uma corrente (IMAX) até que a tensão chegue à tensão de equalização (VBLK); em 

seguida mantém-se a tensão de equalização sobre a bateria até que a corrente decresça até um 

valor de retenção mínima (IMIN); no terceiro estágio é mantida uma tensão de flutuação (VFLT) 

sobre a bateria para que a carga seja mantida. Também é sugerida a adição de um estágio de 

pré-carga para verificar se a bateria está em descarga profunda. 
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Figura 58.Tensão e corrente na bateria com o método de Dois Níveis de 

Tensão. Lazzarin, 2006. 

 

1.2. Conversor SEPIC 

Do inglês Single-Ended Primary Inductor Converter (SEPIC) é um conversor chaveado 

no qual a tensão de saída pode ser controlada empregando-se uma modulação por largura de 

pulso (PWM). Este possibilita obter uma tensão de saída maior ou menor do que a entrada. 

Neste projeto será considerado o modo de condução contínua, cujo ganho estático é dado pela 

Equação 1. Dessa forma, a relação entre a tensão de entrada (Vin) e a tensão de saída (V0) 

depende unicamente do ciclo de trabalho (D) da chave. O esquema referente ao SEPIC pode 

ser visto na Figura 59 (TIBOLA,2009). 

 

 

Figura 59. Circuito de potência Conversor SEPIC. IFBA, 2016. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Baseado na pesquisa bibliográfica, será utilizado o método de carga mostrado na 0. 

Dessa forma o controlador de carga foi projetado para uma tensão de entrada entre 10V e 20V 

e para uma bateria de 12V com capacidade de 4Ah.  

2.1. Dimensionamento do Conversor SEPIC 

Os componentes do SEPIC foram dimensionados entendendo-se que a tensão de saída 

do gerador varia com a velocidade do vento, mas o conversor deve manter a tensão de carga 
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correspondente à fase de carregamento em que a bateria se encontrar. A frequência de 

comutação escolhida arbitrariamente foi de 50kHz, estando acima da faixa de frequência 

audível. A variação de tensão de 1%. Os valores de indutância e capacitância calculados 

foram registrados na Tabela 6.  

 

Tabela 6. Valores do ciclo de trabalho (D), corrente de entrada (IE), indutância de 

entrada (LE), indutância de magnetização (ILM) e de capacitância (C) para o método de 

carga de Dois Níveis de Tensão. IFBA,2016. 

Vin (V) V0 (V) D IE (A) LE (µH) Lm (µH) C (µF) 

20 13,8 0,408 0,032 1180 817 5,9 

 

O circuito do estágio de potência com adesão de circuitos snubbers nas chaves e com 

relés de proteção, e uma ligação para um ventilador pode ser visualizado na Figura 60. 

 

Figura 60. Esquema da montagem o estágio de potência do controlador de carga. 

IFBA,2016. 

 

2.2. Controle do conversor SEPIC 

O circuito de controle é composto por microcontrolador e sensores, o esquema montado 

será exibido em partes separadas para melhor visualização, como segue. 

2.3. Microcontrolador 

O microcontrolador ajusta do ciclo de trabalho de um sinal PWM promovendo a 

aplicação dos níveis de tensão e correntes adequados ao carregamento da bateria.  
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Figura 61. Esquema das conexões do PIC18F4550. IFBA, 2016. 

 

O esquema do circuito montado com o microcontrolador é mostrado na Figura 61. Os 

pinos VSBAT, VST, ISBAT, VSIN, realizam a leitura dos sinais oriundos dos sensores de 

tensão, temperatura e corrente. O display LCD será utilizado para indicar o estágio do 

processo de carga da bateria, bem como os valores atuais de corrente e tensão na bateria e na 

entrada. E as saídas RLvin, Rlbat, RDSCRT e Vent irão controlar os relés, a carga de descarte 

e um ventilador, respectivamente. 

2.4. Sensores de tensão 

Tratam-se de divisores de tensão acrescidos de um capacitor para filtragem de ruídos, 

como está na Figura 62(a e b)0, o diodo zener de 5,1V protege a entrada do microcontrolador  

 

                                a)                                        b) 

Figura 62 Esquema do sensor da tensão de: a) Entrada (VIN) e b) Saída (VBAT). 

IFBA,2016. 
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2.5. Sensor de corrente  

Para monitorar a corrente, adicionou-se um resistor shunt (RSH) de pequeno valor em 

série com a bateria. Como a tensão sobre RSH é pequena, amplificou-se este sinal antes de 

introduzi-la no microcontrolador para garantir uma leitura correta. Além disso, construiu-se 

um filtro passa baixas para eliminar as componentes de alta frequência da corrente, o que 

implica também na eliminação de ruídos que possam afetar a leitura (TIBOLA,2009). 

A configuração do circuito a ser utilizado é mostrada na Figura 63, bem como a 

distribuição dos pinos do amplificador utilizado, LM358.  

 

Figura 63. Filtro para o sensor de corrente. IFBA,2016. 

 

Para calcular o ganho e a frequência de corte do filtro utilizaram-se a Equação 2 e 

a Equação 3, adaptadas de Tibola (2009). 

 

2.6. Medida de temperatura 

O monitoramento da temperatura é feito utilizando do sensor de temperatura CI LM35 o 

qual está conectado ao microcontrolador. Ele apresenta uma saída de tensão linear relativa à 

temperatura.  

2.7. Firmware  

O programa elaborado para controlar o conversor, realiza a leitura dos parâmetros do 

sistema, através dos sensores de corrente, tensão e temperatura, desta maneira quando 

comparado com os valores configurados, se iniciará o controle PWM do MOSFET. 
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Figura 64. Fluxograma do algoritmo de controle. IFBA, 2016. 

 

A Figura 64 mostra o fluxograma do algoritmo gravado no PIC que controla o circuito 

de potência. O controle acopla o gerador e a bateria ao carregador através do relé de entrada 

(RLVIN) e do relé de saída (RLBAT), respectivamente, mostrados na Figura 60. 

O programa supervisiona constantemente a tensão (Vbat) e a corrente (Ibat) de carga. 

Além disso, durante um intervalo de tempo são monitoradas a temperatura (temp) e a tensão 

de entrada (Vin). 

3. RESULTADOS 

Resultados em malha aberta 

Os testes em malha aberta foram realizados com uma tensão de entrada de 10V e uma 

carga resistiva de 20 Ohm na saída. A Figura 65 mostra a tensão de saída do conversor, a 

tensão na chave e a tensão no diodo. Como pode-se observar, o valor da tensão de saída foi 

ajustado para 14,6V, entretanto existem picos de tensão decorrentes do chaveamento nos três 

sinais analisados. Esses picos são atribuídos às indutâncias e capacitâncias parasitas que na 

prática influenciam no comportamento do circuito. 
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Figura 65. Tensão de saída (Vo), tensão na chave (Vs) e tensão no diodo (VD) 

para os testes realizados na prática em malha aberta. IFBA, 2016. 

 

Os picos na tensão de saída são mais acentuados no momento em que o interruptor entra 

em condução. Isso ocorre porque no momento há um pico de corrente reversa no diodo 

devido ao seu tempo de recuperação. O valor de sobretensão é de 3,76V e de subtensão de 

4,64V.  

Entendendo-se que tais picos são devidos à corrente instantânea no diodo durante o seu 

tempo de recuperação, adicionou-se um indutor na saída do conversor antes do capacitor de 

saída como mostra a Figura 66.  Tal indutor fornecerá corrente para a carga durante o instante 

de recuperação do diodo.  

 

Figura 66. Indutor adicionado à saída para diminuir o pico de tensão. IFBA, 

2016. 

 

Este circuito possui um ganho de tensão expressado na Equação 4 a seguir. Como pode-

se observar, este ganho depende também da resistência interna da bateria, a qual apresenta 

uma dinâmica com o tempo. 

 

 Para calcular o valor do indutor utilizou-se um valor fixo de 20Ω para a resistência e 

considerou-se uma frequência de corte de 5kHz, o que resultou em uma indutância próxima a 

1µH. Porém, na prática utilizou-se um indutor de 5µH. O que foi suficiente para obter a 
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tensão mostrada na Figura 67. Na qual registra-se um valor de sobretensão de 1,82 V e uma 

subtensão de 0,54V.  

 

 

Figura 67. Tensão de saída após adição do indutor de filtragem. IFBA, 

2016. 

 

Resultados em Malha Fechada 

 Iniciou-se o teste com a bateria descarregada. A tensão inicial da bateria foi de 10V. A 

corrente de carga de 1A foi aplicada enquanto e a tensão nos terminais da bateria foi de 

12.4V. Essa corrente de 1A foi aplicada até a tensão atingir VBLK de 14,4V, caracterizando a 

fase de Carga Rápida 1. Na sequência, a tensão foi mantida no valor de VBLK até a corrente 

diminuir para 0,1 A, o que significa a aplicação a da fase de Carga Rápida 2. Finalmente a 

tensão da bateria é mantida no valor de flutuação de 13,8V e a corrente diminui para um valor 

de manutenção. 

 A tensão sobre aplicada pelo carregador na bateria pode ser visualizada na Figura 68, a 

qual mostra o detalhe do ripple de tensão, bem como os picos devidos ao chaveamento. Como 

pode ser visto, o valor de sobretensão está em aproximadamente 1V, e o de subtensão 0.2V.  
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Figura 68. Tensão aplicada pelo carregador sobre a bateria. IFBA, 2016. 

 

4. CONCLUSÕES 

 O circuito de controle utilizando o PIC18F4550 em conjunto com o software utilizado, 

funcionaram corretamente, no que tange à aquisição dos dados dos sensores, à implementação 

da modulação por largura de pulso (PWM) utilizada para chavear o conversor, permitindo a 

aplicação da estratégia de controle utilizada no algoritmo. 

Os resultados obtidos com o sistema completo carregando uma bateria foram 

satisfatórios, visto que o carregador aplicou uma curva de carga adequada na bateria. Este 

sistema mostrou-se eficaz em aplicar o Método de Dois Níveis de Tensão. Indicando que os 

objetivos da pesquisa foram alcançados. 
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RESUMO: Pesquisas na área de reabilitação robótica vem tendo destaque nos últimos anos, 
por buscarem minimizar problemas relacionados à pessoas que sofreram alguma amputação 
ou que necessitam melhorar suas capacidades motoras. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um dedo robótico, na busca de contribuir para solucionar problemas 
relacionados a falta de antropomorfismo presente nas próteses atuais. O projeto foi totalmente 
baseado nas características fisiológicas do dedo humano, no que diz respeito às proporções 
dimensionais e aos ângulos formados pelas falanges. A estrutura mecânica do dedo robótico 
foi projetada em programa computacional e posteriormente fabricada em polímero ABS por 
meio de prototipagem rápida usando uma impressora tridimensional.  
Palavras–chave: amputação, características fisiológicas, prototipagem rápida 

 

Development of a Biometric Finger with Purpose Rehabilitation Robotics 

 

ABSTRACT: Research in robotic rehabilitation area has had prominence in recent years, 
seeking to minimize problems related to people who have suffered an amputation or who need 
to improve their motor skills. This paper presents the development of a robotic finger, seeking 
help solve problems related to lack of anthropomorphism present in today's prostheses. The 
design was based solely on physiological characteristics of the human finger, with regard to 
the dimensional proportions and the angles formed by the phalanges. The mechanical 
structure of the robot finger is designed in a computer program and subsequently ABS 
polymer produced through rapid prototyping using a three-dimensional printer. 

KEYWORDS: amputation, physiological characteristics, rapid prototyping 

 

INTRODUÇÃO 

Presente praticamente em todas as atividades do homem, a mão humana é um órgão que 

se caracteriza por sua enorme versatilidade. Isso se deve principalmente a suas características 

mecânicas e construtivas. É o órgão motor mais importante, destinado a desenvolver tarefas 

extremamente complexas (CUNHA, 2002).  
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A mão humana tem sido alvo de estudo desde o início dos tempos, artistas, físicos e 

filósofos, desde a época mais remota, procuram aprofundar seus conhecimentos na anatomia 

da mão humana. Filósofos como Anaxágoras (500 - 428 A.C.) e Aristóteles (384 - 322 A.C.) 

discutiam a relação entre a mão e a mente humana, pois ambas, fornecem características ao 

ser humano que o distingue dos outros animais. O fascínio de Leonardo da Vinci (1452-1519) 

pela anatomia da mão é óbvio na sua arte. O trabalho “De humani corporis fabrica” de 

Andreas Vesalius em 1543, dinamizou para um novo nível a exploração da anatomia da mão, 

com muitas gravuras dedicadas a esta (Gaspar, 2010).  Alguns autores, conforme descrito por 

Albuquerque (2007), afirmam ser a mão humana uma das partes mais evoluídas do corpo 

humano, capaz de interagir, de forma versátil, com o meio ambiente, por meio de 

movimentos, de sensações de tato, de controle de forças e outras habilidades. Essa capacidade 

de percepção ocorre devido aos milhares de biosensores, sendo cerca de 17000 

mecanoreceptores, divididos entre receptores de movimentos por meio da pele, pressão e 

vibração (LIU etal. apud DEL CURA 2005). 

Como é facilmente perceptível, a complexidade da mão é histórica. Apesar de todos os 

esforços nesse sentido, atualmente, a complexidade da mão humana ainda não é totalmente 

compreendida. 

A arquitetura da mão é um exemplo da perfeição da mecânica na natureza. A mão 

localiza-se na parte extrema que finaliza cada membro superior, fato este que possibilita a 

manipulação de objetos distantes. Além disso, a presença de um dedo oponível (polegar), ou 

seja, capaz de colocar a ponta em contato com qualquer outro dedo e posicionado 

ligeiramente afastado dos restantes, permite ao homem manusear objetos de diferentes 

tamanhos com grande eficácia, precisão e força (DE CAMARGO, 2008). 

Tendo como principal habilidade a adaptação e a mudança de forma conforme o objeto, 

a mão humana tem essa característica devido ao fato de possuir 23 graus de liberdade (DOF - 

Degrees of freedom), cada dedo da mão humana apresenta 4 graus de liberdade, exceto o 

polegar que apresenta 5, além dos graus de liberdade do punho e mais dois para a palma da 

mão, que podem ser definidos como o número mínimo de coordenadas independentes usadas 

para descrever a posição de um sistema. A sua estrutura é um sistema interligado de 

segmentos de 27 ossos agrupados no carpo, metacarpo e falanges, 17 articulações, 19 

músculos que fazem parte da mão e uma série de tendões ativados por músculos situados no 

antebraço (CUNHA, 2002).  
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A mão humana é subdividida em cinco dedos, cada dedo é formado por falanges. As 

falanges das mãos encontram-se dispostas em três linhas, nomeadamente, linha proximal, 

linha média e linha distal. O polegar não tem a linha média, e, portanto é formada apenas por 

duas falanges, a linha proximal e distal. Cada falange tem uma base proximal, uma cabeça 

distal e um corpo entre a base e a cabeça. Em relação as suas dimensões, as falanges de linha 

proximal são as de maior comprimento, as falanges de linha média com tamanho  

intermediário e as de linha distal de menor comprimento. Na Figura 1 abaixo pode-se observa 

a construção óssea da mão humana. 

 

 

 

Figura 1: Ossos e articulações da mão. Adaptada de Plataforma HiDoctor 
(2016). IFPB, 2016. 

 

Outro elemento importante presente nas mãos são as articulações, que são conexões 

naturais existentes entre dois ou mais ossos e contribuem para o movimento das falanges, e 

são designadas, articulação metacarpofalangeana e articulação interfalangeana. A articulação 

metacarpofalangeana (MCP – Metacarpophalangeal) é a articulação entre a cabeça do 

metacarpiano e a base da primeira falange, ou seja, é a articulação na qual o dedo se prende à 

mão. A articulação interfalangeal se divide em interfalangeana proximal (PIP – Proximal 

interphalangeal), esta articulação liga o osso da falange proximal ao osso da falange média e 

interfalangeal distal (DIP – Distal interphalangeal), que liga o osso da falange média ao osso 

da falange distal, e estas possuem angulação que limita os seus movimentos (SILVA, 2011). 

De acordo com Bundhoo et al (2008) a mão de um adulto possui ângulos formados pelas 
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articulações dos dedos, a falange proximal com articulação MCP tem angulação de 90°, a 

falange medial com a articulação PIP, tem angulação de 100°-110° e a falange distal com a 

articulação DIP, tem angulação de 80°. O dedo humano, além das falanges e articulações, 

possuem os tendões. Os tendões são uma fita ou cordões fibrosos não contráteis que estão 

localizados nas extremidades dos músculos, permitindo a inserção dos músculos aos ossos. Os 

tendões são estruturas fibrosas, que mantem o equilíbrio estático e dinâmico do corpo, por 

meio da transmissão do exercício muscular aos ossos e articulações. O tendão flexor é 

responsável pelo fechamento do dedo e tendão extensor pela abertura. 

Reabilitação robótica 

Reabilitação robótica pode ser definida como a aplicação de tecnologias para reabilitar 

as necessidades de pessoas com deficiência, assim como no auxílio das pessoas idosas 

(Hillman, 1998 - apud TEJIMA, 2000). Esta definição pode se estender quando se inclui os 

robôs que possuem finalidades de reabilitações profissionais, fins terapêuticos e 

entretenimento (KARGOV, 2007). No final da década de 60 para o inicio dos anos 70, iniciou 

as primeiras tentativas de produzir sistemas robóticos para uso de pessoas com deficiência. 

Praticamente todos os esforços iniciais falharam em atingir o estado de produção, 

basicamente pela rejeição dos prováveis usuários aos designs desenvolvidos, principalmente 

nas áreas de interface homem/máquina, e aos altos custos (PRIOR; WARNER, 1990).  O 

estudo em reabilitação tem como principal objetivo restaurar as funções motoras perdidas e 

auxiliar o tratamento das deficiências motoras.  

Com o sucesso da robótica na área industrial e em ambientes diversos como os robôs 

móveis, os novos conhecimentos puderam ser aplicados no auxílio a pessoas com deficiências 

físicas, para melhor integrá-las à vida social e ao trabalho. Com o desenvolvimento da 

tecnologia, diferentes técnicas foram aperfeiçoadas, visando maior interação entre os 

diferentes dispositivos mecânicos, elétricos ou sensoriais e o usuário de próteses (CASCÃO 

JR., 2005). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O foco deste trabalho esteve no desenvolvimento de um dedo robótico com 3 graus de 

liberdade e características fisiológicas semelhantes à de um dedo humano. Com isto, foi             

desenvolvido um modelo virtual baseado nas medidas das falanges e dos ângulos formados 

pelas juntas do dedo de um adulto típico. Estes valores estão listados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Comprimento e ângulo das falanges propostos para o dedo robótico. IFPB, 2016. 

Falange/Juntas Comprimento Ângulo 

Proximal/MCP 40mm 90° 

Medial/PIP 30mm 100° 

Distal/DIP 13mm 80° 

 

Estudos realizados por Bundhoo et al (2008), sobre as medidas goniométricas em um 

dedo humano, para comprovar os ângulos supracitados, mostram que na posição de repouso, o 

dedo humano está ligeiramente flexionado formando um ângulo de 40˚ referente à falange 

proximal e a sua base, 20˚ entre a falange medial e a falange proximal, e 20˚ entre a falange 

medial e falange distal. Na Figura 2, pode ser observado estes ângulos no protótipo do dedo. 

 

 

 

Figura 2 – Posição angulares na 
posição de repouso. IFPB, 2016. 

 

Após definido o comprimento e ângulo das falanges para o dedo robótico,  foi iniciado o 

projeto do dedo em ambiente virtual para que possa fazer as devidas simulações. Concluído o 
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desenho e feito todas as análises em ambiente virtual, o protótipo será impresso e montado. 

Uma vez impresso, será realizado a montagem de todas as partes do dedo, e o mesmo ficará 

pronto para uso, realizando todos os testes possíveis de ângulos máximos alcançados pelas 

falanges. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O prototipo projetado em ambiente virtual como pode ser visualizado na Figura 3, foi 

desenvolvido utilizando o software CAD (CATIA V5, versão demo), por  possuir ferramenta de 

simulação, e assim, ser possivel identificar e corrigir interposições e observa os ângulos 

formados pelas falanges. Na Figura 3(a) pode ser visualizado o dedo em repouso, e já na 

Figura 3(b) é possível visualizar o dedo completamente flexionado. 

 

 

 

Figura 3 – Protótipo do dedo robótico desenvolvido em ambiente CAD 
CATIA V5. a) Dedo em repouso. b) Dedo totalmente flexionado. IFPB, 2016. 

 

Na Figura 4 pode ser visualizada a vista explodida com todos os componentes que 

serão utilizados para a montagem real do protótipo. 
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Figura 4: Vista explodida com montagem total. IFPB, 2016. 

 

Com parceria ao Laboratório de Sistemas e Estruturas Ativas (LaSEA) na 

Universidade Federal da Paraíba, foi realizado a impressão em três dimensões (3D). O 

material utilizado para impressão foi o polímero de termoplásticos, o ABS (acrilonitrila 

butadieno estireno). No Laboratório de Automação I do Campus Cajazeiras, e com o auxilio 

dos técnicos do mesmo, foi iniciado a montagem do protótipo como pode ser visualizado na 

Figura 5, foram utilizando seis rolamentos de diâmetro externo de 5 mm, diâmetro interno de 

2 mm e espessura 1,5 mm e três eixos de comprimento 20 mm e diâmetro de 2 mm. 

 

 

 

Figura 5: Protótipo do dedo. a) Dedo em repouso. b) Dedo totalmente 

flexionado. IFPB, 2016. 
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CONCLUSÕES 

Neste projeto um protótipo de um dedo robótico antropomórfico foi desenvolvido com 

sucesso. O protótipo realiza com eficácia movimentos básicos. Para a finalização do projeto 

deverão ser feitas a ativação com material inteligente, e realizado todos os testes possíveis de 

ângulos máximos alcançados pelas falanges. 
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RESUMO: Recentemente impulsionados por questões ambientais o setor elétrico vem 
buscando novas alternativas para substituições dos óleos minerais tradicionalmente utilizados 
com isolante e refrigerante em transformadores de distribuição. Os óleos minerais isolante 
(OMI)  vem sendo substituídos lentamente por óleos vegetais , os OVIs  que são fluidos 
biodegradáveis e renováveis. O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de 
um dispositivo eletrônico embarcado microcontrolador para medidas de rigidez dielétrica dos 
óleos vegetais para uso em transformadores de distribuição. Os óleos vegetais em estudo 
foram de mamona, babacu, girassol, canola .A rigidez dielétrica é uma propriedade elétrica 
importante, pois através dos ensaios é possível prever a tensão máxima em que ocorre a 
ruptura do isolante. As amostras de óleos foram colocadas na célula de medidas segundo as 
normas ASTM D1816 e ASTM D877, para validação do uso desses óleos e misturas em 
transformadores elétricos. De acordo com as normas VDE 0307 (NBR 10859), ASTM D1816 
e ASTM D877 (NBR 6869), o líquido isolante deve apresentar valor mínimo de rigidez 
dielétrica de 30 kV. O ensaio consistiu  em colocar uma amostra de óleo entre 2 eletrodos 
padrão e submetê-la a incrementos constantes de tensão,  a uma varredura de 2kv/s  até que 
ocorra a ruptura do meio isolante e a consequentemente a  descarga entre os eletrodos. Os 
resultados das medidas se mostram abaixo da medida mínima normatizada, que é de 30kv, 
sendo esses óleos utilizados descartados para  utilização  como fluido isolante. 
Palavras–chave: descartados, fluido isolante, microcontrolador, rigidez dielétrica, 
transformadores de distribuição   
 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC DEVICE FOR BOARDED 
ANALYSIS OF VEGETABLE OILS AND ITS POTENTIAL 
APPLICATION AS INSULATION ELECTRIC 
 
ABSTRACT: Recently driven by environmental issues the electricity sector has been seeking 
new alternatives for replacement of mineral oils traditionally used with insulation and 
refrigerant in distribution transformers. The insulating mineral oils (IMO) is slowly being 
replaced by vegetable oils, Ovis that are biodegradable and renewable fluids. This work 
aimed at the development of an electronic device embedded microcontroller for dielectric 
strength measures of vegetable oils for use in distribution transformers. Vegetable oils in the 
study were of castor, babassu, sunflower, canola .The dielectric strength is an important 
electrical property, because through the tests can predict the maximum voltage at which the 
container ruptures insulator. The oil samples were placed in the cell measured according to 
ASTM D1816 and ASTM D877 standards, to validate the use of these oils and mixtures in 
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electrical transformers. According to VDE 0307 standards (NBR 10859), ASTM D1816 and 
ASTM D877 (NBR 6869), the insulating liquid must present minimum dielectric strength of 
30 kV. The test consisted of placing a sample of oil between two pattern electrodes and 
subjecting it to constant voltage increment, a scan 2kV / s until breakage occurs insulating 
medium and consequently the discharge between the electrodes. The measurement results are 
shown below the minimum normalized measure, is 30kV, these oils being employed 
discarded for use as insulating fluid. 
KEYWORDS: discarded,  insulating fluid , microcontroller , dielectric strength , distribution 
transformers 
 
INTRODUÇÃO 

Os Transformadores são equipamentos de grande importância para confiabilidade dos 
sistemas de fornecimento de energia e estão presentes desde a geração de energia, 
transmitindo as tensões em níveis adequados a longas distâncias, até a distribuição, onde  a 
tensão é reduzida  para os níveis de consumo residencial ou industrial .Um componente 
importante para o bom desempenho do transformador é o óleo, que promove a refrigeração e 
o isolamento dos circuitos elétricos e magnéticos  (CLAUDIA, 2011). 

Por mais cem anos o óleo mineral isolante OMI proveniente do refino do petróleo vêm 
sendo utilizado para essa aplicação, isso se deve  basicamente ao fato de sua disponibilidade  
e baixo custo e por apresentar características isolante e refrigerante excelentes (CLAIBORNE 
& CHERRY, 2006). Por ser um fluido proveniente do petróleo, fonte não renovável e por seu  
caráter poluidor em caso de vazamentos, pela ocorrência de incêndios em função do seu baixo 
ponto de combustão , além de falhas elétricas devido ao enxofre corrosivo , esse fatores   
repercutem  em grandes impactos ambientais e consequentemente  prejuízo econômico para 
as concessionárias de energia, devido a isso o   setor elétrico vem buscando  novas 
alternativas para substituição do óleos minerais isolantes. 

Na segunda metade do século 20 fluidos sintéticos a base de hidrocarbono, silicone e 
éster sintético foram desenvolvidos, apesar de sua característica biodegradável o fluido a base 
de ésteres sintéticos não teve seu uso consolidado no setor elétrico brasileiro devido seu custo 
elevado. Em 1990 uma nova classe de fluidos isolantes foi desenvolvida a partir do óleo 
vegetal para uso em transformadores, sendo denominados de fluidos ecologicamente corretos 
devido principalmente a sua característica biodegradável e renovável. Além disso, estes 
fluidos preenchem todos os requisitos de um fluido isolante de alta temperatura, com a 
vantagem de serem provenientes de matéria primas renováveis ( UHREN,2007). Apesar de 
apresentar características favoráveis, o fluido a base de óleo vegetal ainda não possui seu uso 
consolidado no setor elétrico isso muito devido ao seu custo elevado, falta de conhecimento  
técnico quanto ao seu funcionamento em campo  e falta de critérios para acompanhamento do 
seu desempenho em campo (FRANCH,2010) . 

O óleo vegetal quimicamente formado por moléculas de acilgliceróis, sua formação é 
originaria da condensação dos ácidos graxos  e glicerol (tria-álcool) resultando em ésteres de 
ácidos graxos, podendo ser classificados em mono, di ou triacilgliceróis  de acordo com o 
numero de ligações covalentes ,uma, duas ou três , entre os ácidos graxo e o glicerol  
formando o ésteres de acido graxos.  Os óleos vegetais são formados predominantemente por 
tri- acilgliceróis, que podem ser formado  por ácidos graxos iguais ou diferentes entre si 
dependendo da matéria  prima saturados ou insaturados (MORRETO & FETT,1998). 

Umas das características mais importantes para que o material seja considerado 
isolante está na sua resistência a passagem de corrente elétrica, quando o mesmo é submetido 
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a tensões elevadas, o valor da tensão em que o material passa a conduzir corrente elétrica  é 
conhecido como rigidez dielétrica (SCMIDTH,2002). A rigidez dielétrica é a medida da 
capacidade do líquido isolante de resistir ao impacto elétrico. De acordo com as normas VDE 
0307 (NBR 10859), ASTM D1816 e ASTM D877 (NBR 6869), o líquido isolante deve 
apresentar valor mínimo de rigidez dielétrica de 30 kV (ASTM,2004).  A tensão em que o 
material passa a conduzir é influenciada por alguns fatores, entres eles a existência de 
contaminantes, que muitas vezes não podem ser eliminados, tais como, gases, água e 
pequenas porções solidas. Além disso, o efeito dá temperatura afeta consideravelmente à 
rigidez dielétrica. A uma determinada temperatura cada liquido isolante começa apresentar 
esse efeitos que aparecem em forma de aquecimento devido as perdas reduzindo a rigidez 
dielétrica (SCMIDTH,2002).  Devido os fatores apresentados sobre o óleos minerais isolantes  
e a grande preocupação da atualidade o meio ambiente ,este trabalho se justifica pois ainda é 
uma área pouco explorada e falta ferramentas que auxiliem  sobre o comportamento  elétrico 
dos óleos vegetais  em  campo.  

Neste trabalho foi desenvolvido um dispositivo como o objetivo de realizar  medidas 
de rigidez dielétrica dos óleos vegetais e seu potencial para isolante em transformadores de 
distribuição . Os óleos vegetais em estudo foram mamona, babacu , girassol, canola.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento metodológicos  foi iniciado a  partir de um referencial teórico , com 
objetivo de obter um conhecimento mais aprofundado e especifico para iniciar o 
desenvolvimento  do dispositivo . Após está fase foi feito o levantamento dos materiais que 
seriam utilizados  e de posse dos mesmo foi dado início à construção do equipamento  e  dá 
interface de interação.   

Para embarcação do algoritmo de controle foi escolhido a placa de desenvolvimento 
Arduino UNO baseada no Microcontrolador ATMega 328 de arquitetura AVR . As razões 
para a escolha dessa placa de desenvolvimento é devido a sua facilidade de programação 
baseada em linguagem C, baixo custo, a grande disponibilidade de periféricos e à sua 
estabilidade. Para aquisição e para manipulação dos dados foi escolhido o software Matlab. 
Foram utilizada duas  fonte de alta voltagem  ENCO CB101N e CB101 ,  ligadas em serie  
fornecendo uma tensão máxima de 20kv e uma resolução de 10 . Em substituição ao resistor 
R1 foi utilizado  dois  potenciômetro digital AD5231 de 10KΩ Ohm com resolução de 1024 
bits (9,76 V). Na figura 1 temos o esquema elétrico da fonte de alta voltagem sendo o resistor 
R1 substituído por dois potenciômetros digitais  representados na figura 2. A  figura 2  
também mostrar a conexão dos dois potenciômetro ao  microcontrolador. 
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Figura 1. Esquema elétrico da fonte de alta voltagem. IFMA, 2015. 

 

 

Figura 2.   Potenciômetros substituindo o resistor R1 e sua conexão a microcontrolador. IFMA, 2015. 

         

        Após o desenvolvimento da  placa, sobre qual foi montados os componentes,  ainda se 
desenvolveu   uma célula de alta voltagem, onde o óleo vegetal seria colocado para realização 
das medidas e    foi desenvolvido um case ABS para  proteção do dispositivo , como podemos 
ver na figura 3. 
 

 
Figura 3.Célula de medida e case ABS. IFMA, 2015. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        O óleo vegetal foi colocado na célula de medida e o potencial entre eletrodos foi elevado 
gradativamente a uma passo de 2kV/s ao ponto em que ocorreu a passagem de corrente por 
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meio do material sob teste. O potencial elevado com o aumento da voltagem sobre R1 que foi 
substituído pelo potenciômetro digital AD5231 de 10K Ohm com resolução de 1024 bits 
(9,76 V). Cada unidade de voltagem tem o seu potenciômetro digital controlado pelo 
microcontrolador usando a interface SPI. As duas fontes de alta voltagem ligadas em serie 
fornecem   uma saída máxima de 20000 volts com resolução de aproximadamente 10. A 
voltagem e corrente são monitoradas por conversores A/D de 10 bits do microcontrolador. A 
aquisição são enviadas para o computador por uma interface serial é um gráfico é apresentado 
em tempo real. O aumento do potencial entre eletrodos de alta voltagem passo a passo é 
realizado no computador que por meio da interface USB com o microcontrolador disparando  
o inicio do processo e gradativamente vai realizando uma contagem crescente por meio da 
atualização do registro no potenciômetro digital que por sua vez aumenta o potencial de alta 
voltagem. 

Inicialmente foi feito um teste no equipamento utilizando o óleo de mamona. A 
voltagem máxima para o rompimento do dielétrico foi de 15161 V/mm para uma distancia 1,5 
mm. A rigidez dielétrica= 10.1 kV/mm  0.024 kV/s. O valor obtido não levou em 
consideração a calibração com o voltímetro do valor exato da voltagem aplicado entre os 
eletrodos e a temperatura. A distância entre eletrodos foi estimada visualmente. Portanto o 
valor obtido é uma aproximação. A figura 4 apresenta o gráfico obtido para rigidez dielétrica 
do óleo de mamona.  

 

 

Figura 4.Gráfico rigidez dielétrica do óleo de mamona. IFMA, 2015. 

 

No gráfico da figura 5  foram colocados os valores após acontecer a descarga. Sendo 
possível perceber uma  queda de  tensão e o aumento brusco da corrente. Os valores 
encontrados foram os seguintes: Rigidez Dielétrica=       13.3 KV/mm    para   0.030 KV/s 
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Figura 5. Rigidez dielétrica após descarga. IFMA, 2015. 

 

O gráfico da figura 6  foi obtido  através dos dados coletados nas medidas  e equações 
obtidas no excel. Através  das curvas obtidas podemos observar que a rigidez dielétrica   dos 
óleos de babacu , girassol e canola mostram se abaixo  do valor mínimo de 30Kv, 
normatizado pela as normas VDE 0307 (NBR 10859), ASTM D1816 e ASTM D877 (NBR 
6869). Não é possível afirmar que a curva de cada óleo terá este mesmo formato. A medida de 
outros lotes pode ser diferente.  

 

 

Figura 6. Gráfico de impedância × tempo. IFMA, 2015. 

 

CONCLUSÕES 

Os  teste de rigidez dielétricas  realizados com o óleo de mamona, babacu , girassol, 
canola   apresentou valores abaixo  das especificações  técnicas  para serem utilizados em 
transformadores. Segundo as normas  vigentes para utilização dos óleos vegetais VDE 0307 
(NBR 10859), ASTM D1816 e ASTM D877 (NBR 6869), o líquido isolante deve apresentar 
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valor mínimo de rigidez dielétrica de 30 kV . Deve-se ressaltar também  que  foram  feitas  
medidas  com  distância entre eletrodos  de 1mm,1.5mm ,2mm,2.5mm,3mm,4mm e 5mm, o 
que influencia no valor da rigidez dielétrica do óleo.  Todas as medidas foram realizadas  
como base o ensaio VDE no qual a distância entre o eletrodos  de 2.5mm e  ao passo de 
tensão de 2kV/s . Através  da analise dos gráficos obtidos  podemos afirmar  que a rigidez 
dielétricas dos óleos estudados  estão    bem abaixo do valor especificado para fluido isolante   
, sendo este óleo utilizado   descartado  para  utilização  como fluido isolante, é importante 
salientar que medidas  de outros lotes podem ser diferente,  além disso a baixa  rigidez 
dielétrica pode  ser  provocada por diversos fatores  tais  como: alto grau de contaminante ,  
como água  e partículas solidas, o tempo de armazenamento do óleo , método de aplicação  de 
tensão, umidade, dentre outros fatores ambientais. 

. 
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RESUMO: Neste trabalho, foi construído um temporizador fotoelétrico com o objetivo       

de elaborar um dispositivo para o ligamento ou desligamento de um sistema elétrico. O        
dispositivo é uma placa de circuito impresso, caracterizada por temporizar uma lâmpada        
de  acordo  com  o  tempo  selecionado  pelo  usuário,  acionada  somente  com  baixas        
intensidades luminosas. Para a temporização, foi utilizado o circuito integrado 4060 e        
para o acionamento em baixa incidência de luz, um foto-resistor. Os resultados obtidos        
demonstram a eficiência do projeto, visto que tem baixo custo de implementação e é        
uma alternativa para a economia de energia nas residências. 

Palavras–chave: alternativa, custo, temporização, usuário 

 

Development of a photoelectric device Timed  

ABSTRACT: In this work, a photoelectric timer with the objective of developing a        
device for ligament or shutdown of an electrical system was built. The developed device        
is a printed circuit board, characterized by timing a lamp according to the user selected       

time, fire only at low light intensities. For timing, the integrated circuit 4060 and is used       to 
drive low incidence of light, a photo-resistor. The results demonstrate the design       

efficiency, as it has low cost of implementation and is an alternative to saving energy in       

homes. 

KEYWORDS: Alternatively, cost, timing, user 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

Atualmente, um assunto que vem se destacando é a crise energética no setor       

elétrico devido, principalmente, aos fatores naturais, aumento da demanda e falta de       

planejamento por parte das autoridades, fatores que aumentaram o custo de geração,       

sendo este transferido para o consumidor final. O desperdício de energia ficou evidente       

após a implantação das medidas drásticas como o racionamento e aumento das tarifas de       

energia. Como consequência imediata, observou-se uma redução no consumo de cerca       

de 10%, sendo apontado como principal responsável o consumo nas residências e, em       

menor proporção, o setor dos serviços públicos. Este desperdício de energia elétrica       

ocorre, principalmente, na manutenção de iluminação nas áreas externas, como nas       
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residências e condomínios; iluminação  pública  e pátios industriais, dentre outros, a       

exemplo dos casos em que se deixa alguma iluminação e equipamento ligado no interior       

da residência simulando a presença de algum usuário e, desta maneira, funcionando       

como  um  modo  de  segurança  pessoal e/ou  patrimonial.  Neste  quesito,  existem  no       

mercado diversos equipamentos de automação e controle fabricados explicitamente para       a 

redução do consumo de energia, porém com custo pouco acessível para a maioria de       

pessoas. 

Visando  diminuir este desperdício  de energia e,  dessa foram,  reduzir o  custo       

destes equipamentos, este projeto pretende construir um dispositivo para o ligamento       

e/ou  desligamento  de  algum  artefato  elétrico  que,  por  esquecimento  ou  descuido,       

possam acarretar possíveis desperdícios de energia elétrica, o qual será acionado através       

da incidência da luz natural, sendo basicamente constituído por um foto-sensor que       

acionará um relé. 

 

1.1 Fonte sem transformador 

            As  fontes  de  alimentação  sem  transformador  são  de  grande  utilidade  em       

projetos  de  baixo  consumo,  por  eliminar  a  necessidade  desse  componente  caro  e       

volumoso. Para Braga (2014):  uma das soluções é a de fazer uso da reatância capacitiva de 

um capacitor para fazer reduzir a tensão. O capacitor comporta-se como um resistor 

quando ligado a um circuito de corrente alternada, podendo funcionar como um redutor de 

tensão se ligado em série com uma carga e, para o cálculo da sua   capacitância, utilizou-se 

a equação 1. A grande vantagem é que, enquanto o resistor dissipa uma potência que é 

dada pela sua resistência multiplicada pelo quadrado da corrente, o capacitor não a 

dissipa, o que é bastante favorável. 

Assim,  no  circuito  montado  no  projeto  de  uma  fonte  sem  transformador,  o  

capacitor é ligado  em série com um circuito  de retificação, filtragem e regulagem,      
conforme mostra a Figura 1. [1] 

 

     

 

Onde: Xc é a reatância capacitiva em Ohm (Ω), f é a frequência em Hertz e C é a 
capacitância do capacitor em Faraday. 
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                          Figura 1. Esboço do circuito elétrico de uma fonte DC sem transformador. 
IFBA, 2016. 

 

1.2 Sensor de luminosidade 

O foto-resistor ou LDR (Light Dependent Resistor) é um dispositivo, que, de 

acordo com Braga (2014), “quando recebem luz têm resistência elétrica muito baixa e 

quando no escuro apresentam uma resistência muito alta”. Existe em diversos tamanhos  e 

potência. São usados em detecção de fumaça, alarmes de segurança e controle de 

luminosidade, entre outras aplicações. Um exemplo desse dispositivo é mostrado na  

Figura 2. [2] 

 

                                                                         

                                               Figura 2. Sensor de luminosidade LDR. IFBA, 2016. 

 

1.3 Circuito integrado 

Os circuitos eletrônicos são formados por um conjunto de componentes eletrônicos 

como transistores, diodos, resistores. Os circuitos integrados são diferentes uns dos outros 

no sentido de que cada um deles é feito para exercer uma determinada função dada pelo 

seu número ou identificação. [3] 

 

1.3.1 CMOS 4060 

Utilizou-se o circuito integrado (CI) CMOS 4060 para ser usado como temporizador. 

Esse consiste num divisor de 14 estágios com oscilador capaz de fazer divisões binárias 

até 16 384, conforme a saída selecionada. A frequência máxima de entrada é de 8 MHz e 

o sinal deve ser retangular livre de repiques. O circuito pode ser alimentado por tensões de 

5 a 15 V. A Figura 3 mostra o esquema das ligações básicas do funcionamento deste 

componente. [4] 
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                                             Figura 3. Circuito integrado CMOS 4060. IFBA, 2016. 

                  O valor da constante de tempo do circuito que permite calcular a frequência de 

operação do oscilador está dada pela equação 2. 

      T = 2,2 x Rx x C.      (2) 

 

1.3.2 CMOS 4017 

Empregou-se também o CI CMOS 4017, representado na Figura 4. Os 

componentes desse CI podem funcionar com tensões de 3 a 15 Volts e permitem sua 

interligação direta e com outros componentes como o CI 555. No CI 4017 

encontramos um contador/decodificador com uma entrada e 10 saídas. Na operação 

normal os pinos 13 e 15 são aterrados e pulsos retangulares são aplicados ao pino de 

entrada (14). Partindo da condição em que a saída S0 se encontrada no nível alto e as 

demais no nível baixo, ocorre o seguinte: a cada pulso aplicado, a saída que está no 

nível alto, passa ao nível baixo e a seguinte passa ao nível alto. [5] 

 

Figura 4.  Circuito integrado CMOS 4017. IFBA, 2016.104 

 

1.3.3 LM 555105 

O CI 555 é o mais utilizado quando se deseja uma temporização de até 1 

hora ou geração de pulsos de duração constante. O CI 555 consiste em um timer de 

uso geral que pode operar tanto na configuração astável como monoestável. [6] 

Foi utilizado no projeto o CI 555 na configuração monoestável, representado 

na Figura 5, gerando um pulso retangular único. Na configuração monoestável, de 

acordo com Boylestad (2004, pg.533), “quando o sinal de entrada de disparo apresenta 

uma borda negativa, ele dispara o monoestável e a saída no pino 3 vai para o nível alto 
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e aí permanece durante um período de tempo”. Esse período de tempo depende dos 

valores de R1 e de C1 no circuito. [7] 

 

Figura 5. Circuito Integrado 555 na configuração monoestável. IFBA, 2016. 

 

 

2.0 MATERIAL E MÉTODOS 

Optou-se pela utilização do método de pesquisa exploratório. De acordo com Gil 

(2002, p.41), as pesquisas desenvolvidas nesta modalidade apresentam “como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses”. 

Com o intuito de realizar a montagem do circuito temporizado e do circuito 

foto- sensor, foram desenvolvidos: 

    Planejamento e montagem de uma fonte DC utilizando a reatância 

capacitiva como abaixador de tensão. 

    Planejamento e desenvolvimento da interface elétrica do temporizador para 

a automação do ligamento ou desligamento de um sistema elétrico. 

    Estudo de um método de confecção de placa de circuito impresso. 

 

2.1 Montagem da fonte DC sem transformador 

Para montagem da fonte utilizamos o circuito mostrado na Figura 1. Nele, uma 

carga para controlar a quantidade de corrente que circula no circuito, foi colocado em 

série com um capacitor de poliéster. A reatância capacitiva do capacitor provoca uma 

queda de tensão em relação ao sinal de entrada, e assim substitui o transformador. 

Para o calculo da capacitância do capacitor foi utilizado a fórmula da reatância 

capacitiva mostrada na equação 1, sendo Xc=220V/0,1A=2200Ω e f=60Hz, obtendo 

uma capacitância  de  aproximadamente  C=2,2uF.  Para  retificar  o  sinal  de  entrada,  

foi colocada uma ponte de diodo em série com esses dispositivos. Logo após a ponte, 
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foi inserido um capacitor eletrolítico para diminuir o ripple, antes de passar pelo 

regulador de tensão de 5 Volts e também após o regulador, para a obtenção de um 

sinal mais contínuo. Assim obtivemos a saída contínua da fonte sem transformador de 

5 Volts utilizando a reatância capacitiva. A Figura 6 mostra a fonte DC sem 

transformador montada na placa de circuito impresso. 

 

Figura 6. Placa da fonte dc sem transformador. IFBA, 2016.145 

 

2.2 Montagem do circuito temporizador 

O protótipo circuito temporizador tem como componente principal um circuito 

integrado 4060. Os valores escolhidos do resistor e do capacitor para obter a constante de 

tempo do circuito  são  mostrados na equação  2. Para isso, utilizou-se o  circuito integrado 

como inversor de frequência e, assim, foram escolhidos os valores de Rx, Rs e C para se obter 

uma frequência de aproximadamente 1 Hz. 

Com esta frequência, conseguiu-se que, em sua saída, fosse obtida uma 

temporização de 30 segundos a 24 horas, uma vez que a frequência do oscilador 

pode ser dividida até por 16384. Assim, se houver uma frequência de 1 Hz, seria obtida 

uma temporização máxima de 16384 segundos, ou aproximadamente 4,5 horas, como 

mostrado na Figura 7. A temporização varia de acordo com a saída que é indicada 

pela potência de dois, conforme ocorre a divisão da frequência aplicada à entrada 

(clock). O circuito foi montado no protoboard. Foram utilizados resistores, capacitores 

de poliéster e um CI 4060. 

 

Figura 7. Circuito temporizador utilizado o CI 4060. . IFBA, 2016. 
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A constante de tempo para medir a frequência do circuito é dado pela equação 2: 

T= 2,2 x 100K x 4,7uF = 1Hz163 

A característica do  CI 4060 que se mostrou como  um obstáculo  durante 

a realização da pesquisa é o fato de que a sua saída é uma onda quadrada, ou seja, na 

temporização da lâmpada, se colocada em uma saída de uma hora, ela ficaria ligada 

por esse período, mas depois de desligada por igual tempo, acenderia novamente, o 

que não era desejado, nem proposto no projeto original. Para solucionar, foram 

inseridos dois CI’s no circuito, o CI 555 e o CI 4017. 

Uma função exercida pelo CI 555 no projeto é atuar como reparador de 

ruído. Assim como esta prevenção no sistema (que poderia ativá-lo sem 

necessidade), o CI 555 foi configurado  para gerar um pulso  de aproximadamente 

10 segundos. Dessa forma, se no sistema fosse gerado um ruído de até no máximo 10 

segundos, ele não reconheceria, pois o CI 555 gera o pulso para ‘anular’ o ruído, 

prevenindo possíveis interferências   externas.   Outro   papel  exercido   pelo   CI   

555 é na configuração monoestável ao qual, com um arranjo de capacitor e resistor, ele 

manda um sinal por um período curto de tempo, ou seja, um pulso. Esse sinal é 

captado pelo CI 4017, que tem a característica de que a cada pulso aplicado, a saída 

que está no nível alto passa ao nível baixo e a seguinte saída passa ao nível alto. 

O CI 555 é responsável pelo pulso aplicado ao CI 4017. Assim, quando 

conectada a temporização do CI 4060 e o pulso do CI 555, a saída 0 do CI 4017 será 

ativada com a temporização do CI 4060 e, após o término do sinal de saída do CI 

4060, o CI 555 geraria outro pulso ao CI 4017, que ativaria a saída 1, que não está 

conectada ao  circuito.  Assim,  quando  o  CI  4060  mandar  novamente  o  sinal  de  

ativação  da lâmpada, este acionaria o CI 555 mais uma vez e que repetiria o comando 

para a saída 2 do CI 4017,   que também não está conectada ao sistema. Dessa 

forma, quando o CI 4060 enviar novamente o sinal de acionamento, este sinal 

acionaria a saída 2 do CI 4017 que  não  está  conectada  ao  sistema,  não  ligando  a  

lâmpada  novamente  e,  assim, solucionando o problema da saída do CI 4060 ser uma 

onda quadrada. 
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2.3 Montagem do circuito sensor 

O circuito sensor montado, representado na Figura 8, possui duas funções no 

sistema. Para o acionamento do CI 4060, foi ligado um LDR, sensor fotoelétrico na 

entrada 12 do CI 4060, a reset. Dessa forma, como o circuito temporizador era 

acionado com o reset no nível baixo, aterrada, enquanto houver luz, a resistência do 

LDR é baixa, fornecendo o nível lógico alto ao reset do dispositivo e a temporização 

não é acionada. Mas, na ausência de luz, a resistência do LDR é muito alta, fornecendo 

a saída lógica baixa ao reset e acionando o circuito temporizador. Assim, o circuito é 

acionado na ausência de luz ou com uma baixa intensidade desta. A Figura 8 mostra 

o arranjo dos dispositivos para a montagem do circuito sensor. 

Também o circuito sensor é responsável por inverter a saída do CI 4060, haja vista 

que  sua saída  se encontra no  nível  lógico  baixo.  Assim,  foi  feito  uma porta inversora 

controlada pelo LDR para que a saída do CI 4060 estivesse em nível lógico alto. Na ausência 

de luz, o circuito sensor aciona a temporização deste, como também inverte a sua saída para 

nível lógico alto. 

 

Figura 8. Circuito sensor. IFBA, 2016.207 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com a fonte de tensão DC pronta, sem transformador, era necessário realizar 

as medições de tensão e de ripple para verificar se, em sua saída, ela fornecia uma 

tensão de aproximadamente 5 Volts e também se a saída era contínua. 

Ao ligá-la na rede 220 Volts, utilizou-se um multímetro para medir a tensão de 

saída da fonte e foi verificado que era de, aproximadamente, 5 Volts, como mostrado 

na Figura  9,  certificando  que  a  tensão  de  saída  estava  compatível  com  a  

planejada. Utilizou-se um osciloscópio  para verificar  se a fonte  fornecia um sinal 
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contínuo  e verificou que o sinal foi obtido conforme o esperado, segundo mostra a 

Figura 10. 

 

Figura 9. Tensão de saída da fonte DC. IFBA, 
2016. 

 

Figura 10. Sinal de saída da fonte contínua, medido pelo osciloscópio. IFBA, 2016. 

 

Após verificado os parâmetros citados anteriormente, foi inserida a fonte como 

alimentação  no  circuito  temporizador-sensor     para  certificar  de  que  o  circuito 

funcionaria. Ao inseri-la, observou-se que o circuito realizava o que era esperado no 

projeto original. Diminuída a intensidade de luz que incidia no LDR, a saída reset passava de 

nível lógico alto para baixo, e a saída é invertida para o nível lógico alto, acionando a 

temporização do circuito integrado e, assim, temporizando a lâmpada que, na Figura 11, é 

verificada com o LED. 

 

Figura 11. Fonte em conjunto com o sistema de temporização fotoelétrico. IFBA, 2016. 
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Concluindo, foi feita a placa de circuito impresso como visto na Figura 12 

e verificada, com um LED, a funcionalidade da placa. 

 

Figura 12. Placa de circuito impresso. IFBA, 2016. 

 

4.0 CONCLUSÕES 

A fonte DC funcionou da maneira como planejado bem como, o circuito 

temporizador,  visto  que,  ao  testá-los  com  temporização  pequena,  30  segundos,  2 

minutos e 5 minutos, uma vez que ao funcionar para tempos menores e, para maiores 

como 4,5 horas, utilizando um LED, verificamos que ele permanecia aceso de 

acordo com a temporização estabelecida. 

O circuito  sensor  se  mostrou  eficiente,  visto  que controla a temporização  

do sistema assim como a inversão do sinal de saída do CI 4060, verificado com o 

LED, bem como a placa de circuito impresso. 

Este projeto mostra-se como uma alternativa para a economia de energia, 

visto que controla o tempo que uma lâmpada fica acesa. Além disso, é viável, uma 

vez que apresenta um baixo custo de implementação e, realmente, funciona. 
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RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um medidor de grandezas 
elétricas de baixo custo para utilização em residências alimentadas em baixa tensão. O projeto 
foi motivado visando a eficiência energética dos domicílios, já que os mesmos compõem boa 
parte do sistema elétrico nacional. A proposta do medidor de energia foi realizada utilizando 
componentes de baixo custo, sendo o processamento das informações feito pela plataforma 
Arduino. As informações obtidas da rede elétrica serão repassadas ao cliente em tempo real 
através de um display LCD e através de registro de dados em arquivo de texto, além de 
permitir o acompanhamento das medições pelo computador. As grandezas elétricas que 
podem ser mensuradas pelo medidor são tensão, corrente elétrica, potência aparente, potência 
ativa, potência reativa, fator de potência, consumo de energia e custo financeiro. 
Palavras–chave: arduino, eficiência energética, medidor de energia 
 

DEVELOPMENT OF LOW COST EQUIPMENT FOR MONITORING 
OF ELECTRICAL QUANTITIES 
 
ABSTRACT: The main objective of this work is to develop a meter of low-cost electrical 
quantities for use in low voltage powered homes. The project was motivated targeting the 
energy efficiency of households, since they make up much of the national electrical system. 
The proposed power meter was performed using low-cost components, and processing of 
information made by the Arduino platform. The information obtained from the grid will be 
passed on to the customer in real time through an LCD display and through data record in text 
file, and allows monitoring of the measurements by the computer. The electrical quantities 
that can be measured by the meter are voltage, electric current, apparent power , active power 
, reactive power , power factor , energy consumption and financial cost. 
KEYWORDS: arduino, energy efficiency, power meter 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos tornou-se cada vez maior a preocupação com os estudos envolvendo a 

eficiência energética e redução de custos com energia elétrica. Para grandes empresas e 

indústrias existem diversas metodologias e equipamentos que podem ser utilizados na análise, 

no entanto é observada uma carência destes últimos para clientes residenciais de baixa tensão, 

que de acordo com os dados do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL), representam 25% da energia produzida no Brasil, sendo as cargas mais 

significativas os aparelhos de ar condicionado, chuveiro elétrico e iluminação.   

O controle do consumo de energia elétrica residencial é feito através de um medidor 

instalado e selado pela concessionária, no entanto o mesmo só apresenta os dados referentes a 
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instalação como um todo, não fornecendo a energia consumida em cada circuito terminal, o 

que dificulta o controle por parte do proprietário, que não tem uma noção exata dos locais 

onde é necessário reduzir o consumo. De acordo com Paula (2013) um outro fator limitante 

destes tipos de medidores, é o fato de medirem apenas a potência ativa, ou seja, potência que 

realmente é convertida em trabalho pelos equipamentos elétricos, desconsiderando a potência 

reativa que representa a energia que circula de forma oscilante nas instalações, mas não é 

consumida por nenhum receptor (uma das características de cargas indutivas e capacitivas). 

Espera-se que em um futuro próximo o consumidor seja envolvido na cadeia de controle 

pela chamada rede inteligente que tem a capacidade de trocar informações e energia de modo 

bidirecional. A rede inteligente teria então a capacidade de coordenar o intercâmbio de 

energia e informações de modo a otimizar o aproveitamento das fontes de energia, como parte 

dos recursos disponíveis. (CAIRES, 2012). Enquanto as redes inteligentes não se popularizam 

o consumidor segue tendo custos elevados na conta de energia por não saber exatamente quais 

seus maiores pontos de consumo. Devido ao preço elevado, aparelhos como analisadores de 

energia e wattímetros tipo alicate são de custo elevado, deixando o usuário sem opções. 

Tomando como base estas dificuldades, este trabalho tem por finalidade a construção de 

um equipamento de medição de grandezas elétricas de baixo custo, fornecendo ao usuário 

final dados referentes a tensão, corrente, potência, consumo e custo financeiro. Para a 

elaboração do projeto, será utilizada a plataforma de prototipagem Arduino, em conjunto com 

sensores de corrente e tensão. Os dados coletados serão disponibilizados em tempo real 

através de um visor LCD, bem como serão armazenados em formato de texto para aplicações 

em softwares de planilhas eletrônicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A finalidade do medidor é monitorar as grandezas elétricas de uma residência ou atuar 

de forma pontual, aplicado em aparelhos individuais, portanto a facilidade na visualização dos 

dados se faz necessária. Visando integrar cada uma destas características, o projeto do 

medidor foi dividido em três módulos, sendo estes, aquisição de dados, processamento de 

dados e visualização. O primeiro consiste na captação dos valores de tensão e da corrente da 

rede elétrica. No processamento serão realizadas a recepção dos dados e os cálculos de 

potência ativa, aparente, fator de potência, consumo e custo financeiro. A visualização é 

responsável por repassar as informações de forma instantânea (LCD) e através de valores 

acumulados (computador). A Figura 1 mostra o diagrama de blocos. 
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Figura 1. Diagrama de blocos do medidor. Autor, 2016. 
 

O módulo de Aquisição de dados é formado pelos sensores de corrente SCT-013-000 e 

pelo sensor de tensão, que neste projeto foi representado por um transformador de 220V/16V 

de 60Hz.  

O processamento das informações vindas dos sensores será feito pela placa Arduino 

UNO. O tratamento e cálculo dos valores serão realizados por uma biblioteca apropriada e 

desenvolvida para aquisição de grandezas elétricas, chamada EmonLib, criada pelo projeto 

Open Energy Monitor. 

O Módulo de visualização possui dois componentes, o primeiro deles é o shield LCD 

Keypad, que irá exibir o valor das grandezas na tela para acompanhamento em tempo real. 

Para cada um dos botões foi dada uma grandeza específica, visando melhorar a visualização. 

A outra forma de visualização dos dados é através da geração de um arquivo com os valores 

medidos, para isso é necessário que o equipamento de medição esteja conectado ao 

computador por uma das portas seriais, as medições coletadas podem ser convertidas em um 

arquivo .txt e assim, estarão disponíveis para serem analisadas de forma pontual em softwares 

de planilha eletrônica, por exemplo. 

 

Circuitos para medição das grandezas 

A leitura da tensão foi realizada conectando o transformador em paralelo com a 

alimentação da carga, visando condicionar o valor de saída do para que o mesmo atenda aos 

requisitos das entradas analógicas do Arduino, sendo estes, uma tensão positiva entre 0V e a 

tensão de referência de 5V, e um valor mínimo acima de 0V, portanto, a forma de onda 

enviada para a entrada analógica do Arduino deve ter um pico positivo que é menor do que 

5V e um pico “negativo” maior que 0V. Para atingir esse objetivo, é necessário aplicar um 

deslocamento na senoide, evitando a porção negativa do sinal.  

O transformador atua reduzindo a tensão da rede de 220V (valor RMS) para um valor 

de 22,6V (valor de pico), ainda inadequado para o Arduino. Usando um divisor de tensão 

conectado entre os terminais do transformador, a tensão é reduzida para um valor de 2,06V 

(pico), atendendo ao primeiro requisito citado anteriormente. O deslocamento da porção 
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negativa da forma de onda é feito usando uma fonte de tensão, obtida por outro divisor de 

tensão conectado através da fonte de alimentação do Arduino, ou seja, a alimentação de 5V 

vinda da placa atua como sinal de offset, deslocando a forma de onda. A Figura 2 mostra o 

circuito de medição de tensão. 

 

 

Figura 2. Circuito para medir a tensão. Adaptado de Open Energy Monitor, 2016. 

 

De acordo com a Figura 2, os resistores R1 e R2 formam um divisor de tensão que 

reduz o valor de saída do transformador. As resistências R3 e R4 proporcionam o 

deslocamento, reduzindo a tensão vinda do Arduino. O Capacitor C1 fornece um caminho de 

baixa impedância para o sinal CA. O valor não é determinante, variando entre 1 e 10 uF.  

A medida da corrente será obtida conectando o sensor em volta do cabo de alimentação, 

o princípio de funcionamento é semelhante ao do circuito de tensão, uma vez que o sensor 

SCT-013-000 é um constituído por um transformador de corrente, a diferença é o valor que é 

enviado ao Arduino, nesse caso a saída do sensor é um valor senoidal de corrente, o que torna 

necessário adaptar a saída e utilizar um resistor de carga para não provocar danos à placa. A 

Figura 3 mostra o circuito para medição de corrente. 
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Figura 3. Circuito para medir a corrente. Adaptado de Open Energy Monitor, 2016. 

 

O sensor de corrente é um transformador de 100A/50mA, portanto o resistor de carga 

tem como função provocar uma queda de tensão que se enquadre nos limites já citados. Assim 

como no sensor de tensão, um sinal de offset vindo do pino de 5V do Arduino irá deslocar a 

porção negativa da senóide. A escolha do resistor de carga depende do valor de offset vindo 

do Arduino, no caso 5V. A corrente máxima que o sensor pode medir são 100A (RMS) e o 

valor máximo mostrado no secundário é de 70,71mA (valor de pico). Conforme a figura 3, o 

valor mínimo enviado para o Arduino deve ser de 2,5V, que equivale ao valor zero de 

corrente, portanto, o resistor de carga deve ser escolhido de modo que a tensão sobre ele seja 

no mínimo maior que 2,5V. Através da Equação 1 determina-se o valor da resistência. 

 

 =  (1) 

Onde: 

Rc: Resistor de Carga; 

RTC: Relação de Transformação do sensor (no caso do SCT-013-000 o valor é 2000); 

VCC: Tensão de Offset Vinda do Arduino (5V); 

I1: Máxima Corrente de Entrada do Sensor (100A para o SCT-013-000). 

 

A conexão dos resistores e capacitores para o circuito de tensão e corrente foi realizada 

conforme as Figuras 2 e 3, respectivamente. No caso do resistor de carga do circuito de 

corrente, o valor comercial determinado pela Equação 1 foi de 33Ω, no entanto devido a falta 

deste, foi utilizado um arranjo em série de três resistores de 10Ω. A Figura 4 mostra as 

conexões realizadas. 
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Figura 4. Visor LCD e transformador conectados ao circuito de medição. Autor, 2016. 

 

Conforme a Figura 4, o sensor de corrente está conectado ao pino analógico A1 do 

Arduino (fio verde), já o transformador está conectado ao pino A2 (fio laranja). O shield LCD 

está montado sobre a placa, sendo que o pino analógico A0 (conectado entre o shield e o 

Arduino diretamente) é utilizado para repasse das informações. A entrada de tensão (5V) e o 

GND do Arduino são compartilhados pelo shield e conectados ao circuito pelos fios vermelho 

e azul respectivamente. A alimentação do circuito é feita por uma fonte externa de 9V. 

 

Montagem do medidor e teste operacional 

O teste foi realizado em uma residência unifamiliar, com tensão de fornecimento de 

220V, classificado como cliente monofásico e com consumo mensal estimado de 250kWh. 

Para verificar a precisão do medidor desenvolvido, foi utilizado um analisador de energia 

comercial. O modelo utilizado foi o AE-100, fabricado pela Instrutherm, com custo de 

aquisição de R$ 9.673,38 (valor fornecido pelo fabricante), sendo que o mesmo possui 

funções de medição de tensão, corrente, fator de potência, potências ativa, reativa e aparente, 

e consumo de energia. O analisador possui uma capacidade 20.000 leituras, armazenando os 

dados em arquivo de texto para análise posterior. A instalação do medidor foi realizada no 

quadro de distribuição da residência, permanecendo conectado durante sete dias, constituindo 

uma semana completa de dados. A Figura 5 mostra o medidor em funcionamento. 
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Figura 5. Medidor de energia em operação. Autor, 2016. 

 

O intervalo de medição ajustado foi de um minuto, totalizando 10.080 valores no 

período de testes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados representam uma média dos valores durante cada hora do dia ao longo de 

uma semana. Com relação a potência ativa, a Figura 6 mostra a quantidade de potência que é 

solicitada pela residência durante as vinte quatro horas do dia 05 de junho de 2016. Os valores 

de tensão da rede elétrica durante o intervalo considerado na medição podem ser vistos no 

Figura 7. As medidas de corrente podem ser vistas na Figura 8. 

 

 

Figura 6. Valores de potência ativa medidos na residência. Autor, 2016. 
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Figura 7. Valores de tensão medidos na residência. Autor, 2016. 

 

 

Figura 8. Valores de corrente medidos na residência. Autor, 2016. 

 

De acordo com os gráficos observados na seção anterior, percebe-se que os valores das 

grandezas elétricas obtidas pelo medidor proposto e pelo AE-100 se mostram próximas, os 

erros entre as medições ficou na casa dos 10% na maioria dos casos. As possíveis fontes de 

erro são a precisão dos componentes, tais como os resistores usados no circuito, que podem 

apresentar um valor acima ou abaixo do nominal, o valor de saída do transformador, que varia 

com o nível de tensão da rede, e a precisão do sensor de corrente, que tende a diminuir em 

cargas baixas, como seu limite máximo é de 100A, em residências com pouco consumo a 

precisão fica comprometida.  

 

CONCLUSÕES 

Após as medições realizadas e o teste comparativo com um produto comercial, ficou 

evidenciado que os objetivos definidos para este trabalho foram atingidos. O custo de 

produção para o medidor proposto é substancialmente menor que o preço do aparelho usado 

profissionalmente. A Tabela 1 mostra o custo dos componentes para a construção do medidor. 
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Tabela 1. Custo dos componentes do medidor de energia de baixo custo. Autor, 

2016. 

Componente Quantidade Preço (R$) Custo (R$)  

Sensor SCT-013-000 1 69,90 69,90 

Transformador 220V/16V 1 35,00 35,00 

Shield LCD Keypad 1 35,00 35,00 

Placa Arduino UNO 1 60,00 60,00 

Fonte Externa de 9V (CC) 1 15,00 15,00 

Protobord com 830 pontos 1 21,00 21,00 

Jumpers MxM 20 0,75 15,00 

Capacitor 10uF 2 1,00 2,00 

Resistor de 10KΩ 1 0,20 0,20 

Resistor de 100KΩ 1 0,50 0,50 

Resistor de 470KΩ 4 0,25 1,00 

Resistor de 10Ω 3 0,10 0,30 

Total 254,90 

 

O teste realizado em uma residência mostra que o medidor de energia pode fornecer 

parâmetros importantes ao consumidor, já que através dos gráficos gerados é possível 

determinar os horários onde os gastos são mais elevados e aplicar medidas de eficiência.  

Como sugestão de trabalhos futuros, sugere-se utilizar meios de comunicação sem fio, tais 

como Bluetooth ou Wifi, que não necessitem o uso de uma conexão direta com o computador, 

facilitando a instalação. Para armazenamento de informações e sugere-se a utilização de 

cartão SD para guardar os valores de leitura. 
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RESUMO: Esse trabalho  trata da construção e implementação de um mini sistema de 
refrigeração com características portáteis usando o dispositivo termoelétrico, sendo, também, 
conhecido na literatura como módulo Peltier. O sistema desenvolvido utiliza dois conjuntos 
de refrigeração contendo cada: uma pastilha peltier, um cooler e um dissipador de calor, 
formando uma estrutura acoplada para facilitar a troca de calor. A estrutura física da câmara 
térmica foi construída com isopor e medindo internamente, 30 cm de altura por 20 cm de 
largura e 15 cm de profundidade. A temperatura mínima alcançada foi de aproximadamente 
10 ºC em cerca de 30 minutos, considerando-se a temperatura ambiente em  25 ºC em 
condições de laboratório. Também foi implementado um sistema de controle do tipo ON-
OFF, controlado pelo Arduino considerando uma variação de + 3 ºC em relação ao valor de 
referencia. 

Palavras–chave: módulo peltier, mini refrigerador, troca de calor. 
 

DEVELOPMENT OF A MINI COOLING SYSTEM USING PELTIER 
 
ABSTRACT: This paper deals with the construction and implementation of a mini cooling 
system with portable features using the thermoelectric device,  is also known in the literature 
as Peltier module. The cooling system developed uses two sets each containing:  peltier chip, 
a cooler and a heat sink, forming a coupled structure to facilitate heat exchange. The physical  
structure of the thermal chamber was constructed of styrofoam and internally measuring 30 
cm high by 20 cm wide and 15 cm deep. The minimum temperature reached was 
approximately 10 °C in about 30 minutes, considering the temperature at 25 °C in laboratory 
conditions.  It was also implemented a control system of the type ON-OFF controlled by 
Arduino considering a variation of + 3 °C in relation to the reference value. 
 
KEYWORDS: peltier module, mini fridge, heat exchange. 
 

INTRODUÇÃO 

 Para um sistema de refrigeração convencional é indispensável o uso de componentes 

para completar o ciclo térmico da troca de calor. Tais componentes são: evaporador, 

compressor, condensador, dispositivo de expansão e, principalmente, o fluido refrigerante, 

sendo a substância que irá circular em um circuito fechado, de modo a retirar o calor de um 

meio enquanto se vaporiza a baixa pressão (SILVA, 2003, p. 33). Desse modo, o  fluido 

refrigerante é responsável pelo resfriamento do conteúdo em um refrigerador doméstico ou 
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industrial.  Esses elementos, na sua maioria, são de grande porte e apresenta elevado consumo 

de potência, de modo a inviabilizar o desenvolvimento de um sistema compacto e de baixo 

consumo de potencia, como um mini refrigerador. Portanto, o sistema tradicional de 

refrigeração não é o mais viável para o propósito do mini refrigerador portátil. Desse modo, 

nesse projeto, o processo de refrigeração será baseado no efeito Peltier, apresentando algumas 

vantagens, tais como: dimensional e peso reduzido, redução no número de peças, não há 

fluidos de refrigeração e produz pouco (ou nenhum) ruído ou vibração (Rower, 1995). 

 Portanto, o módulo termoelétrico (TEM) ou módulo Peltier converte energia elétrica 

no seu interior transformando-a num gradiente de temperatura entre as suas duas faces.  Essa 

célula é formada por um conjunto de materiais semicondutores tipo p e n, ligados 

eletricamente em série e termicamente em paralelo (Rower, 1995; Barreto Neto, 2007). As 

principais aplicações relacionadas ao módulo Peltier são: aquecimento e resfriamento de 

materiais semicondutores, pequenos refrigeradores e na geração de energia elétrica.  

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

  O resfriamento de uma face do termoelétrico é obtido quando uma corrente direta é 

aplicada em um ou mais pares de semicondutor tipo-p e tipo-n, com fluxo de n para p, assim, 

a temperatura da face fria Tc do condutor interconectado diminui e, consequentemente, o calor 

é absorvido pela parte inferior (Figura 1-a). Esta absorção de calor ocorre devido à passagem 

dos elétrons de um nível mais baixo de energia para outro de maior nível através da 

interconexão p−n. O calor absorvido, QA, é transferido pelo material semicondutor através do 

transporte de elétron até o fim da junção na temperatura da face quente, Th, de modo a liberar 

os elétrons para que retornem ao baixo nível de energia no material de tipo-p, este fenômeno é 

chamado de efeito Peltier. O segundo fenômeno físico acontece quando uma diferença de 

temperatura é estabelecida entre o lado quente e frio do material, gerando uma tensão elétrica. 

Esta tensão é chamada de tensão de Seebeck, sendo diretamente proporcional a diferença de 

temperatura. A constante de proporcionalidade (α) desse fenômeno é definida como 

coeficiente de Seebeck. Por outro lado, o dispositivo Peltier apresenta fluxo de calor 

bidirecional, pois invertendo o sentido da corrente, o calor será transportado da face inferior 

para a face superior (Figura 2-b), estabelecendo a face fria (temperatura Tc) na parte inferior e 

a face quente na parte superior (temperatura Th).  

O balanço de fluxo de calor no termoelétrico é dado pela diferença entre a potência 

gerada através do efeito Seebeck e as perdas por efeito Jaule (Rowe, 1995): 
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                                   (1) 

em que, QA [W] é a taxa de calor absorvida na junção, α = αp − αp = αpn [V K−1], diferença 

entre os coeficientes Seebeck dos materiais p − n; ∆T = (Th − Tc) [ 0C], diferencial de 

temperatura entre a face quente e fria; R = Rn − Rp [Ω], resistência elétrica do acoplamento, G 

[WP-1] condutância. 

 
Figura 1: (a) funcionamento modo refrigeração para parte superior; (b) funcionamento modo  
aquecedor para parte quente Adaptado de David Rower (Rower, 1995). 

 

 Analisando a equação (1), o aumento da corrente, provocará o acréscimo na diferença 

de temperatura, e, consequentemente, o fluxo de calor será incrementado, fazendo com que 

haja um crescimento no efeito cooler (resfriamento). Porém, o efeito Joule sendo proporcional 

ao quadrado da corrente poderá ser o fator dominante. Para qualquer valor de corrente o 

equilíbrio térmico é estabelecido na parte fria quando o efeito Peltier é igual à soma do calor 

bombeado mais a metade do calor produzido por efeito Joule (Rowe, 1995). A outra metade 

do calor produzido pelo efeito Joule vai para a parte quente, obviamente que o acréscimo da 

corrente de entrada tem um limite máximo, Imax, onde qualquer valor maior não irá aumentar o 

bombeamento entre as partes superior e inferior, definindo-se assim uma variação máxima de 

temperatura, △Tmax. Portanto, para controlar a temperatura do dispositivo será necessário 

desenvolver técnicas para controlar a temperatura em função da corrente de entrada. O 

módulo Peltier ou célula Peltier é disponibilizado comercialmente em vários tamanhos com 

potencia em Watts diferentes, de modo a exigir uma corrente de acionamento maior ou menor 

em função do máximo valor teórico alcançado na refrigeração (Peltier, 2015).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

    Os componentes que foram utilizados na montagem do protótipo foram: sensores de 

temperatura (LM35), módulo Peltier (TEC-12706), dissipador de calor, circuitos de 
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acionamento e condicionamento para o módulo Peltier, arduíno UNO e dispositivos para 

interface com usuário, um display LCD, como, também, uma caixa de isopor funcionando 

como estrutura física e isolante térmico para a montagem do protótipo. Para a aquisição dos 

valores de temperatura foram um computador tipo PC, de modo que a plataforma Arduino 

fará a comunicação entre o PC e o mini refrigerador, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 
 Figura 2: Arcabouço da plataforma de teste (IFPB,2016). 

 

O funcionamento da plataforma segue o seguinte fluxo, considerando-se que a câmara 

térmica esteja em uma temperatura inicial T0. Assim, para uma temperatura de referencia 

desejada TR, o controlador digital implementado no PC irá enviar um sinal de controle  Vi(t) 

para o Arduino que por sua vez irá converter o sinal digital para analógico e enviar para o 

circuito de conversão tensão corrente. A corrente que passar para o Peltier irá provocar uma 

variação de temperatura, sendo realizada a leitura por um conjunto de sensores de 

temperatura. A informação lida pelos sensores, retorna para o Arduino onde são convertido 

em sinal digital, sendo extraído uma media da temperatura, e seguem de volta para o 

controlador.  Caso a temperatura não seja a desejada, o procedimento irá continuar até que de 

alcance a temperatura de referência. 

O circuito conversor tensão/corrente (Figura 3) utilizado para acionar e controlar o 

dispositivo termoelétrico é, basicamente, uma fonte de corrente controlada por tensão.  

Aplicando uma tensão positiva Vi(t) na entrada do amplificador operacional, a tensão de saída 

V0(t) será positiva e polariza diretamente o transitor T1. A malha de realimentação do 

amplificador é fechada e surge um curto-circuito virtual entre as entradas positivas e negativas 

do amplificador operacional. Uma corrente i(t) dada por i(t)=Vi(t)/R6 irá circular pelo circuito, 

sendo a mesma corrente  que irá circular no desportivo termoelétrico.  Caso o sinal de tensão 

seja negativo (Vi(t)),  o transistor T2 será polarizado e, consequentemente, irá circular uma 

corrente em sentido inverso pelo dispositivo termoelétrico (TEM). A condução de corrente 

em ambos os sentidos é importante para ajudar na ação de controle. Entretanto, nesse trabalho 
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foi usado apenas um braço do conversor, ou seja, a ação de controle será do tipo ON-OFF 

(Ogata, 2004). 

 

 
Figura 3: Circuito conversor tensão/corrente (Barreto Neto, 2007). 

 

PROJETO DO MINI REFRIGERADOR 

O protótipo do mini refrigerador a ser desenvolvido, terá o formato de uma caixa com 

dimensional em área interna útil de 30 cm de altura por 20 cm de largura e 15 cm de 

profundidade, conforme ilustrado na Figura 4, confeccionado em isopor. Para o projeto e 

desenvolvimento do sistema de refrigeração foi necessário primeiramente fazer um estudo de 

forma separada, em primeiro momento, do módulo peltier, considerando-se os valores de 

corrente nominal de funcionamento e sua capacidade de refrigeração. Entretanto, verificou-se 

que ao ligar o  módulo Peltier nos valores nominais de tensão e corrente, em poucos minutos 

o mesmo parava de funcionar, de forma definitiva e permanente, indicando que havia se 

danificado. Assim, tornou-se extremamente necessário adicionar na superfície quente do 

peltier um dissipador de calor, cujo objetivo é liberar de forma mais rápida o excedente de 

calor na superfície do dispositivo, evitando-se uma realimentação eletrotérmica. Por outro 

lado, também, para melhorar a eficiência foi adicionado a estrutura um par de cooler. As 

vedações para a colocação dos dispositivos foram feitas usando-se cola de silicone e pequenos 

pedaços de isopor.   
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Figura 4: Ilustração da montagem do mini refrigerador, contendo a câmara de refrigeração, 
dissipadores de calor e cooler: (a) vista isométrica frontal, (b) vista isométrica traseira, (IFPB,2016). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro teste, conforme já mencionado na seção anterior, foi com o peltier, 

objetivando analisar a eficiência do componente para o protótipo. Assim,  o dispositivo  foi 

ligado em uma fonte 12V/3A, tendo um cooler acoplado ao dissipador posicionado sobre a 

face quente e, no lado oposto, ou seja, face fria, um sensor de temperatura LM35, conforme 

ilustrado na Figura 5-a. O Arduino foi conectado ao computador, fazendo a leitura da 

temperatura e exibindo na tela do monitor. Uma camada de gelo formou-se na face fria do 

peltier, apenas ao acionar o cooler que estava conectado ao dissipador, ilustrada na Figura 5-b. 

Quando o cooler não estava acionado, a temperatura sobre a face fria do peltier ficou em torno 

de 2,5 ºC, não formando a camada de gelo. Isso mostra que o excedente de calor na face 

quente  provocar uma queda no rendimento do peltier e, portanto, necessita ser drenado de 

forma mais eficiente. Assim, o cooler atua sobre o dissipador, drenando o excedente de calor 

para o meio externo, de modo a tornar a troca de calor do entre o peltier, dissipador e meio 

externo mais eficiente. Vale ressaltar que o gelo formado sobre a superfície advêm da 

umidade do ar no entorno da superfície, não sendo recomendado por água na superfície do 

peltier, sob risco de provocar um curto circuito.   
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Figura 5: (a) Fotografia da montagem para realizar o teste experimental, (b) Camada de gelo 

formada na superfície do peltier, (IFPB, 2016). 

 Assim, iniciou-se o desenvolvimento do protótipo  baseado na estrutura ilustrada na 

Figura 4, contendo dois dispositivos peltier, dois dissipadores, dois ventiladores (coolers) e 

uma estrutura em isopor, conforme ilustrada na Figura 6. Todos os elementos montados para 

as duas estruturas de refrigeração são iguais, ou seja, dissipadores, ventiladores (coolers) e o 

próprio peltier.  Os coolers internos e externo foram posicionados de maneira que o ar fosse 

sugado sobre os dissipadores, melhorando as trocas térmicas. Foram realizados dois tipos de 

testes, o primeiro (Teste 1) considerando apenas uma estrutura de refrigeração (peltier. cooler 

e dissipador) e um segundo (Teste 2), considerando as duas estruturas. Ambos os testes foram 

realizados em condições de laboratório, com ambiente climatizado em torno de 25 ºC. Os 

testes objetivam mensurar a temperatura máxima mínima do conjunto, sem considerar uma 

massa térmica no seu interior. Para efetuar as medidas a programação do Arduino foi 

desenvolvida para guardar os dados a cada 5 minutos, considerando este tempo como um 

valor de estabilização da massa térmica no interior da câmara. Um outro sensor foi posto na 

parte externa da montagem para acompanhar a variação da temperatura ambiente, operando 

da mesma forma como o anterior.  
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Figura 6: (a) Fotografia da estrutura física do protótipo: (a) vista por trás, (b) vista frontal, (c) 
porta de abertura da câmara térmica, (IFPB, 2016). 

  

 

Figura 7: Resultados experimentais para as duas configurações de testes: Teste 1: 
considerando apenas um conjunto de refrigeração, Teste 2: considerando os dois conjuntos, (IFPB, 
2016). 

 

 Assim, conforme ilustrado na Figura 7, o teste com os dois conjuntos (Teste 2) 

conseguiu alcançar a menor temperatura (~10ºC), sendo praticamente a metade em relação à 

alcançada no primeiro teste.  A temperatura ambiente, num intervalo de 30 minutos em 

ambiente fechado e com ar condicionado em temperatura estabilizada, apresenta pequenas 

variações que não interferem no rendimento dos dispositivos de refrigeração peltier. Em 

relação ao sistema de controle, foi implementado um controlador mais elementar, o chamado 

ON-OFF, de modo que ao se alcançar a temperatura desejada, para o intervalo de 25 - 10 ºC, 
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simplesmente o Arduino desliga o peltier e continua monitorando a temperatura até uma 

variação de + 3 ºC, na qual o Arduino aciona novamente o peltier. 

   

CONCLUSÕES 

 O projeto desenvolvido apresentou resultados satisfatórios, na qual foi demonstrado o 

principio da refrigeração utilizando o modulo peltier. Em relação ao valor mínimo de 

temperatura alcançado ser de  aproximadamente 10 ºC, esperava-se que fosse pelo menos em 

torno de 5 ºC, pois assim facilitaria o estudo sobre o tempo de estabilização para  uma carga 

térmica no interior da câmara. Contudo, possivelmente, a estrutura física da câmara não está 

sendo eficiente, como, também, as posições na qual foram colocadas o peltier, isto é, muito 

próximo da base da câmara. Assim, para uma melhor eficiência será necessário monitorar a 

temperatura diretamente sobre a face quente das duas estruturas e, consequentemente, 

verificar se há algum tipo de realimentação eletrotérmica.  
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RESUMO: Bombas de infusão são indispensáveis quando se trata de medicações 
intravenosas ou intra-arteriais precisas. Sendo assim, dispositivos que desempenhem bem seu 
papel garantindo a segurança do procedimento, que sejam baratos e de fácil manuseio, são 
necessários. Levando isso em consideração, o presente trabalho pretende apresentar um 
protótipo de bomba de infusão desenvolvido utilizando-se o Arduino MEGA 2560 como 
controlador. O tipo de mecanismo de infusão escolhido foi do tipo seringa. O protótipo foi 
montado e testado e apresentou as características necessárias para a adaptação e utilização em 
diversos casos. 
Palavras–chave: bomba de infusão, microcontrolador, dispositivos médicos. 
 

 
 
A SYRINGE PUMP PROTOTYPE USING THE ARDUINO MEGA 2560 
 
ABSTRACT: Infusion pumps are indispensable when it comes to precise intravenous or 
intra-arterial medications. Thus, devices that perform well its role in ensuring the safety of the 
procedure, which are cheap and easy to handle, are needed. Taking this into consideration, 
this paper aims to present an infusion pump prototype developed using the Arduino MEGA 
2560 as controller. The chosen type of infusion mechanism was the syringe type. The 
prototype was assembled and tested and presented the characteristics required for adaptation 
and use in many cases. 
KEYWORDS: infusion pump, microcontroller, medical devices. 
 

INTRODUÇÃO 

A bomba de infusão é um aparelho que emprega mecanismos eletromecânicos e 

controladores que regulam o fluxo e pressão de um líquido para o sistema sanguíneo de um 

paciente. Para isso, o aparelho é acoplado juntamente a uma seringa. Tal seringa é unida a um 

equipo e ao final deste se encontra um cateter que irá penetrar a pele do enfermo. Dessa 

forma, é possível que a solução líquida penetre na corrente sanguínea do paciente (RATNER 

et al, 2009; AMORIN, 2014).  

Dentre os tipos de dispositivos de infusão, a bomba de infusão é a mais precisa e a que 

pode gerar maiores pressões. Uma bomba de infusão é constituída de um circuito controlador, 

mecanismo de infusão, motor, sensores, etc. Os mecanismos infusão são responsáveis por 
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gerar o fluxo podem ser: peristáltico, peristáltico rotativo, peristáltico linear, pistão ou 

diafragma e seringa (BRASIL, 2002).  

Desta forma, o presente artigo objetiva apresentar o desenvolvimento de uma bomba de 

seringa programável utilizando o Arduino MEGA, de menor custo e que tenha a possibilidade 

de se entender as funcionalidades deste equipamento, promovendo o crescimento tecnológico 

em busca de aplicações que contemplem a plataforma Arduino.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foi feita uma pesquisa bibliográfica utilizando livros, artigos, teses, etc. 

acerca do atual estado de desenvolvimento, limitações e possibilidades das bombas de infusão 

a fim de definir a melhor abordagem de desenvolvimento do protótipo.  

Depois disso, foi definida melhor placa dado as condições e necessidades do projeto. De 

acordo com as necessidades, foi escolhido o Arduino MEGA. Os fatores levados em 

consideração foram quantidade de portas necessárias para o controle do motor, display, etc., 

possibilidade de extensão de funcionalidades por meio de shields e preço. 

Tendo isso, foi pensado os recuso básicos da bomba, foi feita a programação do 

Arduino e foi testado e ajustado. 

Na Tabela 1 são apresentados os materiais utilizados na construção do protótipo. 
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Tabela 1. Materiais utilizados no protótipo da bomba de seringa. Compilada pelos autores, 

2016. 

 Materiais Quantidade 

01 Arduino MEGA 1 

02 Driver ponte H L298N 1 

03 Motor de passo unipolar 1 

04 Suporte para motor de passo 1 

05 Display LCD 16x2 1 

06 Cabo jumper macho-macho 80 

07 Cabo jumper fêmea-macho 6 

08 Resistor de 10kΩ 5 

09 Potenciômetro de 10kΩ 1 

10 Interruptor (push-button) 5 

11 Fonte de tensão 1 

12 Encoder 1 

13 Sensor de fim de curso 1 

14 Seringa 1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Arduino MEGA 2560 é uma placa de prototipagem que utiliza o microcontrolador 
ATmega2560 da família AVR da Intel. Ele possui 54 entradas e saídas digitais, 16 entradas 
analógicas e 256KB de memória flash e pode ser alimentado com tensões entre 7V e 12V. A 
vantagem de se utilizar o Arduino como circuito controlador é a possibilidade de extensão das 
funcionalidades por meio da integração dos chamados shields, que incluem a possibilidade de 
conexão via ethernet, Bluetooth, além de uma conexão com o computador por meio das portas 
seriais. Aliando a isso um baixo custo e consumo, ainda são fáceis de serem programados, o 
que facilita a correção de erros ou a adaptação.  

Levando em consideração o que foi apresentado, o protótipo consiste na utilização do 
Arduino MEGA como circuito controlador. O Arduino se conecta com os sensores e aos 
atuadores, como é mostrado na Figura 1. A função do circuito controlador é interpretar as 
informações obtidas em sua configuração e, junto com os sinais dos sensores, controlar o 
mecanismo de infusão e disparar alarmes quando necessário (BRASIL, 2002). 

O sistema apresentado é considerado um sistema de malha fechada já que diante de 
qualquer diferença (ou erro) entre a resposta da variável controlada (estado do motor de 
passo) e a entrada, diferença essa identificada pelo encoder e que corresponderia a um volume 
ou vazão inadequados, é corrigida pelo circuito controlador. Sistemas de malha fechada 
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promovem uma maior sensibilidade a perturbações e apresentam uma maior exatidão (NISE, 
2013). 

 Foram utilizados 5 (cinco) interruptores (push-button) para controlar as ações e assim 
configurar a bomba. Dentre eles com as funções: cima, baixo, mais, menos e confirmar. O 
display LCD serve para mostrar as informações necessárias para o manuseio e configuração 
da bomba, incluindo valores informados pelo usuário, volume injetado, vazão e erros. 

 

 

Figura 1.  Diagrama de blocos do protótipo da bomba de seringa. Compilada pelos autores, 

2016. 

 

O encoder é responsável por verificar se o comando correspondente a cada passo do 
motor foi executado corretamente. Caso haja algum tipo de interferência ou alguma obstrução 
da revolução do motor, o circuito tentará lidar mandando comando para a correção e, se não 
for possível resolver por meio do software como o segundo caso, será exibido um alarme 
informado o acontecido. 

O sensor de fim de curso tem o propósito de indicar ao controlador que já foi alcançado 
o limite máximo de deslocamento, evitando o travamento do eixo e assim não danificando o 
mecanismo de infusão; ao mesmo tempo, o sensor indica que o conteúdo da seringa chegou 
ao fim e, dependendo da programação, se é necessário colocar mais medicamento na seringa e 
assim continuar a infusão. Essas informações são exibidas no display LCD. 

O esquema básico do mecanismo de infusão é mostrado na Figura 2. O Mecanismo 
utilizado possibilita a colocação de seringas de vários volumes. Estando o corpo da seringa 
devidamente preso, o motor de passo faz a rosca sem fim girar deslocando a posição do 
êmbolo que comprime o líquido que, por sua vez, sai da seringa e é destinado equipo. 

Display 

Motor 

Painel de 
controle 

Encoder 

Fonte 

Driver 
Ponte H 

Mecanismo 
de infusão 

Arduino 
MEGA 

Sensor fim 
de curso 



 

4464 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 2.  Esquema básico de montagem do mecanismo de infusão da bomba. Compilada 

pelos autores, 2016. 

 

Na Figura 3 é apresentado a rotina de configuração do protótipo de bomba, 

apresentando principais os aspectos principais envolvidos no processo. 

As setas orientadas representam o pressionamento do botão confirmar. O início da seta 

indica onde se está nas configurações e o fim representa para onde se vai quando o botão 

confirmar é pressionado. As opções sair e CANCELAR levam aos menus de origem da 

função, ou seja, no sentido contrário aos das setas. Neste caso, as setas foram ocultadas para 

evitar a sobrecarga da imagem. A opção OK salva o que foi feito e volta para o menu de 

origem da função. A opção PARAR faz as ações sendo executadas fararem imediatamente e 

então faz retornar ao menu de origem da função. 
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Figura 3.  Diagrama de navegação de configurações. Compilada pelos autores, 2016. 
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Figura 4. Testes com o protótipo. Compilada pelos autores, 2016. 

 

 

Figura 5. Protótipo montado. Compilada pelos autores, 2016. 

 

Na Figura 5 é apresentado protótipo da bomba montado, onde se pode observar o 

display LCD, os botões para a configuração e a seringa já acoplada ao mecanismo de 

infusão. Dentro da caixa se encontram a fonte, o arduino e todo os outros componentes 
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necessários para o funcionamento da bomba. Na parte de trás da caixa se encontra o 

conector que é utilizado para comunicar o Arduino com o computador. A disposição dos 

componentes dentro da caixa foi tal que possibilita a colocação de shields e entradas ou 

saídas relacionadas. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de equipamentos utilizando a plataforma Arduino se torna acessível 

e é crucial para o crescimento tecnológico nos institutos de tecnologia e universidades, pois, 

através deste resultado observa se que exigem dos pesquisadores a busca de uma maior 

precisão no decorrer do projeto, concorrendo para uma melhor acurácia do equipamento 

desenvolvido.  Da mesma forma, tais equipamentos podem ser desenvolvidos utilizando a 

plataforma Arduino de acordo com as necessidades apresentadas por cada situação. 

A principal contribuição desse trabalho foi apresentar um protótipo de uma bomba de 

infusão que utiliza o mecanismo de seringa e que pode ser modificada facilmente para atender 

às necessidades envolvidas no processo de infusão. 

Pesquisas futuras podem ser ampliadas para a geração de relatórios e indicações, via 

internet, permitindo efetuar configurações da bomba a distância. Dessa forma, abrem-se 

várias possibilidades de utilização, como por exemplo em pesquisas que requerem um 

controle de dosagens, com geração de relatórios e interação a distância. Além disso, a bomba 

pode informar automaticamente quando é hora de passar por revisões ou quando precisa de 

manutenção. 
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RESUMO: Este trabalho consiste em incentivar o interesse dos alunos pelo aprendizado 
prático da Eletrônica analógica através da utilização de protótipos desenvolvidos em aulas de 
laboratório, fazendo com que o aluno participe de forma ativa no processo de ensino-
aprendizagem. O protótipo apresentado implementa uma chave eletromecânica eficiente e de 
baixo custo acionada por código, desenvolvido para comandar a abertura de portas e portões 
equipados com fechadura elétrica, proporcionando assim maior segurança e comodidade aos 
usuários. O relé de saída somente será acionado quando for digitado o código correto. O 
protótipo desenvolvido mostrou-se eficiente, de fácil manutenção, baixo custo e de grande 
utilidade para fins didáticos e residenciais. 
 
Palavras–chave: comando, eletrônica analógica, ensino-aprendizagem, relé, segurança 

 
DEVELOPMENT OF A DIDACTIC PROTOTYPE AS AN INCENTIVE 
TO PRACTICAL LEARNING: LOW-COST ELECTROMECHANICAL 
SWITCH ACTIVATED BY CODE 
 
ABSTRACT: This work is to incentivize the students' interest in practical learning of 
analogue electronics through the use of prototypes developed in laboratory classes, causing 
the student to participate actively in the teaching-learning process. The prototype presented 
implements an efficient and low-cost electromechanical switch activated by code, developed 
to control the opening of doors and gates equipped with electric lock, thus providing greater 
security and convenience to the users. The output relay is triggered only when the correct 
code is typed. The prototype has showed itself efficient, easy to maintain, inexpensive and 
very useful for educational and residential purposes. 
 
KEYWORDS: command, analogue electronics, teaching-learning, relay, security. 
 

INTRODUÇÃO 

O modelo tradicional de aula (modelo instrucionista) que consiste na transmissão por 

parte dos professores do máximo de informações, referenciadas em um currículo pré-

estabelecido, dificulta o desenvolvimento do aluno em sala de aula, bloqueando a criação do 

conhecimento, fazendo com que o mesmo assuma um papel passivo no processo de ensino. 

(VALENTE, 2016), (FURTADO NETO et al., 2012).  
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O modelo Construtivista de Piaget consiste na idéia de que nada, a rigor, está pronto, 

acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como 

algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social; e se 

constitui por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou 

no meio (BECKER,1994). Na noção de construcionismo de PAPERT (1986), existem duas 

idéias que contribuem para que esse tipo de construção do conhecimento seja diferente do 

construtivismo de Piaget. Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado 

por meio do fazer. Segundo, o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu interesse e 

para o qual ele está bastante motivado (VALENTE, 2016). Portanto, o modelo construtivista 

instiga o discente a construir seu próprio conhecimento por meio da cognição e o professor 

tem a função de orientador, valorizando os temas propostos pelos discentes e propondo a 

realização de atividades em equipe.  

Segundo CODÁ et al., (2011) a introdução de protótipos reais no ensino prático da 

eletrônica possibilita ao aluno adquirir a experiência de projetar e verificar o funcionamento 

de um circuito real, complementando assim o tradicional modelo pedagógico instrucionista, 

propondo métodos de ensino dinâmicos e construtivistas.  

Entre os anos de 1820 e 1830, o cientista norte-americano Joseph Henry estudava a ação 

dos eletroímãs, tais dispositivos utilizam correntes elétricas para gerar campos magnéticos, a 

exemplo dos campos existentes nos ímãs naturais, quando, simultaneamente a Michael 

Faraday, descobriu o fenômeno da indução eletromagnética. Faraday, entretanto, ficou com o 

crédito pela descoberta. Como consequência dos estudos, a Henry foi creditada a invenção do 

primeiro relé eletromagnético.  

Os relés eletromecânicos foram os primeiros a serem utilizados em sistemas de 

proteção. Seu princípio básico de funcionamento utiliza movimentos mecânicos, provenientes 

da atração eletromagnética ou indução eletromagnética, estes quando baseados no princípio 

eletromagnético, são compostos, de modo geral, por um eletroímã, em forma de bobina; uma 

armadura metálica, que possa ser atraída pelo campo magnético criado pelo eletroímã; uma 

mola e um conjunto de contatos elétricos, que serão abertos, fechados ou comutados, 

conforme a configuração de cada relé. Quando a corrente elétrica percorre a bobina e dá 

origem a um campo magnético, a armadura é atraída por essa força que altera a posição dos 

contatos, abrindo, fechando ou comutando, dependendo da posição e do tipo de relé, fazendo 

o dispositivo atuar. Quando a corrente da bobina é interrompida, o campo magnético se anula 

e os contatos, pela ação da mola, retornam à posição original. 
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Neste contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma chave eletromecânica de 

baixo custo acionada por código, de forma a evitar o acionamento de forma não autorizada, 

sendo que o relé de saída somente seja acionado quando for digitado o código correto, 

proporcionando assim, maior segurança aos usuários, possibilitando ao aluno o conhecimento 

da experiência prática através da Eletrônica analógica em aulas de laboratório. O projeto foi 

desenvolvido pelo próprio aluno e avaliado no Laboratório de Eletrônica do Instituto Federal 

de Sergipe sob orientação dos professores. O protótipo desenvolvido contribuirá para 

melhorar as atividades didáticas e pesquisa no âmbito do curso de Eletromecânica desta 

Instituição, considerando os aspectos econômicos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto, desenvolvimento e análise foram realizados no Laboratório de Eletrônica 

Digital do Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. O protótipo desenvolvido pode ser 

aplicado para comando de abertura de portas e portões com fechadura elétrica. O sistema foi 

desenvolvido levando-se em consideração a necessidade de um sistema simples e de fácil 

manuseio. Os materiais são descritos na Tabela 1. 

 

                     Tabela 1 – Descrição dos materiais utilizados no projeto. IFS, 2014. 
Descrição do Material Quantidade 
Fonte de 12 Vcc 
Pilha de 3 V 

01 
01 

Placa (15x11,7 cm) 01 
Relés 07 
Botões 10 
Conectores  10 
Jumpers 10 
Led de alto brilho                                                                                              01 

 

A chave eletromecânica quando ativada tem a função de abrir ou destravar, a mesma é 

ativada ao digitar três números, em modo desativada tem a função de fechar ou travar, para 

desativar digita-se um número qualquer, sendo que esse número não faça parte do código. 

Para mudar o código tem dez conectores, cada um, conectado a um jumper, cada jumper deste 

corresponde a um botão que estão numerados de “0” a “9”, os três primeiros conectores são 

os principais que forma o código, ou seja, caso seja conectado o jumper “5” no primeiro 

conector, o jumper “3” no segundo conector, e o jumper “8” no terceiro conector, tem-se o 

código “538”, indicando através do led tal código ativado. Os outros sete jumpers podem ser 

conectados aleatoriamente nos conectores que não faz parte do código. 
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O circuito da fechadura é composto por sete relés, onde cada relé tem dois contatos, um 

aberto e outro fechado, seis relés estarão usando o contato aberto, e um relé estará usando o 

contato fechado que tem função “reset”. 

A metodologia apresentada neste trabalho tem como foco principal a realização de 

experimentos de laboratório de eletrônica analógica, desenvolvimentos de protótipos que 

reproduzam funcionamento de um projeto real, os quais são de interesse e propostos pelos 

alunos, possibilitando assim sua participação no processo ensino/aprendizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresentação geral do protótipo 

A introdução nas práticas de protótipos de circuitos reais permite ao aluno vivenciar 

situações mais próximas das que enfrentará em seu futuro ambiente de trabalho, despertando 

assim o interesse por aperfeiçoar seu conhecimento adquirido na teoria. Os protótipos são 

implementados pelos próprios alunos que cursam a disciplina Eletrônica analógica no 

semestre vigente sob orientação do professor, fazendo com que o aluno possa participar de 

forma ativa no processo de ensino/aprendizagem, aumentando assim a interação 

aluno/professor, além do desenvolvimento desses projetos servirem de exposição para as 

turmas posteriores e à comunidade externa como meio de divulgação do curso. 

Para a montagem do protótipo foi necessária a utilização dos seguintes componentes 

apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Montagem da chave eletromecânica acionada por código.  
Fonte: Autores, Laboratório de Eletrônica. IFS, 2014. 
 
Avaliação do Custo do projeto  

A Tabela 2 apresenta o preço unitário dos componentes utilizados no projeto, onde se 

observa que o custo total da matéria-prima foi de R$ 100,00 (cem reais), valor considerado 

baixo diante dos custos dos sistemas comerciais disponíveis no mercado, os quais, 

geralmente, são obstáculos para o seu uso de forma difundida nas Instituições de Ensino. 

Uma possibilidade também interessante para o projeto pode ser a utilização de sucata 

eletrônica, devido à redução de custos, e ainda, por reutilizar um material que seria descartado 

e que possivelmente iria para o lixo. 

Assim, a disponibilização de soluções de baixo custo constitui uma alternativa 

importante para viabilizar o uso de experimentos de ensino e aprendizagem, com o uso da 

Eletrônica analógica no ambiente educacional.  

 

           

Relés 

Conectores 
e jumpers 

Botões 

Led 
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         Tabela 2 – Preço dos componentes utilizados no projeto. IFS, 2014. 
Material Quantidade Valor unitário Total R$ 
Fonte de 12 Vcc 01 20,00 20,00 
Pilha de 3 V 01   3,00   3,00 
Placa (15x11,7 cm) 01   8,00   8,00 
Relés 07   5,00  35,00 
Botões 10   1,00  10,00 
Conectores 10   2,00  20,00 
Jumpers 10   0,20    2,00 
Led de alto brilho  01   2,00    2,00 
Custo total 100,00 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que o protótipo atende aos objetivos propostos. A avaliação global do 

projeto é positiva, tendo o protótipo mostrado um bom desempenho ao longo do seu 

desenvolvimento. O modelo atende às necessidades levantadas inicialmente, tanto no que 

tange à sua função de segurança de forma que o relé de saída somente seja acionado quando 

for digitado o código correto, quanto também ao baixo custo de implementação.  

Os resultados mostraram que inovações propostas, baseadas na cognição 

(construtivismo, (PIAGET, 1977)), e construcionismo (PAPERT, 1986), contribuíram para 

um aumento na motivação e estímulo do aprendizado fundamentado no desenvolvimento de 

soluções baseadas em problemas realísticos, aproximando o ensino didático da realidade 

profissional. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da implementação do protótipo através da participação ativa do aluno, foi 

possível observar o processo de evolução e as dificuldades para a execução do projeto. Dessa 

forma, a metodologia aplicada possibilitou ao aluno vivenciar situações realísticas associando 

à teoria-prática aplicadas em sala de aula, auxiliando assim ampliar a interação aluno-

professor e a inserção do aluno no processo de ensino/aprendizagem. Como sugestões futuras 

propõe implementar um projeto eletrônico promovendo assim a redução de tamanho dos 

componentes e utilizando a lógica a transistores ao invés de relés eletromecânicos, de forma a 

aprimorar e ampliar o conhecimento no mundo da Eletrônica analógica. 
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RESUMO: Nas mais simples atividades do cotidiano de pessoas com limitações físicas 
locomotoras, que vivenciam situações do dia a dia que podem parecer simples de resolver, 
mas que tornam-se enormes barreiras e as impedem de realizar determinadas ações. Logo, o 
projeto de robótica teve sua primeira etapa concluída com a realização de pesquisas 
científicas, estudos e coleta de dados voltados para a plataforma Arduino, que foram cruciais 
para compressão dos principais conteúdos aplicados na realização das atividades e 
entendimento da linguagem de programação utilizada, juntamente com a manipulação de 
componentes eletrônicos. O trabalho também contou com a confecção de um braço robótico a 
partir de material eletrônico reciclado e, por fim, com a produção da placa de circuito 
impresso, módulo de comando do controle do motor e a elaboração de um artigo científico. 
Este trabalho apresenta a utilização de um robô controlado via Arduino para proporcionar 
acessibilidade, inclusão e independência, facultando a realização de atividades. Com isso a 
ideia maior do projeto é auxiliar pessoas que apresentam dificuldades de locomoção, através 
de um dispositivo de autoajuda.  
Palavras–chave: acessibilidade, eletrônica, plataforma arduino, robótica 
 
 

DEVELOPMENT OF A ROBOT TO AID PEOPLE WITH MOBILITY 
LIMITATIONS 
 
ABSTRACT: In the simplest daily activities of people with locomotor physical limitations, 
experiencing situations of everyday life that may seem simple to solve, but they become huge 
barriers and prevent them from performing certain actions. Soon, the robotics project had its 
first step completed with the completion of scientific research, studies and data collection 
focused on the Arduino platform, which were crucial to compression of the main contents 
applied in the conduct of activities and understanding of programming language, along with 
handling electronic components. The work also included the preparation of a robotic arm 
from recycled electronic material and, finally, with the production of printed circuit board, 
motor control command module and the preparation of a scientific paper. This paper presents 
the use of a robot controlled via Arduino to provide accessibility, inclusion and independence, 
providing the realization of activities. Thus most of the project idea is to help people with 
walking difficulties, through a self-help device. 
KEYWORDS: accessibility, electronics, arduino platform, robotics 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias de hoje, pessoas com limitações físicas locomotoras lutam a favor de 

oportunidades de vida digna, em busca de um espaço na sociedade como um todo, de levar 

uma vida normal, e ser independente como qualquer um, porém as mais simples atividades do 

dia a dia tornam-se complexas, transformando-se em enormes obstáculos a serem vencidos.     

Neste cenário, o projeto de pesquisa visou minimizar determinadas deficiências e 

propôs promover acessibilidade a essas pessoas, através da missão aplicada a um robô, que 

tem a função de ser manipulado por um cadeirante ou quem tenha dificuldades em cumprir 

uma simples ação de alcançar locais de difícil acesso e pouca visibilidade, fazendo um trajeto 

que seria até então impossível de efetuar, permitindo ao usuário acessibilidade e a execução 

de manobras, como recuperar objetos caídos até a realização de atividades mais complexas. 

Portanto, seja no ambiente de trabalho ou doméstico, ambos podem esconder obstáculos que 

impossibilitam a realização de determinadas atividades. 

Como objetivo, havia a expectativa em obter domínio das funcionalidades básicas do 

Arduino e construir uma placa de circuito impresso aplicando o circuito da ponte H, na 

confecção do módulo de comando de controle do motor.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizamos a placa Arduino para coordenar as atividades que o robô exerce, em busca 

de baixo custo e eficácia, além disso foram reciclados materiais eletrônicos em desuso, que 

tornaram matéria prima de excelente viabilidade no processo construtivo de confecção do 

robô. 

Os estudos e pesquisas se deram através de apostilas, vídeo aulas, livros e sites. Esse 

conjunto de fontes de informações tiveram um real direcionamento para as áreas da 

eletrônica, programação e automação, que com isso fortaleceu conhecimentos já adquiridos e 

proporcionou a absorção de novos conteúdos, tornando possível a obtenção de resultados 

positivos e eficazes no decorrer da pesquisa. Foi fundamental a realização de estudos teóricos 

juntamente com práticas, superando assim as expectativas existentes no desenvolvimento do 

projeto. 
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Entre os materiais de estudo utilizados no decorrer do período que compôs a pesquisa, e 

entre os métodos que se fez presente, entrou o uso da plataforma Arduino, introdução a lógica 

de programação, componentes eletrônicos reaproveitados e o domínio na manipulação dos 

motores de corrente contínua, servomotor e motor de passo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evolução do desempenho de um robô que auxilia pessoas com deficiência física 

locomotora, com a função de alcançar objetos de locais de difícil acesso e pouca visibilidade 

proporcionando independência nas atividades cotidianas, foi possível a partir de 

levantamentos e estudos teóricos para domínio e compressão das funcionalidades básicas do 

Arduino. 

 

Funcionalidades e aplicações básicas do arduino 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, segundo Grupo PET-Tele (2013) 

esse conceito surgiu em meados de 2005 na Itália, consiste em uma pequena placa de circuito 

impresso de fácil manipulação e aplicação, capaz de realizar determinadas instruções. A 

ferramenta a todo momento realiza interação entre o software e o hardware, ambos livres, 

baseado na filosofia do open sources, portanto qualquer usuário pode modificar, aprimorar até 

mesmo desenvolver o próprio dispositivo de controle. 

Neste trabalho foi utilizado o modelo Arduino Uno pelos seguintes critérios: dispor de 

conversor serial/USB para conexão com o computador, conector jack P4 proporcionando 

alimentação externa, programação de simples aplicação e de fácil manuseio com os 

periféricos de entrada e de saída que permitem a interação com atuadores externos. Essa 

ferramenta possui um sistema de processamento que se dá através de um chip 

microcontrolador ATmega (fabricado pela empresa Atmel), com capacidade de armazenar 

dados e processá-los, desta forma promovendo uma interação com o ambiente externo, 

emitindo sinais e obtendo como respostas resultados e ações físicas.  

Isso é possível devido a interação que o usuário tem com o Arduino, em realizar a aplicação 

de programas em sua (IDE) Integrated Development Environment, um ambiente de 

desenvolvimento integrado que consiste em uma área voltada para estruturação e construção 

de programas, esse software pode ser baixado gratuitamente no site oficial do Arduino 
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(https://www.arduino.cc/en/Main/Software). A interface permite o editor elaborar comandos 

para o microcontrolador por meio de uma linguagem de programação especifica, similar a 

linguagem C/C++, ver esquema de atuação do Arduino na Figura 1. 

 

Figura 69: Arquitetura de análise, processamento e execução do Arduino.  Fonte: Autores. 

 

Para obter controle sobre a interface do Arduino e hardwares externos, foi necessário adquirir 

conhecimentos básicos de programação. Assim foi possível obter domínio sobre a estrutura 

física dos dispositivos externos, com a realização de exercícios e aplicações elaboradas, 

portanto resolvidos juntamente com o manuseio de componentes eletrônicos, e 

acompanhamentos que foram essenciais para obter um real domínio da área.  

Módulo de acionamento de comando do controle do motor 

Motor 

O motor foi importante na segmentação do projeto, pois ele é responsável por transformar 

energia elétrica em energia mecânica, atuando através das forças magnéticas de atração e 

repulsão. Entre os modelos de motores estudados estão os de corrente contínua (CC), 

servomotor e motor de passo: 

 Motor DC/CC: É uma máquina que opera com corrente contínua.  

 Servomotor: Trabalha apresentando movimentos proporcionais a um comando, 

recebendo sinais de controle que verificam e atuam partindo de sua posição atual para 

a posição desejada. Sua velocidade é monitorada externamente sob feedback de um 

sensor. 
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 Motor de passo: Atua com enorme precisão, é usado para rotacionar em um ângulo 

exato desejado.  

Módulo de comando 

Para o circuito da ponte H foram utilizados os seguintes materiais: chaves eletrônicas 2- 

TIP41 (NPN) / 2- TIP42 (PNP); 4- diodos comuns 1N4007, que atuam bloqueando o fluxo de 

corrente eletromotriz inversa, evitando eventuais descargas sobre os componentes do módulo 

e do Arduino; 4- resistores limitadores de corrente com resistência de 560Ω cada, ver Figura 2 

e 3. Todos os componentes eletrônicos foram organizados e posicionados corretamente após o 

processo de corrosão da placa de (fenolite), uma placa de circuito impresso com um lado 

revestido por uma fina camada de cobre, que deu forma as trilhas do circuito do módulo. 

 

                                  Figura 70: Circuito de teste, ponte H com potenciômetro. Fonte: Autores 

 

                                          Figura 71: Interface do circuito da ponte H. Fonte: Autores.          
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A ponte H liga um motor de corrente continua de 9V, podendo chegar a controlar até 2 

motores de pequeno porte. É um circuito que atua controlando o sentido de fluxo da corrente 

de um determinado componente ou sistema. O protótipo atua no sentido de rotação do motor 

por meio de chaves eletrônicas acionadas via Arduino, diodos de proteção que asseguram o 

circuito contra a corrente eletromotriz inversa, gerada pelo motor após o desligamento do 

circuito, evitando descargas no sistema de controle do módulo. A placa de controle do motor 

possui dimensões de 5,5 x 3,3 x 2 cm (CxLxA), ver Figura 4. 

 

 

Figura 72: Módulo de acionamento do Comando do controle do motor. Pinos: 1- recebem sinais 

de controle do Arduino; 2 -  comando do motor; 3 – alimentação do módulo. Fonte: Autores 

 

Braço robótico 

A partir de material eletrônico reciclado e demais peças que seriam descartadas de forma 

inadequada no meio ambiente, foi construído uma estrutura robótica que permite a realização 

de movimentos articulados semelhantes ao de um braço humano. 

 O braço apresenta quatro graus de liberdade possibilitando as seguintes ações: 

direcionamento da estrutura robótica, aproximação do ponto de destino, captura de material 

por meio de uma garra robótica e a suspenção do objeto. A potência dos torques dos 

servomotores possibilita a estrutura do braço suportar apenas item com peso similar ao de 

uma bateria de 9V. A garra do robô, posicionada na parte frontal da estrutura, consegue 

capturar um objeto por vez, desde de que o tamanho esteja entre 7 e 2 cm.  

O braço robótico é controlado via Arduino, comandando os três servomotores através de uma 

programação aplicada ao microcontrolador. Os servomotores trabalham de forma individual, 
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são precisos e posicionam-se no ângulo exato pretendido, dando mobilidade ao braço para 

direcionar-se na posição desejada conforme o controle aplicado nos potenciômetros usados 

para operá-lo. Ver Figura 5. 

 

                                         Figura 73: Imagem do braço robótico. Fonte: Dos autores. 

 

 

CONCLUSÕES 

O artigo evidenciou estudos e pesquisas realizadas, e todas as metodologias aplicadas 

no processo construtivo do projeto, partindo, desde os primeiros passos, que persistiu a partir 

de análises nos conteúdos aplicados, e obtenção do domínio sobre as aplicações básicas da 

placa Arduino e dos demais componentes eletrônicos utilizados. Como resultado, obtivemos a 

confecção do módulo de comando de controle do motor e um braço robótico com 4 graus de 

liberdade. 

Portanto, todo esse progresso e maturidade conquistada, rodeiam perspectivas diante de 

ações em um futuro próximo, para que com isso, dar ênfase na confecção e construção do 

robô por inteiro, abrindo espaço para o acréscimo de trabalhos futuros: confecção da base 

móvel, adição de sensores e a introdução de uma câmera de monitoramento de tempo real, 

para acompanhar o trajeto percorrido pelo dispositivo. E assim atingir a questão da 

acessibilidade entre pessoas com limitações de locomoção. 
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RESUMO: A energia solar no território brasileiro tem uma irradiação global média anual 
entre 1.200 e 2.400 kWh/m²/ano, que se comparado a alguns países, como a Espanha e 
Alemanha, que exploram fortemente o potencial solar, é bastante elevado. Alguns dos grandes 
desafios para a expansão da energia solar fotovoltaica são, o custo da tecnologia e a eficiência 
de células. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo de um seguidor 
solar para painéis fotovoltaicos, possuindo dois graus de liberdade, o qual permite 
movimentação de placas fotovoltaicas em relação às posições do sol ao longo do dia, através 
de um sistema eletroeletrônico. Assim, este sistema garante um maior aproveitamento da 
irradiação da luz solar em relação a placas fotovoltaicas fixas, além de oferecer um sistema 
auto ajustável podendo ser utilizado em qualquer região do mundo sem parametrização de 
localização. Com a aplicação dessa tecnologia, os painéis fotovoltaicos, estarão sempre 
direcionados para o sol, consequentemente aumentando a sua produtividade elétrica. Com o 
desenvolvimento do seguidor propiciou-se introdução ao conceito de sobre energia solar 
fotovoltaica a alunos do curso de Petróleo e Gás do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia campus Tabuleiro do Norte. 
  
Palavras–chave: Eficiência de sistemas fotovoltaicos, Energias alternativas, Placas 
Fotovoltaicas, Seguidor solar. 
 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF A SOLAR TRACKER OF 
TWO AXES OF REDUCED COST FOR PANELS PHOTOVOLTAIC 
 
ABSTRACT: The solar energy in the Brazilian Territory HAS A irradiation annual global 
media between 1,200 and 2,400 kWh / m² / year, which compared to some countries, like 
Spain and Germany, que exploit Heavily solar potential, and Very High. Some of Grand 
Challenges For Expansion of Photovoltaics are solar, Cost Technology and Cell Efficiency. 
The present work presents the Prototype Development hum follower paragraph solar 
photovoltaic panels, possessing Two Degrees of Freedom, the qua allows Drive photovoltaic 
plates in relation to the sun Long Positions In doing day, through hum electronics system. So, 
this system ensures hum Increased Utilization of radiation from sunlight, in relation to fixed 
photovoltaic plates, Besides offering hum Adjustable auto system can be used in any World 
region without parameterization Location. With this Application Technology, PV panels, are 
always directed towards the sun, thereby increasing YOUR Electric Productivity. With the 
follower Development is led-Introduction About Solar Energy Photovoltaics concept one 
students of the course of Oil and Gas of the Federal Institute of Education, Science and 
Technology campus North tray. 
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KEYWORDS:  Efficiency of photovoltaic systems, Photovoltaic plates, Solar energy, 
Solar Tracker. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido ao aumento da demanda de eletricidade, haverá cada vez mais a necessidade de 

aperfeiçoamento das formas de geração elétrica. As tecnologias devem levar em consideração 

além da eficiência energética, o apelo ambiental a qual o mundo está inserido. Prova disso, foi 

a conferência sobre o clima da ONU, em novembro de 2015, em Paris, no qual vários líderes 

mundiais se encontraram para discutir a frenagem do aquecimento global, onde é considerado 

como um dos principais fatores para esse aquecimento, o uso desenfreado das fontes de 

energias que como rejeito produzem gases que provocam o efeito estufa em nosso planeta. 

Segundo projeção da U.S Energy Information Administration (2016) entre 2020 a 2040 

haverá um aumento de 29,3% no consumo de energia elétrica no mundo, passando de 18,4 

GWh para 23,8 GWh, o que trará maior necessidade sobre o uso dos recursos hídricos, 

poluentes como carvão, combustíveis fosseis como o gás natural e o petróleo para obtenção 

de eletricidade (U.S ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2016).  

O Brasil já possui a matriz energética mais renovável do mundo, sendo composta de 

39,4% da matriz energética nacional total proveniente de fontes como recursos hídricos, 

biomassa e etanol, além das energias eólica e solar fotovoltaica. Através de uma única forma 

de obtenção de energia elétrica, as usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais 

de 66,6% da eletricidade do País, além disso as fontes alternativas como a solar fotovoltaica, 

eólica e a biomassa estão em continuo crescimento no país tendo juntas uma capacidade 

instalada em 2015 de 17.337 MW (MME, 2015). 

Entre as fontes alternativas para produção de eletricidade, uma das que mais tem se 

destacado no mercado global é a energia solar, em especial a energia solar fotovoltaica. Este 

tipo de geração de eletricidade vem chamando atenção pela disponibilidade e crescimento da 

capacidade instalada, geração de eletricidade limpa, não realizando emissão de gases de efeito 

estufa ou de gases ácidos e não sendo necessária a formação de lagos para reservatórios, 

sendo o desmatamento somente realizado em alguns casos, devido, na maioria das situações, 

os parques de geração serem construídos em locais desérticos ou semiáridos (FILHO, 2013).   

Na figura 1 pode-se observar o crescimento da demanda por energia elétrica no mundo. 
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Figura 1. Consumo de Energia Elétrica no Mundo. Adaptado de (U.S 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2016). 

 

A energia solar fotovoltaica decorre da excitação dos elétrons de alguns materiais na 

presença de luz solar, provocando uma conversão direta desta em eletricidade, sendo a célula 

fotovoltaica, um dispositivo fabricado com material semicondutor. Entretanto, a baixa 

eficiência de equipamentos utilizados para conversão da energia solar em elétrica estão como 

alguns obstáculos para uma maior utilização da energia solar.  

Porém, com os avanços de eficiência para 46% em conversão de eletricidade por células 

fotovoltaicas como a Fraunhofer ISE/Soitec, além de custo de 2,50US$/W em 2010 para 

células fotovoltaicas (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2010), verifica-se nas 

tecnologias de aproveitamento desse tipo de energia, o crescente interesse na sua utilização, 

além do desenvolvimento de técnicas e tecnologias que incrementam o rendimento na geração 

de energia elétrica, tornando-se dessa forma, cada vez mais uma fonte de energia mais atrativa 

para investimentos (KAFAFI et al., 2015).  

Com essa prerrogativa, este trabalho propõe a inserção do seguidor solar de dois eixos, 

como forma da melhoria da eficiência das placas fotovoltaicas. O seguidor solar de dois eixos 

atua direcionando automaticamente as placas fotovoltaicas para o ponto de melhor captação 

da energia proveniente do sol. Trata-se de uma tecnologia relativamente sem nenhuma 

complexidade na sua construção mecânica, eletrônica e que proporciona ganhos na produção 

de energia superiores a 20% em relação a painéis fixos, sem necessidade de grandes 

investimentos. (CORTEZ, 2013). 

O seguidor solar utiliza-se duas técnicas: passiva (baseado na expansão térmica de um 

líquido do tipo freon); e ativa (baseado em sensor de luminosidade e microcontroladores). O 

seguidor solar apresentado nesse trabalho apresenta-se como um seguidor ativo 
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Dessa forma busca-se realizar futuros estudos comparativos de ganho de eficiência entre 

o sistema de seguimento solar desenvolvido em relação a painéis fotovoltaicos fixos, 

almejando o conhecimento da efetividade do processo, assim como aperfeiçoar a tecnologia 

desenvolvida e reduzir os impactos econômicos de instalação do equipamento.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um dos objetivos do projeto é desenvolver uma tecnologia própria, baseando-se no 

princípio de sombreamento, buscando uma melhoria no efeito fotovoltaico e comprovação por 

meio de testes do seu funcionamento e eficiência do sistema produzido. Utilizou-se placas 

solares fotovoltaicas e componentes de pequeno porte, menor custo, para a demonstração do 

funcionamento do acompanhamento da irradiação luminosa através do princípio de 

sombreamento de sensores de luminosidade. Em caso de aprovação de financiamento 

posterior, pretende-se aplicar a tecnologia em um sistema de micro geração de eletricidade 

para a alimentação parcial do IFCE, (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará) campus Tabuleiro do Norte, com o intuito de reduzir os gastos mensais da instituição 

com energia elétrica e torná-lo sustentável energeticamente.  

O Seguidor Solar de Dois Eixos para Painéis Fotovoltaicos desenvolvido para este 

trabalho, trata-se de um equipamento composto por três seguidores, sendo um mestre, que 

abrigará o sensor de detecção de posicionamento do sol e dois sistemas que copiam toda a 

movimentação da placa sensorial. Dessa maneira o movimento da placa mestre pode ser 

copiado por diversos outros painéis através do microcontrolador podendo ser utilizado em 

uma usina de geração de eletricidade. A figura 2 ilustra o protótipo desenvolvido. 

 

Figura 2. Seguidor Solar Para Placas Fotovoltaicas. IFCE, 2015. 
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O sistema dispõe dos seguintes componentes: Três Células Fotovoltaicas de 1ª Geração 

de Silício monocristalino possuindo uma potência de 1,98W utilizadas para a transformação 

da energia luminosa em elétrica; Quatro sensores de luminosidade de LDRs (Resistor 

Dependente de Luz) que são utilizados para a detecção do posicionamento do sol; Seis 

servomotores com tensão mínima de 4,8V que atuam no posicionamento horizontal e vertical 

das três placas fotovoltaicas; Três estruturas mecânicas; Uma placa Arduíno Nano v3.0 com 

microcontrolador ATmega328 integrante do circuito de controle. A figura 3 mostra o modelo 

esquemático do protótipo.  

 

Figura 3. Representação do sistema de seguidor solar. IFCE, 2015. 

Os quatro sensores de luminosidade (LDR) estão localizados em uma estrutura fixada 

na placa solar fotovoltaica mestre (placa central). A placa mestre é posicionada pelos 

sevomotores vertical e horizontal a partir do microcontrolador a 90º em relação à incidência 

de raios solares. Esse por sua vez realiza a leitura dos sinais analógicos dos LDRs a qual 

define o ajuste de posicionamento necessário da placa em relação ao posicionamento do sol. 

Já as outras duas placas espelham o movimento da placa mestre, fazendo com que ocorra o 

movimento igual nos três seguidores.  

O controlador recebe os sinais analógicos enviados pelos LDRs. Esses por sua vez, 

estão dispostos em quatro quadrantes, conforme a figura 4 onde a estrutura de sombreamento 

provoca a incidência de luz diferenciada de acordo com o posicionamento do sol. O programa 

inserido no microcontrolador busca fazer o equilíbrio dos sinais recebidos entre os valores 

lidos nos 4 LDRs posicionando o grupo de sensores, através dos servos, de uma maneira que 

não haja sombra nos sensores, consequentemente movimentando as placas fotovoltaicas, que 

são unidos em um mesmo plano, a estarem posicionados a 90º em relação a incidência de 

raios solares. Todo processamento de determinação de posicionamento é feito através de 

cálculos matemáticos, assim o controlador pode determinar qual o valor específico para os 
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ângulos dos servomotores vertical e horizontal. A figura 4 abaixo representa a disposição dos 

sensores em sua estrutura de sombreamento. 

  

Figura 4. Demonstração da disposição dos LDRs. IFCE, 2015. 

 

A seguir, as figuras 5 e 6 representam os circuitos de controle (seguidor solar) e de força 

(geração e distribuição de eletricidade) respectivamente. 

 

Figura 5. Circuito Eletrônico de controle do seguidor solar. IFCE, 2015.  
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Figura 6. Representação do circuito de Força do seguidor solar, IFCE. 2015.  

 

O sistema pode ser utilizado em qualquer parte do mundo por ser auto regulável, não 

sendo necessário nenhum parâmetro de determinação de horário, sem necessidade de 

determinação de fatores climáticos, definição das coordenadas geográficas e orientação de 

posicionamento de instalação do equipamento fotovoltaico de maneira oposta aos que 

necessitam de parâmetros como em sistemas de Seguimento solar de um eixo, e de dois eixos  

observado em Jovanic et al. (2016), Suria e Idris (2015) e Manum et al. (2014). 

Com isso, assim que o operador instalar o equipamento, o sistema fará o rastreamento 

automático do posicionamento do sol, ajustando os ângulos conforme a movimentação solar 

ao longo do dia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O seguidor solar conseguiu fazer o rastreamento do posicionamento do sol 

automaticamente e posicionar a placa mestre ao ser ligado. Observou-se que o seguidor solar 

de dois eixos foi capaz de repetir a movimentação da placa mestre para as outras duas placas 

espelhadas, o que apresenta-se como potencial de expansão do sistema para um parque de 

geração solar com diversas placas fotovoltaicas.  

Após o rastreamento inicial do sol, o sistema foi capaz de acompanhar a movimentação 

da luz durante o dia. Em momentos de cobertura da luz proveniente do sol, por nuvens, o 

seguidor solar manteve-se estático, sem consumir energia extra para movimentação, e após o 

aparecimento da luz o sistema rastreou novamente o posicionamento do sol. 
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Além disso, o projeto obteve méritos acadêmicos e institucionais, no que tange a 

importância e o desenvolvimento da nossa tecnologia, através da prêmiação de 1º lugar, na II 

Mostra de Experimentos Científicos e Tecnológicos do IFCE – Campus Tabuleiro do Norte. 

Devido ao bom funcionamento e capacidade de ampliação do projeto, o seguidor solar 

desenvolvido por esse trabalho foi apresentado, a convites, nos eventos XXXIX REDITEC  -

Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica e I 

Universo IFCE – Campus Limoeiro do Norte. 

 

CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento deste trabalho, pôde-se compreender a situação da demanda 

energia elétrica no Brasil e no Mundo nos próximos anos, deixando evidente a importância do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para fontes alternativas como a solar 

fotovoltaica para a produção de eletricidade. 

O protótipo desenvolvido é um dispositivo eletromecânico usando três seguidores, sendo 

um mestre, que abrigará o sensor de detecção de posicionamento do sol e dois sistemas que 

repetem toda a movimentação da placa mestre a fim de demonstrar a possibilidade de cópia 

dos movimentos. A repetição indêntica de movimentos pode ser aplicada a todo um parque 

fotovoltaico, que apesar de haver limites de saídas do processador, pode-se ampliar o alcance 

de repetição dos movimentos com o auxílio de outros microcontroladores abrangendo 

diversas placas a serem automatizadas. O projeto comtempla o principio de sombreamento de 

LDRs, que são sensores de baixo custo e acessíveis, sem perda de eficiência no rastreamento 

solar. 
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RESUMO: A Variabilidade da Frequência Cardíaca é considerada fator preponderante na 
determinação da estabilidade cardiovascular de cada indivíduo. Muitos são os estudos 
relacionados à medição e monitoramento da VFC. Estes analisam os fatores que influenciam e 
modificam essa variação da frequência cardíaca e com isso, pode-se concluir que não é mais 
possível descartar o estudo dessa variação no que diz respeito ao prognóstico e prevenção de 
cardiopatias. Este trabalho tem o objetivo de implementar e desenvolver um sensor de baixo 
custo para medição e monitoramento da VFC, utilizando como método a fotopletismografia. 
Este método determina a VFC pela medição das alterações do fluxo sanguíneo, utilizando um 
método óptico. Os sensores de fotopletismografia mensuram a quantidade de luz 
infravermelha absorvida ou refletida pelo sangue, as modificações do volume sanguíneo são 
provocadas por variações da pressão sanguínea nos vasos, que ocorrem ao longo do ciclo 
cardíaco. Esse sensor será desenvolvido a partir de um LDR (resistor variável dependente de 
luz) para medição das alterações da luz absorvida ou refletida pelo sangue e, devido à sua 
versatilidade, o Arduino será utilizado como plataforma de desenvolvimento que juntamente 
com o Matlab será responsável pela interface gráfica. Espera-se que, com a implantação desta 
tecnologia, possa-se facilitar o planejamento governamental da saúde em regiões distantes do 
estado do Ceará e aumentar a longevidade dos cidadãos cardiopatas. Logo, é evidente que o 
desenvolvimento deste sensor é uma forma de contribuir com a melhoria e o aperfeiçoamento 
dos métodos não invasivos e lineares de análise da VFC. 
 
Palavras–chave: cardiologia, engenharia biomédica, monitoramento cardíaco, sistemas 
embarcados 
 

DEVELOPMENT LOW-COST SENSOR FOR MONITORING OF 
HEART RATE VARIABILITY 
 
ABSTRACT: Heart rate variability (HRV) is considered a major factor in determining the 
cardiovascular stability of each individual. There are many studies related to monitoring and 
measurement of HRV, analyzing the factors that influence and modify this variation of heart 
rate. We can conclude that it is no longer possible to rule out the study of this variation with 
respect to prognosis and prevention of heart disease. This work aims to develop and 
implement a low-cost sensor for measurement and monitoring of HRV using as a method to 
PPG. This method determines the VFC by measuring changes in blood flow using an optical 
method. The PPG sensors measure the amount of infrared light absorbed or reflected by 
blood. Blood volume changes are caused by variations in blood pressure in the vessels that 
occur throughout the cardiac cycle. This sensor will be developed from an LDR (variable 
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resistor dependent light) for measuring changes of light absorbed or reflected by blood. We 
use Arduino with Matlab for graphic interface. We expect that from the implementation of 
this technology we can facilitate government health planning in distant regions of Ceará state, 
besides increasing the longevity of cardiac citizens. Therefore, it is clear that the development 
of this sensor is a way to contribute to the improvement and enhancement of non-invasive and 
linear methods of HRV analysis. 
 

KEYWORDS: cardiology, biomedical engineering, cardiac monitoring, embedded systems 
 

INTRODUÇÃO 

 Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca incansavelmente a melhoria 

do seu bem-estar, para que tenha uma melhor qualidade de vida e possa fornecer o mesmo ao 

seu próximo (NOBRE, 1995). A prática de cuidados da saúde domiciliar é um marco que 

antecede o surgimento de grandes instalações hospitalares; na Europa os cuidados 

domiciliares já eram largamente aplicados no fim do século XVIII (ARAÚJO et al., 2000). 

O ideal é que todas as famílias tenham acompanhamento médico em tempo integral, 

isso ainda não é possível devido ao alto custo e carência de profissionais da área da saúde 

(OLIVEIRA, 2013). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde a principal causa de 

morte no mundo são doenças cardiovasculares (SAÚDE, 2012).  

Dentre as ferramentas existentes de auxílio ao diagnóstico médico precoce, o 

monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) apresenta-se bastante eficaz na 

detecção de muitas cardiopatias (MADEIRO J. P. V.; SEISDEDOS, 2011). Assim, estão 

sendo desenvolvidas tecnologias de baixo custo que permitam qualquer usuário, mesmo sem 

grandes habilidades técnicas, possa utilizar e posteriormente repassar ao médico ou 

profissional que o acompanha os dados de sua variação da frequência cardíaca (VFC). 

A VFC é um método de quantificação do balanço autonômico, este analisa o intervalo 

de tempo entre os batimentos cardíacos, essa variação reflete o estado qualitativo da função 

cardiovascular em diferentes situações, como durante um exercício físico, repouso, entre 

outros (VANDERLEI et al., 2009). 

Dentre os métodos utilizados para determinar a frequência cardíaca, a 

fotopletismografia estima as alterações do fluxo sanguíneo utilizando um método óptico. Os 

sensores de fotopletismografia mensuram a quantidade de luz infravermelha absorvida ou 

refletida pelo sangue, as alterações de volume são provocadas por variações da pressão 

sanguínea nos vasos, que ocorrem ao longo do ciclo cardíaco. Dada a relação existente entre o 

volume dos vasos, a pressão sanguínea e a quantidade de luz absorvida ou refletida, é possível 

observar a variação de volume com base na luz detectada pelo sensor (MARTINS, 2010). 
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Este projeto propõe desenvolver um sensor de fotopletismografia a partir de um LDR 

(resistor variável dependente de luz) para medição das alterações da luz absorvida ou refletida 

pelo sangue e, devido à sua versatilidade e facilidade no manuseio, o Arduino UNO será 

utilizado como plataforma de desenvolvimento. O projeto tem intuito de dinamizar o acesso 

ao aparelho de monitoração de frequência cardíaca, para isso faz-se necessário o uso de um 

programa computacional (Matlab) para interpretação e armazenamento dos dados para 

estudos e prevenção de futuros problemas cardiovasculares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os sensores de fotopletismografia, como método óptico, são apenas uma das formas de 

utilização da técnica de medição da VFC. Neste projeto, optou-se por desenvolver um sensor 

cuja base de resposta a estímulos é o LDR, um resistor variável dependente de luz 

amplamente utilizado em diversas aplicações que necessitam avaliar a detecção da absorção 

ou reflexão de luz infravermelha.  Para desenvolvimento do sensor de fotopletismografia foi 

necessário a utilização de alguns componentes eletrônicos para amplificação de sinais, 

redução de ruídos e melhoria do sinal extraído do LDR. O circuito do sensor juntamente com 

o material utilizado para desenvolvimento do mesmo é apresentado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Simulação do circuito do sensor de fotopletismografia. UFC, 2016. 
 

O circuito da Figura 1 pode ser dividido e analisado em quatro estágios fundamentais:  

 Aquisição do sinal através do LDR; 

 Filtragem e amplificação do sinal extraído do LDR; 

 Conversão do sinal de frequência para tensão; e 

 Processamento e melhoria do sinal.  

A aquisição do sinal é realizada por meio da junção do LED infravermelho com o LDR 

(fotodiodo), assim quando o LED incidir luz sobre o LDR, este capta o sinal óptico e o 
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converte em um sinal elétrico. Na prática, quando o usuário dispor o dedo sobre o LDR, a luz 

emitida pelo LED infravermelho irá transpassar o tecido, sangue, cartilagens, etc. A partir das 

variações do fluxo sanguíneo, o LDR irá perceber mudanças nas taxas de luminosidade e com 

isso é possível obter uma onda de fotopletismográfica para estudo da VFC.  O dedo funciona 

como uma barreira à passagem de luz. Durante a sístole o volume de sangue aumenta, o que 

faz com que a transmissão de luz diminua, em relação a diástole, onde a transferência de luz é 

máxima (SILKE B., 1998). Na Figura 2 tem-se a representação da fração do circuito 

responsável pela aquisição do sinal e o gráfico do sinal da onda de fotopletismografia é 

apresentado na Figura 3. 

 
Figura 2. Representação da aquisição de sinal. UFC, 2016. 
 

 
Figura 3: Análise do sinal PPG. Fonte: Adaptado de (MARTINS, 2010). 
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Analisando a Figura 3, pode-se perceber que o cálculo da VFC está relacionado com o 

período t1 da forma de onda do sinal de fotoplestimografia. Tendo em vista, que o cálculo da 

frequência é determinado pelo inverso do período do sinal.  

A passagem do sinal elétrico enviado pelo fotodiodo ocorre de forma condicionada. 

Desta forma, é necessário que esse sinal passe por dois estágios de amplificação e filtro para 

melhoria do sinal adquirido.  O estágio 2 é apresentado na Figura 4. O filtro no circuito é 

construído através de capacitores e resistores e tem a função de permitir a passagem de sinais 

cujas frequências são mais altas, denominado de filtro passa-alta. O potenciômetro linear 

também representado na Figura 4 serve para permitir a passagem de sinais cujas frequências 

são mais baixas, pois ele pode regular o ganho da amplificação do sinal, denominado de filtro 

passa-baixa. 

 

 
Figura 4. Estágio de filtro/amplificação do sinal. UFC, 2016. 
 

A conversão do sinal de resposta de frequência em sinal de tensão é configurada por um 

conjunto de resistores e capacitores presentes no circuito da Figura 5. Essa conversão ocorre 

de modo linear e é feita no momento em que o Arduino recebe o sinal de frequência em suas 

entradas digitais, como está representado na Figura 5. O processamento do sinal é realizado 

logo após a sua conversão e pode ser processado no Arduino a partir da programação criada 

na plataforma de desenvolvimento.  
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Figura 5. Conversão e processamento do sinal. UFC, 2016. 
 

Desta forma, é desenvolvida uma programação no Arduino UNO em linguagem C apta 

a receber o sinal processado e deverá interpretar os picos de intervalos R-R da VFC para 

mensurar os valores instantâneos e médios da variabilidade da frequência cardíaca. Os dados 

dos exames de fotopletismografia, realizados pelo sensor desenvolvido, deverão ser 

interpretados pelo software, este sendo apto a analisar os exames VFC e determinar os 

resultados finais. Estes serão apresentados ao usuário final através de uma interface gráfica 

desenvolvida na plataforma Matlab. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto em questão ainda encontra-se em fase de desenvolvimento. Contudo, por 

meio da análise de simulação chegou-se a resultados inicialmente importantes. O mais 

elementar é que o desenvolvimento do protótipo do sensor de fotopletismografia é totalmente 

viável e de custo acessível. 

Com o início da fase de prototipagem do sensor, espera-se que ele possa monitorar a 

frequência cardíaca de forma a contribuir com as melhorias de análise da VFC. Assim, com 

esta tecnologia de baixo custo, o paciente, mesmo sem grandes habilidades técnicas, pode 

realizar o exame de fotopletismografia em sua residência e posteriormente repassar ao médico 

ou profissional que o acompanha os dados de sua variação da frequência cardíaca (VFC). 

Desta forma, atende-se ao escopo maior deste projeto, que o mesmo seja uma ferramenta 

eficaz no auxílio da prevenção de doenças cardiovasculares em comunidades carentes, 

principalmente no interior do estado do Ceará. 



 

4501 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Quanto aos testes feitos sobre o protótipo que está a ser implementado, é esperado que 

ele possa oportunar possibilidades para aperfeiçoamento da mensuração da VFC, uma vez que 

com auxílio do Matlab, serão realizadas diversas análises dos batimentos cardíacos (sinais de 

saída) dos usuários.  

 

CONCLUSÕES 

Com a implementação e desenvolvimento desse sensor de fotopletismografia, pode-se 

perceber que o estudo de novas tecnologias na área de Engenharia Biomédica fez-se 

indispensável para a melhoria do processo saúde/doença de cada indivíduo.  

Ademais, o estudo do protótipo a ser desenvolvido aliado a softwares de análise gráfica 

mostra que a análise linear da VFC, seja no domínio do tempo ou da frequência, e os demais 

métodos não invasivos têm sofrido aprimoramentos nos últimos anos. Tais melhorias são a 

prova da necessidade de estudos dessa categoria, estudos estes que contribuem para a 

qualidade de vida.  

Por conseguinte, o desenvolvimento desse sensor abre possibilidades para constantes 

inovações, uma vez que nem todos os resultados esperados são atendidos, sendo necessário, 

portanto, mais pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo disto é o uso da plataforma Arduino 

UNO no projeto.  Devido à versatilidade dessa placa microcontrolada é possível anexar novos 

componentes e, implementar outras funções de modo que o desempenho do sensor de 

fotopletismografia seja constantemente aperfeiçoado. Em projetos futuros o Arduino pode ser 

substituído por microcontroladores embutidos diretamente no aparelho.  

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à professora Jermana Lopes por ter despertado em nós o desejo pela 

pesquisa científica, por nos fazer acreditar que com esforço e dedicação somos capazes, mas, 

principalmente pela paciência e disponibilidade em nos ensinar, como também agradecemos a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), campus Sobral, e o Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

por todo apoio prestado para o desenvolvimento e conclusão deste projeto. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, M.R.N de. Saúde da família: cuidado no domicílio. Rev. bras. enferm., Brasília, 

v. 53, n. spe,  Dez., 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/ 

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672000000700018 >. Acesso em:. 27 de Mar. 

2016. 



 

4502 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

MADEIRO J. P. V.; SEISDEDOS, C. R. Análise de desempenho da entropia aproximada 

(apen) na análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). V Congresso Latino 

americano de Engenharia Biomédica, Havana., p. 1–4, 2011. 

 

MARTINS, R.M.S. Desenvolvimento de um Sensor de Fotopletismografia para 

Monitorização Cardíaca para Aplicação no Pulso. 2010. 114. Trabalho de Conclusão do 

Curso Mestrado em Engenharia Biomédica - Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra. Coimbra, 2010. 

 

NOBRE, M.R.C. Qualidade de Vida. Arq Bras Cardiol, São Paulo, SP, v. volume 64, n. 4, p. 

1-2, Março, 1995. Disponível em: <http://www.arquivosonline.com.br 

/pesquisartigos/Pdfs/1995/v64N4/64040002.pdf >. Acesso em: 27 de Mar. 2016. 

 

OLIVEIRA, C de. Saúde pública sofre também com a falta de profissionais de enfermagem. 

Rede Brasil Atual, São Paulo, Ago. 2013. Disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br /saude/2013/08/saude-publica-sofre-tambem-com-

a-falta-de-enfermeiros-9091.htm>. Acesso em: 27 de Mar. 2016. 

 

1.1.3. SAÚDE, M. da. Indicadores de mortalidade: doenças do aparelho circulatório. 2012. 

 

NOBRE, M.R.C. Qualidade de Vida. Arq Bras Cardiol, São Paulo, SP, v. volume 64, n. 4, p. 

1-2, Março, 1995. Disponível em: <http://www.arquivosonline.com.br 

/pesquisartigos/Pdfs/1995/v64N4/64040002.pdf >. Acesso em: 27 de Mar. 2016. 

VANDERLEI, L.C.M. et al. Noções básicas de variabilidade da Frequência cardíaca e sua 

aplicabilidade clínica. Rev Bras Cir Cardiovasc, São Paulo, v.24, n.2, p. 205-217, 2009. 

 

SILKE B., M. D. Accuracy and precision of blood pressure determination with the 

Finapres: an overview using re-sampling statistics, 1998. 

  



 

4503 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE VISÃO DE MÁQUINA DE 
BAIXO CUSTO PARA BRAÇOS ROBÓTICOS INDUSTRIAIS 
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RESUMO: No processo industrial moderno a aplicação de braços robóticos na realização de 
distintas atividades tornou-se um fator sinônimo de otimização, qualidade e lucro. Porém, 
para tornar tais dispositivos aptos a perceberem o ambiente que os cercam, estes necessitam 
de sistemas de sensoriamento que tornam a aplicação da tecnologia cara e muitas vezes 
inviável. O objetivo deste trabalho consiste na detecção do posicionamento e transporte de 
peças através de um braço robótico auxiliado por um sistema de Visão de Máquina 
implementado com tecnologias de baixo custo como, por exemplo, o sistema embarcado 
Raspberry Pi 3, sua câmera nativa e a OpenCV, uma biblioteca open source para o 
desenvolvimento de sistema de Visão Computacional e Processamento Digital de Imagens. 
Palavras–chave: automação, processamento digital de imagens, robótica industrial, sistema 
embarcado 
 

DEVELOPMENT A MACHINE VISION SYSTEM LOW COST FOR 
ROBOTIC ARMS INDUSTRY 
 
ABSTRACT: In the modern industrial processes the application of robotic arms in carrying 
out different activities has become a synonym for optimization factor, quality and profit. 
However, to make such devices are able to perceive the environment surrounding the need 
sensing systems, which makes the application of expensive technology and often impractical. 
The aim of this study is to detect the positioning and transport parts through a robotic arm 
aided by a Machine Vision system implemented with low-cost technologies such as, for 
example, the embedded system Raspberry Pi, his native camera and OpenCV an open source 
library for developing Computer Vision system and Digital Image Processing. 
KEYWORDS: automation, digital image processing, industrial robotics, embedded system,  
 

INTRODUÇÃO 

Sistemas automatizados de manipulação de objetos ou montagem de produtos, como 

braços robóticos, necessitam de sensores para detectar a posição e o local dos objetos ou 

peças a serem manipuladas.  Para realizar essa detecção aplica-se na indústria sensores de 

presença, de posição e sistemas de Visão de Máquina (VM). Os sensores de presença e de 

posição são de baixo custo, porém são limitados, dificultando sua utilização em aplicações 

mais complexas. Com desempenho elevado e alto nível de informações, os sistemas de VM 

atendem uma gama de aplicações com boa exatidão e precisão, possibilitando a operação 

automatizada de atuadores robóticos, eliminando ou reduzindo a intervenção humana, 

proporcionando uma maior produtividade, diminuição de erros e acidentes na indústria 
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(BRUNNER et al., 2012), (KANEHIRO et al., 2012). Entretanto, os sistemas de VM são de 

custo elevado o que limita sua utilização e consequentemente a disseminação da tecnologia no 

setor industrial. 

Os sistemas de visão são compostos por hardwares e softwares de processamento, 

câmeras, iluminação e outros equipamentos do ambiente de aquisição (GONZALEZ et al., 

2008, p. 1-3). O avanço da microeletrônica tem possibilitado a redução do tamanho dos 

componentes eletrônicos e do custo de equipamentos. Um exemplo deste processo evolutivo 

foi o desenvolvimento de sistemas embarcados com alta capacidade de processamento, como 

a Raspberry Pi 3. Devido a sua arquitetura robusta, este dispositivo suporta a execução de 

aplicações voltadas a PDI (Processamento Digital de Imagens) e dotadas de técnicas de Visão 

Computacional (VC) (RASPBERRY PI, 2016). 

Associado às distribuições oficiais desta plataforma embarcada encontra-se o Python, 

uma linguagem de programação poderosa, dotada de uma variedade de bibliotecas, que é 

bastante usada para administrar sistemas e desenvolver grandes projetos (MENEZZES, 2014, 

p.21). A linguagem Python possibilita importar para seus projetos o OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library) que é uma biblioteca múltiplataforma que foi desenvolvida pela 

Intel em 2000 e vem sendo amplamente utilizada para implementação de aplicativos dotados 

de VC, processamento/tratamento de imagens, reconhecimento de objetos e inteligência 

artificial (ALEXANDER et al., 2016). É liberado sob a licença BSD, portanto, é gratuito 

tanto para uso acadêmico quanto comercial. 

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: a seção Material e Métodos 

apresenta uma descrição do trabalho e o panorama tecnológico envolvido na pesquisa; a seção 

seguinte aponta os testes realizados e os resultados obtidos; por fim, na seção Conclusões são 

ressaltadas as considerações finais referentes a este trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho realizado partiu da hipótese de que o Raspberry Pi 3 teria condições técnicas 

para realizar o processamento digital de imagens utilizando o OpenCV e a computação 

necessária para estabelecer a comunicação com o robô através de um cabo ethernet utilizando 

o protocolo de rede TCP/IP, visando assim poder nutri-lo externamente com informações que 

o auxiliasse na manipulação de peças alvo. 

Posteriormente, foram realizados estudos sobre as características técnicas do robô RV-

2SD: sua linguagem de programação; sua estrutura física; canais de comunicação externa. 

Simultâneo ao entendimento das capacidades e limitações do robô, iniciou-se estudos para 
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implementação do algoritmo de detecção e posicionamento de peças sobre a superfície de 

atuação do manipulador. 

 

Infraestrutura técnica 

O robô RV-2SD é um braço robótico industrial desenvolvido pela Mitsubishi e 

vinculada a bancada modular didática de processos de manufatura da Festo. O RV-2SD 

possui 6 graus de liberdade (Figura 1, Imagem 1), peso total de 19 kg, raio de alcance de 504 

mm, repetibilidade de 0,02mm, velocidade máxima de 4,4m/s, controlador modelo CR1DA-

700, encoder absoluto, driver dotados de servo motores AC e ferramentas pneumáticas e 

elétricas. A comunicação nativa do controlador do robô é realizada através da comunicação 

serial, utilizando um cabo RS232. O controlador é programado através da linguagem de 

programação Melfa Basic V (MITSUBISHI.b, 2016). 

 

 
Figura 1. Características do RV2SD e da plataforma. Fonte: Próprio autor. 
 

A estrutura de aquisição de imagens das peças alvo pode ser visualizada na Figura 1 - 

Imagem 2. Ela é composta por uma torre onde em seu topo encontra-se o sistema embarcado e 

a câmera de captura das imagens. Em sua base, uma plataforma acomodará as peças alvo da 

captura do braço robótico. 

O sistema embarcado (do inglês, Embedded System) aplicado na arquitetura do sistema 

de Visão de Máquina proposto foi o Raspberry Pi 3. O Sistema Operacional (SO) escolhido 

para ser acomodado neste hardware foi o Raspbian, que é um SO Linux derivado do Debian, 

desenvolvido especificamente para esta plataforma embarcada. O Raspberry Pi 3 possui 

memória RAM (1GB), Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 4.1 (BCM43438) e o 

processador da Broadcom BCM2837 de 4 núcleos de 64 bits ARM Cortex-A53 a 1.2GHz, 

que traz como GPU a Video Core IV. Este novo processador traz um incremento de 33% na 

velocidade de processamento e com várias melhorias de arquitetura, o que proporciona um 
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aumento de 50-60% no desempenho face ao Raspberry Pi 2. Também possui 4 portas USB, 

Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI), entrada para cartão micro SD, 

porta ethernet, saída de áudio e HDMI, e 40 pinos GPIO para conectar a placa a outros 

dispositivos (RASPBERRY PI, 2016). 

 

Processamento digital de imagem e VM 

A estrutura de desenvolvimento do sistema de visão aplicado nesta pesquisa seguirá a 

metodologia ressaltada pelos autores Filho e Neto (1999, p. 9), que aponta como primeiro 

passo desta a identificação da problemática inicial do sistema. No escopo deste trabalho tal 

problemática consiste na detecção de posicionamento de peças que se encontram sobre uma 

plataforma. O passo seguinte é a aquisição da imagem, que será obtida a partir da câmera 

interligada pelo barramento serial ao Raspberry Pi 3, onde os pixels de cada imagem colorida 

capturada em BGR são formados pela intensidade de cores primárias aditivas, como o 

vermelho (R - Red), verde (G - Green) e azul (B - Blue). Em seguida é executado o pré-

processamento, que consiste na aplicação de métodos específicos, tais como filtros Low Filter 

Pass (LFP) ou High Filter Pass (HFP) e realces, que facilitam a delimitação de uma região da 

imagem útil (segmentação) através do destaque de contornos, bordas ou formas geométricas. 

Após a identificação deste segmento de imagem é realizada a extração de características, tal 

como, a detecção de cores e informações das coordenadas do objeto a ser detectado. 

Sucessivamente realiza-se a digitalização da imagem que é parte crucial do processo e 

basicamente consiste em transformar uma imagem colorida em uma imagem monocromática 

binarizada para que o computador possa enxergar a imagem como sendo uma matriz de pixels 

e assim realizar operações matemáticas de técnicas de segmentação (ALEXANDER et al., 

2016), (GONZALEZ et al., 2008). 

Utilizando funções da biblioteca OpenCV, foi possível desenvolver um algoritmo de 

detecção de cor e de forma, como ilustra a Figura 2.Todos os pixels que possuem cor azul 

dentro da faixa admitida serão reconhecidos, no entanto, o grupo de pixels com maior área 

será o único reconhecido e identificado pelo sistema como sendo a peça alvo. 
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Figura 2. Analise da detecção de objetos cilíndricos. Fonte: Próprio autor. 

 

Interface de comunicação Ethernet 

Sistema de Controle Distribuído (do inglês, Distributed Control System - DCS) é um 

sistema de controle, geralmente sistema de produção, processo ou qualquer sistema dinâmico, 

em que os elementos do sistema não são localizados centralmente, mas sim de maneira 

distribuída, dividido em partes pequenas, onde os subsistemas são controlados por um ou mais 

dispositivos de controle (PAPCUN et al., 2012, p. 1). 

É possível observar que na arquitetura hierárquica do sistema descrito na Figura 3 não 

inclui todos os níveis de DCS (PAPCUN et al., 2012, p. 1). Para a problemática abordada 

neste trabalho os dois níveis ali descritos supriram as necessidades.  

 
Figura 3. Comunicação Data Link entre robô e Raspberry Pi 3. Adaptado de: Papcun, 2012, p. 1. 
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O controlador CR1DA-700 do braço robótico industrial suporta três tipos de 

comunicação ethernet: através de funções de comunicação do Controlador; usando a função 

Data Link; usando a função de controle externo em Tempo Real. A primeira técnica 

normalmente é aplicada quando softwares ou hardwares proprietários específicos precisam 

ser configurados para estabelecerem uma comunicação com o robô. A comunicação em 

Tempo Real é utilizada quando aplicações externas necessitam controlar o robô sem haver 

interrupções ou atrasos.  

Como é possível observar na Figura 3 a técnica de comunicação ethernet definida para 

controlar o robô foi a Data Link. Nesta, dados de posição do braço, por exemplo, podem ser 

recebidos e enviados para o controlador através de um link estabelecido utilizando os 

comandos de comunicação da linguagem Melfa Basic V: OPEN; PRINT; INPUT; CLOSE. 

Estes nativamente estão vinculados a transmissão de dados através do canal de comunicação 

serial, via RS232. Configurações nos parâmetros internos NETIP, NETPORT, CPRCE(n), 

COMDEV e NETMODE (depende da versão do Melfa), existentes no controlador, são 

necessárias para que a comunicação Data Link Ethernet seja efetuada através dos comandos 

de comunicação citados (MITSUBISHI.a, 2016). 

A camada de software em Python responsável por enviar a posição do objeto alvo 

detectado pela VM para o controlador do robô, através de um cabo ethernet, foi 

implementado utilizando a tecnologia socket, visando envios de pacotes de dados através do 

protocolo TCP/IP. O IP e a porta que compõem o socket precisaram ser configurados 

internamente no controlador do robô através dos parâmetros NETIP e NETPORT. O 

parâmetro COMDEV estabeleceu o canal de comunicação COM3 e o parâmetro CPRCE13 o 

tipo Data Link para este canal (MITSUBISHI.a, 2016).  O controlador do robô foi 

configurado como server através do parâmetro NETMODE. O dispositivo externo (o 

Raspberry Pi) foi programado para estabelecer a comunicação com o controlador através de 

um socket client. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes realizados aconteceram inicialmente sobre a acurácia da definição do 

posicionamento das peças alvo. Medições foram realizadas utilizando o sistema de VM e 

comparadas com equipamentos de precisão, como o paquímetro milimétrico. As análises 

preliminares apontaram uma discrepância de 3 mm devido a erros na detecção das bordas do 

objeto alvo pelo algoritmo de PDI. Estudos, visando à calibração e o aumento da precisão 
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deste algoritmo estão sendo realizados, por exemplo, a aplicação de novos filtros que 

melhorem a captação da imagem e a definição do centroide da peça. 

Os testes seguintes ocorreram sobre o sistema de comunicação. Como nativamente a 

comunicação externa do controlador do robô é serial, após o entendimento das configurações 

necessárias para realizar a comunicação Data link, a introdução dos testes desta fase ocorreu 

entre um Personal Computer (PC) e o controlador do robô. Pacotes de dados, contendo um 

valor inteiro para o controle da garra robótica e um segundo valor equivalente a posição do 

braço, foram enviados sequencialmente para testar o tempo de resposta do robô diante da 

tecnologia Data link. Foi possível observar dificuldades de leitura do controlador do robô 

quando os pacotes de dados foram enviados a frequências inferiores a 1/100ms (um pacote a 

cada cem milissegundos). 

A Tabela 1 descreve a versão do código de teste da comunicação Data link no lado do 

cliente, escrito na linguagem Python e a versão do código de teste no lado do servidor em 

Melfa V, ou seja, sendo executado no controlador do robô. 

Tabela 1. Códigos para teste de Data link. Fonte: Próprio autor. 
 

Código Python Client Código Melfa V Server 
import socket 

import time 

SERVER_HOST = '192.168.0.20'      

SERVER_PORT = 10003 #COM3          

cont = 0 

def test(data):   

    sock = socket.socket(socket.AF_INET, 
socket.SOCK_STREAM) 

sock.connect((SERVER_HOST,SERVER_PORT))     

    data = [data.encode()]     

    for dataSend in data:sock.send(dataSend) 

sock.close() 

for i in range(1, 11): 

cont = cont + 10 

msg = '1,('+str(cont)+', '+str(cont)+', 
              '+str(cont)+', 0, 0, 0)(0, 0)' 

    test(msg)    

time.sleep(0.1) #100ms 

msg = '1,(0, 0, 0, 0, 0, 0)(0, 0)' 

test(msg) 

Def Pos AUXPOS 

AUXPOS = (+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00,+0.00) 

HOPEN 1 

OVRD 100          

WHILE(1) 

  'Comunicacao TCP/IP - Data Link 

Open "COM3:" AS #1 

  Input#1,M3,AUXPOS 

  Close #1 

  AUXPOS = P1 + AUXPOS 

  MVS AUXPOS 

IF M3 = 0 Then 

      HCLOSE 1 

ELSE 

      HOPEN 1  

ENDIF 

WEND 

 

Nestes testes, a velocidade de resposta dos atuadores a estímulos estava em 100% 

(OVRD 100), eliminando assim possíveis atrasos oriundos de comandos programados no 

código Melfa V. 

Como nesta aplicação de Visão de Máquina a entrega dos dados sem erros é mais 

importante que a entrega dos dados em relação ao tempo, o protocolo TCP foi o estabelecido 
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em relação ao UDP. Isto direcionou os pesquisadores deste trabalho na escolha da Data Link, 

pois está técnica, disponibilizada pela linguagem Melfa V, promove a comunicação entre o 

controlador CR1DA-700 do robô RV-2SD e dispositivos externos, enviando pacotes de dados 

através do protocolo TCP/IP e um cabo ethernet. Pacotes TCP são entregues em ordem e 

livres de erros. O protocolo retransmite os pacotes defeituosos ou faltantes automaticamente. 

Isto provoca atrasos que dificultam o controle de jitter (variação no tempo de latência dos 

pacotes de dados). O protocolo UDP não garante nem a ordem, nem a correção e nem a 

integridade dos pacotes, podendo estes chegarem corrompidos ou simplesmente não 

chegarem. Porém, a transmissão dos dados é mais rápida neste tipo de protocolo quando 

comparado com o TCP. Supondo que apenas um pequeno percentual de pacotes cheguem 

danificados e que esse fator seja irrelevante, o protocolo UDP/IP é aconselhado na realização 

de comunicações Tempo Real (FILHO, 2016, p. 4). A linguagem Melfa V fornece suporte a 

este tipo comunicação (MITSUBISHI.b, 2016) como exemplifica Papcunet al. (2012, p. 1-4). 

A fase final de testes ocorreu com a repetição dos mesmos procedimentos utilizados nos 

testes entre o personal computer e o controlador do robô, porém, agora sendo aplicado entre o 

sistema embarcado Raspberry Pi 3 e o controlador CR1DA-700. 

 

CONCLUSÕES 

Ao estabelecer a comunicação com o controlador do robô RV-2SD através da interface 

ethernet novas soluções para problemas oriundos de processos industriais puderam ser 

contemplados, principalmente aqueles relacionados (diretamente ou indiretamente) a redes 

industriais e manipulação robótica.  Antes da realização deste trabalho a comunicação com o 

robô ocorria somente através das portas Digital GPIO do controlador, o que limitava a 

aplicabilidade de soluções envolvendo dispositivos externos, tráfegos de dados através de 

pacotes com distintas informações e transmissões isentas de erros. A escolha da técnica de 

comunicação com o controlador através da tecnologia Data link ethernet tornou a transmissão 

de dados confiável e simples de implementar. A sua característica de comportamento baseado 

em eventos se adequou ao fluxo de execução do sistema de Visão de Máquina proposto neste 

estudo. 

O sistema de Visão de Máquina se encontra na segunda fase de desenvolvimento. Os 

primeiros resultados desta nova fase apontam para um processamento digital das imagens, 

oriundas da plataforma de coleta de objetos alvo, mais eficaz quando a detecção destas peças 

é realizada após aplicação de filtros de luminosidade, pois ruídos luminosos vinham 
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interferindo na qualidade da binarização das imagens, o que, consequentemente, vinha 

alterando a definição do centroide da peça alvo da captura do braço robótico. 

Para trabalhos futuros objetiva-se continuar otimizando estes algoritmos para que a 

precisão na captura destas peças seja ainda maior, principalmente diante daquelas dotadas 

com formas não geométricas e dimensões reduzidas. 
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RESUMO: Este projeto propõe desenvolver um protótipo para auxiliar os deficientes visuais 
na identificação do transporte coletivo. Para isso, o protótipo irá utilizara um transceptor para 
comunicação sem fio e o controlador Arduino® UNO. Tal sistema constituirá de duas partes, 
uma implantada na parada de ônibus e a outra nas cabines dos ônibus. Com isso, o deficiente 
visual, ou aquele que apresente baixa acuidade visual, poderá escolher a linha desejada 
através de um painel, onde o usuário poderá fazer a seleção das linhas, este dispositivo será 
instalado no ponto de ônibus. Desse modo, quando o mesmo estiver dentro do raio de alcance 
do ônibus, o deficiente receberá um sinal sonoro avisando que o ônibus está próximo da 
parada, e o motorista será avisado através de um sinal sonoro, que emitira uma mensagem 
informando a parada solicitada por um ou mais passageiros que necessitam de atenção para o 
embarque. 
Palavras–chave: Acessibilidade, arduino, mobilidade urbana. 
 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM TO ASSIST VISUALLY IMPAIRED 
IN IDENTIFICATION OF COLLECTIVE TRANSPORT 
 
ABSTRACT: This project proposes to develop a prototype to help the visually impaired to 
identify the public transport. For this, the prototype will had used a transceiver for wireless 
communication and Arduino® UNO controller. Such a system will be in two parts, one 
located at the bus stop and the other in the cabins of the bus. Thus, the visually impaired, or 
one that has a low visual acuity, you can choose the desired line through a panel where the 
user can make the selection of the lines, this device will be installed at the bus stop. Thus, 
when it is inside the bus range, the poor receive a beep warning that the bus is at the stop, and 
the driver will be alerted by a beep, which issued a message to stop requested by one or more 
passengers that need attention for shipment. 
KEYWORDS: Accessibility, arduino, urban mobility 
 

INTRODUÇÃO 

Diariamente, muitos dos deficientes que apresentam algum tipo de limitação enfrentam 

preconceito por parte da sociedade, embora muitas leis promovam a acessibilidade, onde 

todos têm direito à educação, ao trabalho, à saúde, à assistência social, ao transporte, a 

cultura, ao lazer entre outros direitos, pois são seres humanos e deve-se respeitá-los de 
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maneira adequada. Caso contrário, pode interferir ou prejudicar no seu desenvolvimento 

ocupacional, cognitivo e psicológico, podendo até excluí-lo da sociedade (WAGNER, et al, 

2010). 

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência e 18,8% da população 

brasileira declararam que sofrem de algum tipo de deficiência visual (IBGE, 2010). A 

deficiência pode gerar todo tipo de barreira, sendo elas físicas, mentais e sensoriais, por conta 

destas, os deficientes ficam dependentes das pessoas ao redor para realizar atividades do dia-

a-dia, prejudicando a sua autoestima e o desenvolvimento intelectual, social e cultural dos 

mesmos (WAGNER, et al, 2010). 

As pessoas com deficiência visual necessitam frequentemente da boa vontade de outras 

pessoas para ajudá-las tanto na locomoção, como exemplo, ter acesso ao transporte público, 

como também na identificação de endereços, pois, sem o auxílio de terceiros, os riscos 

tornam-se frequentes para qualquer pessoa com alguma deficiência, em especial para as 

pessoas que são cegas ou que tenham uma baixa acuidade visual. 

Para auxiliar os deficientes visuais, existem alguns dispositivos no mercado que os 

ajudam a usar o transporte público, como um aplicativo para celular que utiliza a linguagem 

de programação Java ou que tenha o sistema operacional Android®. Esse aplicativo avisa por 

meio de mensagem de texto e de voz a hora que um ônibus está se aproximando do ponto de 

parada. 

Mediante os conceitos apresentados, a objetivo principal do projeto consiste em 

desenvolver um protótipo que vise auxiliar os deficientes visuais na utilização do transporte 

público, com maior autonomia no espaço urbano, garantindo o direito de ir e vir do mesmo. 

Os objetivos específicos consistem em: 

a) Tornar o transporte público mais acessível para aqueles que demostram baixa acuidade 

visual; 

b) Produzir um produto de baixo custo, que possa ser instalado nas paradas de ônibus; 

c) Estabelecer uma comunicação ponto a ponto utilizando rádio frequência; 

d) Testar e avaliar melhores formas de aplicação do dispositivo proposto ao meio em 

estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto numa visão geral é demonstrado na Figura 01, onde é mostrado a 

comunicação entre a parada de ônibus e o ônibus coletivo. Nesta comunicação, foram 
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empregados dois transceptores SRWF-1028 (SUNREY, 2010), que utilizam radiofrequência, 

além disto, duas placas Arduino®Uno R3 Rev3, que foram utilizadas para implementação do 

protótipo. 

 

 

Figura 1. Esquema geral do projeto 
 

No ponto de ônibus será instalado um painel de seleção das linhas, no qual o usuário 

solicitará através de um botão a linha desejada. Após a seleção o transceptor acoplado no 

sistema da parada fará uma busca do ônibus solicitado, caso seja encontrado, uma mensagem 

de voz será enviada para o deficiente avisando que o ônibus se aproxima.  

Na cabine do motorista será instalado um dispositivo que emitirá um sinal sonoro 

avisando ao mesmo o número da parada em que o deficiente visual ou de baixa acuidade 

estará aguardando. Após o motorista receber a mensagem ele poderá cancelar a solicitação no 

dispositivo instalado no ônibus, através de um botão contido no sistema, para que novos 

usuários possam solicitar aquela linha novamente. Se o ônibus não estiver no raio de alcance 

da parada, nenhuma mensagem de voz será enviada, e, o transceptor da parada continuará 

buscando o ônibus até que entre no raio de alcance. 

Escolheu-se os materiais, visando o melhor funcionamento do projeto. O uso de placas 

do Arduino® Uno (Figura 02) se deu devido ao seu preço de mercado razoável e de fácil 

manuseio, onde qualquer pessoa pode programar. 
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Figura 2. Arduino UNO. ARDUINO, 2014. 
 

A utilização da Shield VS1053 MP3 representado na Figura 03, possibilita a reprodução 

do áudio das mensagens que serão reproduzidas para os usuários do dispositivo na parada de 

ônibus. A Shield MP3 permite aos arquivos de áudio que sejam armazenados em um cartão 

microSD, possuindo também um conector P2 para conectar o alto-falante usado para 

reproduzir o áudio das mensagens na parada de ônibus. 

 

 

Figura 3. Shield VS1053 MP3. YATES, 2016. 
 

A utilização do módulo transceptor SRWF-1028, Figura 04, é essencial para fazer a 

transmissão e recepção de dados entre a parada de ônibus e a cabine do motorista. Escolheu-

se esse dispositivo ao invés de um RF (Rádio Frequência) normal porque o transceptor pode 

alcançar uma distância de 4500m sem barreira, enquanto que o RF normalmente tem o 

alcance de apenas 100m (SUNREY, 2010). 
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Figura 4. Módulo transceptor SRWF-
1028. SUNREY, 2010. 

 

Para este projeto utilizou um alto-falante, Figura 05, responsável por reproduzir as 

mensagens sonoras na parada de ônibus. Alto-falantes assim como microfones são 

transdutores, isto é, converte uma energia em outra, neste caso transformam energia elétrica 

em energia sonora (NEIVA, 2013). 

 

 

Figura 5. Alto falante. REPEL, 
2016 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo ilustrado na Figura 06, é capaz de fazer uma varredura, buscando o ônibus 

da linha selecionada e informando para o usuário através de um alto-falante se o ônibus foi 

encontrado. 
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Figura 6. Protótipo final 
 

Durante o desenvolvimento do sistema ocorreram algumas dificuldades, dentre elas, 

como fazer a localização correta da parada de ônibus onde o deficiente visual se encontra. 

Essa questão, não pode ser solucionada, pois o dispositivo não dispõe de GPS (Global 

Positioning System), o que dificulta a localização correta do ônibus. Tentou-se também medir 

o nível do sinal recebido pelo transceptor, assim indiretamente podia-se calcular a distância 

entre a parada e o ônibus, porém os testes não foram satisfatórios. 

 

CONCLUSÕES 

O protótipo criado funcionou corretamente, foram utilizados hardware e software open 

source por ser de fácil implementação, resultando na possibilidade do deficiente visual se 

deslocar em transporte coletivo de forma independente. 

A utilização de um transceptor ao invés de um RF comum possibilitou alcançar maiores 

distâncias. O controle utilizado é uma plataforma Arduino® na qual a placa é integrada, 

dispensa muitos circuitos e é responsável por coordenar e comandar todos os periféricos 

ligados nos mesmos. 

O estudo do Arduino® abre portas à compreensão de uma importante ferramenta de 

desenvolvimento, através de um aprendizado simples, que dá a oportunidade de aprender 

novas técnicas para o desenvolvimento de soluções de problemas já conhecidos e sugerindo 

novas alternativas. 

É possível, portanto, concluir que os resultados obtidos com o desenvolvimento deste 

projeto cumpriram os objetivos planejados e que, a proposta pode ser uma alternativa 

satisfatória, podendo ser implementado em qualquer cidade, sendo possível dar autonomia às 
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pessoas com deficiência que necessitam diariamente utilizar um ônibus coletivo. A solução 

também pode ser facilmente adaptada às necessidades de cada tipo de deficiência. 
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RESUMO: Para a operação correta de um Sistema Elétrico, o estudo de aterramento elétrico é 
extremamente necessário. Um aterramento adequado passa por alguns processos antes de sua 
implementação, como por exemplo, o estudo do solo em que este será implementado. No 
presente artigo, é apresentado um software que visou o cálculo de estratificação do solo pelo 
método de duas camadas usando curvas. Ele foi responsável por receber valores de resistência 
do solo para cada espaçamento entre as hastes em uma dada profundidade. Além disso, ele 
realizou o cálculo de todas as variáveis requisitadas para este método. Os valores obtidos são 
exibidos na interface do software e um gráfico do desenho da divisão do solo em camadas 
também pode ser visualizado. O software em questão apresentou bons resultados o que pode 
ser comprovado nas tabelas e gráficos presentes neste artigo. 
Palavras-chave: método de estratificação em duas camadas, método de Wenner, sistema 
elétrico  
 

SOIL STRATIFICATION SOFTWARE DEVELOPMENT TO 
ELECTRICAL GROUNDING  

 
ABSTRACT: For proper operation of an Electric System, the study of electrical grounding is 
extremely necessary. A suitable grounding undergoes some processes before its 
implementation, as an example, the soil study in which it will be implemented. On this article, 
is presented a software that aims the soil stratification calculus by the dual-layer method using 
curves. It was responsible for receiving values of soil resistance for each spacing between the 
rods at a given depth. Furthermore, it calculated of all variables required on this method. The 
given values are exhibited on the software interface and a graph of the soil division in layers 
can be seen. The concerned software presented good results that can be attested by the tables 
and graphs existing in this article. 
KEYWORDS: dual-layer stratification method, Wenner method, electric system 
 

INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico brasileiro passa por um constante crescimento, o que demanda mais usinas 

geradoras, linhas de transmissão e distribuição e também subestações de energia elétrica 

(SILVA, 2012). 

Para a operação devida de um Sistema Elétrico, o planejamento de Aterramento Elétrico 

é imprescindível. Em projetos de subestações o cuidado com a implantação de um 
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aterramento adequado pode proteger as pessoas que trabalham no local, os equipamentos 

elétricos, além de permitir o funcionamento dos sistemas de proteção. 

Segundo Visacro (2002), um aterramento elétrico consiste em uma ligação elétrica 

proposital de um sistema físico (elétrico, eletrônico ou corpos metálicos) ao solo. Essa ligação 

dependerá da aplicação ao qual se deseja proteger, abrangendo de simples trilhas de um 

circuito impresso ao neutro de um sistema elétrico. Algumas normas asseguram o projetista 

do aterramento como, no caso, a NBR 7117(2012), a NBR 5419(2015) e a NBR 15479(2009). 

Para calcular e dimensionar o sistema de aterramento de uma subestação podem ser 

observadas diversas variáveis como: tipo de solo, umidade, temperatura, tensão, corrente, 

potência, etc.  

Ainda segundo Visacro (2002), para o cálculo do aterramento elétrico a resistividade do 

solo ( ) é o fator preponderante e, pelo fato da terra tratar-se de um corpo tridimensional e 

sem dimensões definidas para o percurso de corrente, diversos métodos podem ser adotados 

para a amostragem desta resistividade. O Método de Wenner constitui-se de uma simples 

relação proporcional entre a resistividade do solo e a resistência (em ohms) medida deste. As 

variáveis levantadas por esse fundamentam o método de estratificação do solo, que seria a 

divisão do solo em camadas. Entre os métodos de estratificação do solo, pode-se citar: 

Método de Estratificação em Duas Camadas, Método de Pirson e Método Gráfico; 

Neste artigo utiliza-se como base a estratificação do solo em duas camadas a partir da 

curva  x a, onde  é a resistividade elétrica e a é o espaçamento entre os eletrodos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento do projeto levou em conta a pesquisa sobre o tema proposto e, após 

tal etapa, foi necessário ter uma sequência de implementação do software a fim de responder 

aos requisitos propostos. Este artigo, será dividido em três principais partes: Método de 

Wenner, Método de Estratificação em Duas Camadas e implementação do software. 

 

Método de Wenner 

Através de um equipamento chamado megômetro mede-se a resistência do solo. É necessário 

fincar no solo do terreno quatro estacas de medição em configuração alinhada e com uma 

separação constante a (Figura 1). As distâncias entre as estacas, normalmente, ficam por volta 

de 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 m (INSTRUTEMP, 2010). 
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Figura 74. Método de Wenner com 4 eletrodos igualmente espaçados. 

INSTRUTEMP, 2010 

 

Com a passagem de corrente entre C1 e C2 aliado a diferença de potencial entre P1 e P2 

o equipamento calcula a resistência através da primeira Lei de Ohm (Equação 1):  

   (1) 

Sendo:  

R = resistência calculada e mostrada no display do megômetro; 

I = corrente entre os terminais C1 e C2; 

U = diferença de potencial entre P1 e P2. 

 

Com os valores das resistências, a resistividade pode ser definida pela Equação 2: 

 (2) 

Sendo:  

a = espaçamento entre as hastes de medição; 

h = altura da haste cravada no solo. 

 

Método de estratificação em duas camadas 

As medidas recolhidas na aplicação do Método de Wenner e a teoria do 

eletromagnetismo possibilita a descrição da resistividade da primeira e segunda camada (ρ1 e 

ρ2), assim como, o coeficiente de reflexão do solo (K) e a altura da primeira camada 

(KINDERMANN, 1995).  
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Figura 75. Desenho da estratificação de um solo em Duas Camadas. 

KINDERMANN, 1995 

 

Ao injetar a corrente elétrica (I) por C1 (Figura 1) diretamente no solo os potenciais nos 

terminais P1 e P2 na primeira camada satisfarão a Equação de Laplace, que desenvolvida 

considerando a configuração da Figura 2, chegará a Equação 3: 

   (3) 

Sendo: 

 = resistividade num dado espaçamento a; 

 = resistividade da primeira camada; 

h = profundidade da primeira camada; 

a = espaçamento entre as estacas de medição; 

K = coeficiente de reflexão. 

Esse coeficiente (K) pode ser medido por: 

    (4) 

Sendo,  

 = resistividade da segunda camada 

A equação (3) possibilita a utilização de alguns métodos de estratificação do solo para 

duas camadas. Através do método proposto no software, alguns passos devem ser seguidos: 

I. Inicialmente traça-se um gráfico da curva  x a obtida do Método de Wenner.  

II. Esta curva é prolongada até o eixo das ordenadas cujo valor é descrito como a resistividade da 

primeira camada.  

III. Em seguida, é escolhido aleatoriamente um valor de espaçamento  e, consequentemente, o 

seu valor . 

IV. Pelo comportamento ascendente ou descendente da curva  x a é determinado o sinal do 

coeficiente de reflexão (K). Sendo que para o primeiro, o sinal de K é positivo e a razão é de 

 e, para o último, o sinal de K é negativo e a razão passa a ser . 
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V. O valor encontrado na razão definida pelo comportamento da curva  x a consistirá numa 

reta paralela ao eixo das abscissas. As interseções entre as curvas distintas de K positivas ou 

negativas e esta linha paralela determinarão os valores de  que serão importantes para a 

descrição da curva K x h para o espaçamento .  

VI. Após o desenho da primeira curva K x h, o processo da obtenção da razão para comportamento 

positivo ou negativo será repetido para um espaçamento . Ao final deste será descrita 

uma segunda curva K x h e a interseção entre elas resultará no valor de coeficiente de reflexão 

(K) e na altura da primeira camada (h). 

VII. Por fim, o valor de  será definido pela aplicação da equação (4) e, assim, a estratificação será 

concluída com os valores  e gráficos do método. 

 

Implementação do software 

O código foi divido em passos para que fosse compreensível não só aos 

desenvolvedores do software, mas também, para qualquer pessoa que tenha algum 

conhecimento na área. Após o desenvolvimento do código completo foi criada uma interface 

(Figura 3) em que o usuário pudesse interagir com o programa prescindindo assim de 

conhecer a linguagem de programação utilizada.  

 

Figura 76. Interface do software de estratificação do solo em duas camadas pelo 

método de duas curvas com a descrição dos valores medidos pelo Método de Wenner. 

IFBA, 2016 

 

O software foi desenvolvido na plataforma MATLAB 8.3 da Mathworks e tem suporte 

ao Windows 10 SDK (aplicações de 64 bits para Windows 8 ou superior). Nesta interface 

constam alguns blocos vazios que podem ser preenchidos com os valores obtidos em campo e 

também alguns blocos, que representam os resultados obtidos ao final dos cálculos e um 

gráfico, caso o usuário, queira visualizá-los. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a descrição dos parâmetros de resistência, espaçamento e profundidade da haste, 

como visto na Figura 4, ao apertar o botão Cálculo de ro_1 o software irá representar seu 

primeiro gráfico (Figura 5) além de resgatar os valores digitados pelo usuário. 

 

 

Figura 77. Interface com os valores extraídos da medição de resistividade do solo. IFBA, 2016 

 

 

Figura 78. Resistividade em função do espaçamento entre as hastes. IFBA, 2016 

 

Após essa etapa, o usuário escolhe os espaçamentos  e . Seguindo os critérios da 

estratificação do solo em duas camadas pelo método de duas curvas, todas as variáveis 

necessárias para o processo de estratificação estarão presentes e ao acionar o botão 

Estratificar Solo os resultados serão dispostos na Caixa de Texto Estratificação em Duas 

Camadas. 

A estratificação vai gerar alguns gráficos para a análise ou para que o usuário possa 

salvá-los em um possível relatório. Nos gráficos da Figura 6, por exemplo, estão descritas as 

curvas para K negativo levando em conta as variáveis da interface na Figura 4 e dois gráficos 
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semelhantes com linhas paralelas tracejadas de azul que demonstram os valores de  e  e, 

consequentemente, os pontos vermelhos que definem as interseções entre as curvas para K 

negativo e os devidos espaçamentos. 

 

 

Figura 79. (a) ρ(a)/ρ1 x h/a com curvas para K negativo. (b) ρ(a1)/ρ1 x h/a com 

curvas para K negativo., (c) ρ(a2)/ρ1 x h/a com curvas para K negativo. IFBA, 2016 

 

Por fim, as interseções definidas na Figura 6 geram as curvas do gráfico da Figura 7. O 

cruzamento destas descrevem os valores finais de coeficiente de reflexão (K) e altura da 

primeira camada (h). 

 

 

Figura 80. Altura da camada em relação aos coeficientes de reflexão IFBA, 2016 

 

Em posse dos gráficos desenhados pelo software a interface será atualizada e exibirá os 

valores de resistividade da primeira e segunda camada (ρ1 e ρ2), coeficiente de reflexão (K) e 

altura da primeira camada (h). Além disso, se o usuário desejar a visualização da 

estratificação poderá desenhar o gráfico ao apertar o botão Atualizar Gráfico. 
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Figura 81. Interface ao fim da estratificação. IFBA, 2016 

 

As Tabelas 1 e 2 apresentam as comparações entre os valores obtidos no software 

desenvolvido com o software N-Layer (da Ground-it.com) e com um livro de aterramento, 

respectivamente. É possível perceber que os erros percentuais em ambos os testes foram 

iguais ou abaixo de 5% o que para nível de aterramento elétrico compreende-se em uma boa 

faixa. 

 

Tabela 7. Valores comparativos entre o software proposto e o software da 

Ground-it.com. IFBA, 2016. 

 N-Layer* Software Proposto Erro Percentual 

Resistividade da 1ª camada (Ω.m) 413.57 400.62 3,23% 

Resistividade da 2ª camada (Ω.m) 122.97 118.94 3,39% 

Altura da 1ª camada (m) 2.16 2.11 2,37% 

*= dados retirados do N-LAYER Soil Resistivity Measurement Analysis Computer Program. 

 

Tabela 8. Valores comparativos entre o software e um livro de aterramento. 

IFBA, 2016. 

 Livro Aterramento* Software Proposto Erro Percentual 

Resistividade da 1ª camada 700 683.20 2,46% 

Resistividade da 2ª camada 166.36 174.55 4,69% 

Altura da 1ª camada 2.57 2.58 0,39% 

Coeficiente de reflexão - 0.62 -0.59 5,08% 

*= dados retirados do livro de aterramento de KINDERMANN,1995 (p. 35-39). 
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O software, porém, possui algumas limitações, muitas delas relacionadas ao próprio 

método, onde recomenda-se a não escolha do 1° e último valor da resistividade para o cálculo 

no método, são preferíveis valores intermediários do método de estratificação em duas 

camadas e este método só é valido para solos com resistividade crescente ou decrescente em 

relação à distância entre as hastes. 

 

CONCLUSÕES 

No presente artigo foi realizado o cálculo de estratificação do solo pelo método de duas 

camadas usando curvas. O método é constituído basicamente de análise de gráficos e, pelo 

fato do MATLAB possuir funções próprias que facilitam a descrição em código do programa 

e ser bastante eficaz ele foi escolhido para a criação do software. Entretanto, para a robustez 

do programa outras linguagens de programação podem ser testadas. 

Como sugestão a trabalhos futuros, tem-se a busca pela melhoria no desenho das curvas 

K x h, a possibilidade de adicionar mais valores de resistividade do solo e a implementação 

para várias camadas usando o Método de Pirson (Método semelhante, mas, que leva em 

consideração os pontos de transição). 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos primeiramente a RCONSULT, empresa que reside em Vitória da 

Conquista, por disponibilizar o espaço e os equipamentos para os testes a fim de chegar aos 

resultados alcançados.  

Ao colega e recentemente Engenheiro Eletricista Luis Alves Correia Filho, que esteve 

presente na formulação inicial do projeto e na colheita dos resultados apresentados. E, ao 

professor Rogério Gusmão Marinho pela orientação, sempre esclarecendo as dúvidas 

existentes e repassando os materiais para estudo. 

 

REFERÊNCIAS  

ABNT, A. B. D. N. T.-. NBR 15749: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Medição 

de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de 

aterramento, Rio de Janeiro – RJ, 2009. 

 

ABNT, A. B. D. N. T.-. NBR 5419: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Proteção 

contra descargas atmosféricas, Rio de Janeiro – RJ, 2015. 

 



 

4530 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ABNT, A. B. D. N. T.-. NBR 7117: Medição da resistividade e determinação da 

estratificação do solo, Rio de Janeiro – RJ, 2012. 

 

Ground-it.com Consulting Ltd. N-LAYER Soil Resistivity Measurement Analysis 

Computer Program.  North Vancouver, Canada. 

 

INSTRUTEMP, I. I. D. M. LTDA. Medidor Digital de Resistência de Aterramento e 

Resistividade do Solo, São Paulo – SP, 2010. 

 

KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J.M. Aterramento Elétrico. 3. ed. Porto Alegre – 

RS: SAGRA-D.C. LUZZATO Editores, 1995. 

 

SILVA, A. F. Análise do Aterramento de Subestações. 2012. 71 p. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Escola de Engenharia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS, 2012. 

  

VISACRO, S. F. Aterramentos Elétricos: conceitos básicos, técnicas de medição e 

instrumentação, filosofias de aterramento. São Paulo – SP: Artliber Editora , 2002. 

 

 



 

4531 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

DESENVOLVIMENTO DE UMA BANCADA DIDÁTICA DE BAIXO 
CUSTO PARA CONTROLE DE POSIÇÃO ANGULAR 

 
Bárbara G. F. de Araújo1, Julierme S. de Araújo2, Júlio C. Torquato3, Ademar G. da C. 
Júnior4 
 
1Discente de graduação em Automação Industrial - IFPB. e-mail: bgfaraujo@gmail.com;  
2Discente de graduação em Automação Industrial - IFPB. e-mail: julierme.silva@gmail.com;  
3Discente de graduação em Engenharia Elétrica - IFPB. e-mail: juliocezarjpg@gmail.com;   
4Professor do Curso de Automação Industrial - IFPB. e-mail: ademar.costa@ifpb.edu.br 
 

RESUMO: Devido a alta performance dinâmica, os servomotores são amplamente utilizados 
quando se faz necessário implementar o controle de posição angular, velocidade ou ambos. A 
associação de controladores ao sistema reúne uma série de características positivas como, por 
exemplo, respostas mais rápidas e diminuição de erros. Nesse trabalho foi desenvolvido uma 
bancada para realizar demonstrações com fins didáticos sobre o funcionamento de um sistema 
de controle de posição angular, utilizando o controlador PID através de algoritmos 
desenvolvidos no ambiente de programação integrado do Arduino. A bancada faz uso de uma 
interface de comunicação gráfica, o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), no 
qual é possível monitorar o comportamento das variáveis do sistema dinâmico bem como, 
atuar em tempo real no processo.  
Palavras–chave: pid, servomotor, sistema embarcado 
 

DEVELOPMENT OF A BENCH TEACHING LOW COST TO ANGLE 
POSITION CONTROL 
 
ABSTRACT: Due to the high dynamic performance servo motors are widely used when it is 
necessary to implement control of angular position, speed, or both. The combination of 
controlling the system brings together a number of positive features such as, for example, 
faster response and reduced errors. In this work was a bench to perform demonstrations with 
teaching purposes on the operation of an angular position control system using the PID 
controller using algorithms developed in the integrated Arduino programming environment. 
The bench makes use of a graphical communication interface, SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition), in which you can monitor the behavior of the dynamic system 
variables as well as act in real time in the process. 
KEYWORDS: pid, servomotor, embedded system 
 

INTRODUÇÃO 

A disciplina de controle digital vem ganhando maior destaque nos cursos de graduação 

e pós-graduação nas áreas de tecnologia, engenharia e computação, devido ao aumento de 

pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de controle automático de sistemas dinâmicos e 

ao crescimento progressivo na complexidade dos sistemas de controle de processos modernos. 

O controle automático dos sistemas dinâmicos tradicionais, emprega o importante 

conceito de realimentação (feedback) que se realiza usualmente por eletrônica analógica ou 

digital (CASTRUCCI et al.,2011). Para controlar uma planta em malha fechada utilizando 
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controladores digitais, a comparação entre o sinal de referência (Setpoint) com o sinal de saída 

é realizada para que o controlador possa atuar efetuando possíveis correções do erro 

correspondente a diferença entre as amplitudes dos sinais através de algoritmos 

computacionais durante o ciclo de execução. 

O controlador PID surgiu com a indústria de controle de processos em 1940 e está 

presente em 95% das malhas de controle existentes, sendo o controlador PI (derivado do PID) 

o mais utilizado atualmente (ASTRÖM, 2002). Na ação proporcional o controlador define 

uma resposta instantânea ao erro (modificação do ganho), impondo uma relação direta com a 

estabilidade do sistema. Na ação integral, o controlador busca solucionar erros recorrentes, 

que precisam de ajuste fino. A ação derivativa está associada ao comportamento do regime 

transitório, que dependendo do seu valor pode aumentar o tempo de estabilização ou pode 

agregar overshoots e oscilações. 

Os servomotores atuam em sistemas de controle de posicionamento. Devido ao seu 

comportamento linear, fornecem desempenho satisfatório mesmo quando controlados através 

de circuitos eletrônicos simples, no entanto, apresentam erros de ajuste e variações de posição 

causada por fatores externos, dentre eles a variação de temperatura e de tensão de alimentação 

(URREA et al., 2014). Para aplicações mais sofisticadas nas quais são necessárias ações mais 

rápidas utiliza-se o controle em malha fechada com feedback utilizando sensores acoplados ao 

eixo do motor para proporcionar um amortecimento adicional ao sistema (AMETEK, 2008). 

Para identificar o sistema dinâmico é preciso modelar matematicamente o 

comportamento de resposta. A técnica de resposta ao degrau é empregada para sistemas que 

possuem uma dinâmica mais simples (CASTRUCCI et al, 2011). As regras desenvolvidas por 

Ziegler-Nichols, Smith e Mollenkamp estão entre as mais utilizadas. A partir dos parâmetros 

obtidos do sistema dinâmico é possível realizar a sintonia com controladores que visam 

otimizar a resposta da planta. 

De acordo com Grinspun (2011) a ferramenta tecnológica tem papel fundamental na 

educação, sobretudo pelo seu aspecto interativo que auxilia na complementação do conteúdo 

abordado. Portanto, a ausência de uma abordagem prática ao longo da disciplina pode 

comprometer o aprendizado esperado. Diante desta premissa, observou-se a necessidade da 

implementação de uma representação visual acerca das respostas geradas com a 

implementação de controladores digitais. 

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: a seção Material e Métodos 

apresenta uma descrição do trabalho e o panorama tecnológico envolvido na pesquisa; a seção 
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seguinte aponta os testes realizados e os resultados obtidos; por fim, na seção Conclusões são 

ressaltadas as considerações finais referentes a este trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A primeira fase de desenvolvimento do projeto foi caracterizada pela análise de 

viabilidade construtiva da bancada didática. Os primeiros testes e simulações ocorreram afim 

de analisar o comportamento de resposta da planta bem como avaliar os recursos necessários 

para a implementação física da mesma. O software Matlab foi utilizado para modelar 

matematicamente o sistema dinâmico através das funções de transferência e as equações de 

sintonia dos controladores. O Simulink, ferramenta do Matlab, foi utilizado realizar 

simulações e para plotar os gráficos resultantes dos dados oriundos destas equações. 

A segunda etapa foi caracterizada pela construção da bancada didática controlada pelo 

sistema embarcado Arduino Mega 2560 e sua comunicação com o software Elipse SCADA, 

cujo objetivo era garantir o monitoramento em tempo de leitura e a possibilidade de atuar no 

processo inserindo o Setpoint. Através desta comunicação foi realizado o levantamento de 

gráficos oriundos do modelo didático desenvolvido para elucidar as similaridades da 

simulação com o experimento.  

 

Modelagem Matemática da Planta  

A função de transferência que rege o funcionamento dinâmico da planta foi obtida 

através da resposta ao degrau. Os dados referentes a amplitude e ao tempo (milissegundos: 

ms) da resposta do sistema dinâmico foram obtidos através do monitor serial incorporado ao 

ambiente de programação integrado da plataforma embarcada Arduino Mega que exportava 

os dados para o software Matlab encarregado de plotar o gráfico. 

A partir do gráfico foi possível extrair parâmetros essenciais para calcular a função de 

transferência da planta. Aplicou-se a regra de Ziegler-Nichols e Smith para modelar um 

sistema de primeira ordem e Mollenkamp para modelar um sistema de segunda ordem com o 

propósito de estabelecer uma análise comparativa dentre as regras que mais se assemelham 

com o gráfico experimental. Foi utilizado a aproximação de Padé de primeira ordem para o 

termo exponencial. 

Contudo, foi necessário realizar uma aproximação discreta para a função de 

transferência continua, uma vez que posteriormente foi implementado a sintonia com 

controladores digitais. O Método da Transformação Bilinear foi aplicado devido a sua 

vantagem de transformar o semi-plano esquerdo em S no círculo unitário em Z. Esse método 
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é capaz de ilustrar a estabilidade do sistema dinâmico continuo no tempo discreto 

(CASTRUCCI et al., 2011). 

Sistemas computadorizados operam com base no tempo de amostragem, ou seja, 

colhem uma amostra do sinal continuo com base nesse intervalo de tempo. Caso esse 

intervalo seja muito pequeno a plataforma computadorizada poderá ficar sobrecarregada e 

caso seja um período de amostragem muito longo, aumenta a dificuldade de reconstrução do 

sinal contínuo. Iserman e Munchhof (2011) sugerem que o tempo de amostragem esteja 

dentro da faixa de intervalo t95%/15 ≤ ta ≤ t95%/5, cuja amplitude da resposta do sistema 

dinâmico ao degrau atinja 95% do seu valor final. O valor escolhido para os cálculos foi de 

0,5 dentro da faixa estabelecida pelo método supracitado, pois, foi o valor que proporcionou 

melhores resultados em simulação.  

A Tabela 1 ilustra os métodos que foram aplicados na pesquisa. São ressaltadas as 

formulas de cada regra, as respectivas funções de transferência em S e as aproximações em Z 

de todos os métodos citados.  

 

Tabela 1. Métodos aplicados na pesquisa. Fonte: Próprio autor, 2016. 

Ziegler-Nichols Smith Mollenkamp 

   

   

   

 

Sintonia com controlador PI e PID 

A Tabela 2 ilustra a sintonia do controlador PID pela regra de CHR (Chien, Hrones e 

Reswick) se baseia no método de resposta ao degrau e utiliza os parâmetros T (constante de 

Tempo) e L (Tempo de atraso) obtidos em malha aberta. Foi realizada uma análise 

comparativa acerca dos resultados da sintonia do controlador PI e PID obtidos em simulação. 

A aproximação discreta do controlador CHR PI e PID foi realizada de forma semelhante 

a utilizada anteriormente para o sistema dinâmico através da aproximação Bilinear e do tempo 

de amostragem calculado pelo método de Iserman e Munchhof (2011). 
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Tabela 2. Sintonia por CHR conforme critério sem sobre valor. Fonte: STOCKLER, 2012. 

Tipo do Controlador Kp Ti Td 

P 0,3/TL = 0 

PI 0,6/TL 4,0L 0 

PID 0,95/TL 2,4L 0,42L 

 

A Figura 1 ilustra o diagrama de blocos que representa a plataforma didática. Nesta é 

possível observar que o valor do sinal de erro é obtido através do potenciômetro acoplado ao 

eixo do servomotor e o envia para a porta de entrada analógica do Arduino Mega para que 

seja implementado algoritmos que corrigem a posição angular do eixo motriz do atuador.  

 

 
Figura 1. Servomotor utilizado na planta de controle. Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

A placa Arduino Mega 2560 é mais uma placa da plataforma Arduino que agrega 

recursos utilizados em prototipagem de projetos mais elaborados. Baseada no 

microcontrolador ATmega 2560, possui pinos de entradas e saídas digitais onde 15 destes 

podem ser utilizados como saída PWM. Possui 16 entradas analógicas, 4 portas de 

comunicação serial. Além de todos os recursos de hardware, a plataforma utiliza o ambiente 

de programação integrado IDE (Integrated Development Evironmet) (ARDUINO, 2016). 

Dotado da capacidade necessária para controlar o sistema dinâmico, o Arduino possui 

bibliotecas open source dedicadas a implementação de controle PID. Os parâmetros de 

entrada configurados na biblioteca estão relacionados com os valores das variáveis do 

processo: o Input, representado pelo valor da variação de tensão obtido através do 

potenciômetro rotativo; a variável manipulada ou Output, caracterizada pela saída PWM do 

servomotor; o setpoint ou valor de referência, kp, ki e kd atreladas aos parâmetros PID 

(Proporcional, Integral e Derivativo) do controlador.  

A seleção do controlador deve estar relacionada com as condições operacionais do 

processo e de especificações de desempenho, portanto, a bancada didática encontra-se sujeita 

a alteração da sintonia de controladores para ilustrar didaticamente o efeito das demais 

respostas em malha fechada. 
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Construção da Bancada Didática 

A priori foi realizada a seleção do servomotor, onde o modelo escolhido foi o Hitec 

HS805bb. Fisicamente, o servomotor é constituído por um motor de corrente continua, um 

jogo de engrenagens para a redução da velocidade, aumento do torque e limitação na faixa de 

trabalho do seu eixo motriz, um potenciômetro rotativo conectado ao eixo de saída que varia a 

resistência de acordo com a posição angular que o eixo de saída se encontra e um circuito de 

controle responsável pela conversão do sinal de tensão em PWM (Pulse-Width Modulation). 

Este servo pode alcançar angulações de até 200º sem haver diminuição do seu torque. A 

robustez do dispositivo não foi levada em consideração, uma vez que o motor estará 

trabalhando em vazio e o objetivo da bancada didática é demonstrar o funcionamento do 

controle de posição que não visa uma aplicação especifica. 

A construção da bancada didática foi elaborada de forma que a variação de ângulos ao 

longo do processo ficasse visível, portanto, foi acoplado um instrumento de medição de 

ângulos (o transferidor de 360°) e um ponteiro indicativo como é possível observar ao analisar 

a Figura 5, Imagem A. Para fixar o potenciômetro ao eixo do motor foram utilizados os 

flanges nativos deste atuador. A sustentação do potenciômetro em relação a base da bancada 

didática ocorreu através da aplicação de uma estrutura mecânica com parafusos, visível na 

Figura 2, Imagem B. Também fixada a base da bancada encontra-se o sistema embarcado 

Aduino responsável pelo processamento computacional do estudo de caso proposto.  

  
Figura 2. Bancada Didática desenvolvida. Fonte: Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

Sistema SCADA 

Para visualizar em tempo real o comportamento das variáveis do processo foi realizada 

a comunicação entre o Arduino e o software Elipse SCADA por intermédio da rede industrial 

MODBUS. A Elipse desenvolve poderosas ferramentas de software para o gerenciamento em 

tempo real de processos industriais, energia, saneamento e infraestrutura, integrando todos 
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esses sistemas em uma arquitetura única que transforma os dados em informação estratégica e 

ganhos para o seu negócio (ELIPSE, 2016). 

Na Figura 3 observa-se a tela principal do supervisório. Nesta encontra-se o gráfico de 

tendências, Imagem A, que descreve a amplitude do sinal de Setpoint (SP) e da Variável de 

Processo (PV) representada pela leitura do potenciômetro rotativo que indica no gráfico o 

valor atual da posição angular do eixo do servomotor. Na Imagem B desta figura ressalta-se o 

transferidor virtual representando o PV. Nas caixas localizadas abaixo é possível inserir o 

valor desejado de SP e monitorar o valor de PWM do servomotor e do sinal da PV. 

 

  
Figura 3. Sistema SCADA. Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para demostrar a eficiência do modelo experimental realizou-se uma análise 

comparativa acerca do comportamento da planta, uma vez que é necessário visualizar a 

relação do conhecimento teórico com a implementação prática. A Imagem A da Figura 4 

ilustra a resposta da planta e na Imagem B a amplitude do degrau de entrada no valor de 180º 

no ambiente de simulação Simulink obtida através do acionamento em malha aberta do 

servomotor através do Arduino. A aproximação por Mollenkamp incorporou a no sistema 

dinâmico valores elevados de overshoot e oscilações quando comparado com as demais 

aproximações, portanto, a planta é melhor modelada por aproximações de primeira ordem. 

Devido a este fator Mollenkamp não foi utilizado para sintonia com controladores. O 

comportamento da planta apresentou atraso considerável, pois, o sistema não responde 

instantaneamente ao estimulo aplicado. O controlador a ser implementado visa diminuir o 

tempo de atraso como também o erro de regime permanente que faz com que a resposta 

apresente amplitude superior ao estimulo de entrada, assim como ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4. Gráficos da resposta do sistema dinâmico. Fonte: Próprio autor, 2016. 

  

 Após a implementação do controlador PI pela regra de CHR sem sobre valor é 

possível observar que o erro de regime permanente foi corrigido, o sistema não apresenta 

overshoots ou oscilações, o comportamento simulado ressaltado pela Figura 5, Imagem A, 

apresenta características similares ao comportamento experimental extraído do sistema 

SCADA, este ilustrado pela Imagem B.  

 

Figura 5. Gráficos da resposta com controlador PI. Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

 Embora o controlador PI tenha apresentado resultados satisfatórios, foram realizadas 

simulações com o controlador PID pela regra de CHR sem sobre valor para ressaltar a 

influência da ação derivativa no sistema eletromecânico utilizado. A Figura 6 ilustra o 

comportamento da resposta do sistema controlado e o valor de Setpoint. A planta apresenta 

em regime transitório algumas oscilações e seu tempo de assentamento é maior em relação ao 

comportamento ilustrado na Figura 5 com o controlador PI. 
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Figura 6. Gráficos da resposta com controlador PI. Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

A engenharia de controle automático e controle digital contém uma enorme carga 

teórica que por sua vez pode dificultar o rápido aprendizado dos alunos. No entanto, os 

principais conceitos aprendidos se aplicam a sistemas físicos e podem ser visivelmente 

compreendidos caso haja a correta interação de teoria e pratica. Através do estudo de caso 

ressaltado nesta pesquisa foi possível aplicar técnicas de controle e assim observar na prática 

uma maior precisão nas atividades angulares do servomotor alvo da análise.  

Como sugestão para futuros projetos observa-se a possibilidade do desenvolvido de um 

guia de experimentos para auxiliar na melhor forma de utilização da plataforma didática, 

garantindo um aprendizado mais homogêneo em relação a teoria e prática.  
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RESUMO: Este trabalho apresenta uma metodologia para diagnóstico de faltas e problemas 
de qualidade de energia em redes aéreas de distribuição de energia elétrica. A ferramenta 
desenvolvida atua em complementariedade com o sistema de proteção, auxiliando na tomada 
de decisão e, portanto, acelerando os procedimentos para restabelecimento das condições 
normais de operação. O algoritmo é baseado em uma ferramenta extraída de Redes 
Imunológicas Artificiais e utiliza apenas as medições de corrente nas três fases obtidas na 
subestação para realizar o monitoramento do sistema. 
Palavras–chave: diagnóstico de faltas, redes de distribuição, inteligência artificial, problemas 
de qualidade de energia. 

 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A SOFTWARE FOR FAULT AND 
POWER QUALITY PROBLEMS DIAGNOSIS IN RADIAL 
DISTRIBUTION NETWORKS USING ARTIFICIAL IMMUNE 
NETWORKS 
 
ABSTRACT: This paper presents a methodology for diagnosis of faults and power quality 
problems on overhead lines of power distribution. The developed tool operates in 
complementarity with the protection system, assisting in decision making and thus speeding 
up the procedures to restore normal operating conditions. The algorithm is based on a tool 
developed from Artificial Immune Networks and uses only current measurements in the three 
phases obtained at the substation to perform the monitoring system. 
KEYWORDS: artificial intelligence, diagnosis of faults, distribution networks, power quality 
problems. 
 
INTRODUÇÃO 

O constante aumento da demanda por processos industriais mais sofisticados tem 

exigido do sistema elétrico alto grau de continuidade e qualidade em seus serviços, o que tem 

incentivado o desenvolvimento de ferramentas de apoio à operação, capazes de aumentar a 

confiabilidade do sistema. Além disso, as indústrias, que na sua grande maioria tem a energia 

como matéria-prima principal dentro da produção, tornam-se cada vez mais exigentes quanto 

à continuidade e qualidade da mesma, uma vez que esta é um fator fundamental para que seu 

produto seja competitivo no mercado. Neste sentido, investir em uma proteção adequada e 
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eficaz desempenha um papel fundamental, tendo em vista o impacto financeiro que a 

qualidade da energia elétrica traz aos consumidores e às concessionárias. No âmbito dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica a ocorrência de faltas é mais frequente 

(HARTSTEIN, 2007), onde estas são causadas por mau funcionamento de equipamentos e 

fenômenos naturais, por exemplo. Distúrbios como estes diminuem os índices de qualidade e 

elevam os custos operacionais. Considerando que, normalmente, os alimentadores de 

distribuição não possuem um nível satisfatório de monitoramento e controle de suas 

operações, o estudo para melhorias na monitoração, proteção e controle em redes de 

distribuição para redução dos impactos das grandes perturbações é de grande relevância. 

O processo de automação na operação de proteção já vem sendo aplicado há várias 

décadas (LIACCO, 1969). Recentemente, várias técnicas estão sendo empregadas no intuito 

de desenvolver uma ferramenta computacional para diagnóstico e localização precisa de faltas 

em redes de distribuição. Como exemplo tem-se os trabalhos desenvolvidos por Su e Zhao 

(SU, 2006), que utiliza redes neurais artificiais, sistemas rugosos e sistemas especialistas para 

localizar o setor e o tipo de falta ocorrida dentro de uma subestação; Lucca Zamboni 

(ZAMBONI, 2013), que utiliza redes neurais Perceptron Multicamadas e Análise Espectral de 

Sinais na detecção, classificação e localização de faltas; Rodrigo Fanucchi (FANUCCHI, 

2014), que utiliza Redes Neurais Artificiais e Transformada Wavelet para detecção e 

localização de faltas e Saulo Souza (SOUZA, 2015), que faz uma abordagem baseada em 

redes neurais artificiais e transformada de Stockwell na localização de faltas em linhas de 

transmissão. 

Este trabalho propõe uma ferramenta de monitoramento em tempo real para diagnóstico 

de faltas em redes aéreas de distribuição, utilizando como ferramenta RIA. A metodologia 

implementada é baseada no monitoramento das correntes de cada conjunto trifásico dos 

transformadores de corrente (TCs) de proteção instalados na subestação. O objetivo da 

ferramenta é auxiliar as equipes de manutenção das concessionárias de energia elétrica na 

detecção de distúrbios nos alimentadores, bem como na operação durante uma falta e 

supervisão do sistema de proteção. Foi dada ênfase a faltas envolvendo curto-circuito 

monofásico, bifásico, fase-fase-terra e trifásico, e os distúrbios de qualidade de energia 

elevação e afundamento de tensão, transitório, notching e spike. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O algoritmo proposto neste trabalho é baseado em Redes Imunológicas Artificiais (RIA) 

para detecção e classificação de faltas em redes de distribuição. A abordagem realizada pela 
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RIA é baseada em uma técnica, inspirada no sistema imunológico biológico, chamada seleção 

negativa que busca fazer a detecção de elementos que não são comuns à rede. O algoritmo 

funciona de forma a capturar amostras de onda das correntes nas três fases, em tempo real, na 

subestação, e analisá-las através de RIA. A partir dessa análise, caso haja uma falta, a mesma 

é detectada e classificada como curto-circuito ou problema de qualidade de energia. 

 O algoritmo de seleção negativa (ASN) proposto por Carvalho et al. (2009) é inspirado 

no sistema imunológico biológico e funciona de maneira análoga ao mecanismo de seleção 

negativa que atua no corpo, onde as células detectoras (linfócitos) que reagem com células 

próprias do organismo são rejeitadas, e somente as que não reagem com nenhuma célula do 

corpo circularão pelo organismo. 

O ASN compreende três fases, sendo as duas primeiras executadas de forma off-line e a 

última de forma on-line: 

• Fase 1: definição dos dados a serem protegidos; 

• Fase 2: geração de detectores; 

• Fase 3: monitoramento de erro. 

O ASN utiliza o recurso do critério de casamento parcial para estabelecer o casamento 

entre elementos. Dessa forma, não é necessário que todos os pontos que compõe um detector 

casem com um elemento para que este seja considerado um corpo estranho.  

Definição dos dados a serem protegidos 

Nessa fase são definidos os dados a serem protegidos. Esses dados representam os 

elementos próprios do sistema. Foram definidos como elementos próprios amostras do 

alimentador em condições normais de operação. Os dados a serem protegidos foram 

organizados como um conjunto de vetores C, com tamanho l, e seus valores foram descritos 

pelo alfabeto decimal. Os elementos próprios foram gerados a partir do janelamento das ondas 

de correntes amostradas no alimentador sem faltas. Visto que esta corrente pode ter uma 

variação dentro do funcionamento normal do sistema, o algoritmo tem como variáveis de 

entrada os percentuais máximos e mínimos de variações normais da corrente lida, 

estabelecidos pelo operador do sistema. Portanto, são gerados outros elementos próprios 

baseados nesses intervalos.  

Geração de Detectores  

Nessa fase são gerados, de forma aleatória, vetores candidatos a detectores, também de 

tamanho l. Esses vetores são testados a fim de verificar se os mesmos casam com os 

elementos próprios, definidos na fase anterior. Nesse processo de testes, amostras dos 

elementos próprios são apresentadas a elementos candidatos a detectores. Caso ocorra um 
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casamento entre o elemento candidato a detector e os elementos próprios, esse candidato é 

rejeitado, caso contrário, o mesmo é incluído no conjunto D de detectores. O processo de teste 

é repetido até que o número desejado de detectores seja alcançado no conjunto D. Esse 

conjunto D inicial é chamado de D1 e será utilizado na etapa de diagnóstico da falta. Após a 

geração desse conjunto, o mesmo é testado com as amostras contendo distúrbios de qualidade 

de energia. Após cada ciclo de verificação de casamento, onde os detectores que casam com 

as amostras são eliminados do conjunto D anterior, um novo conjunto D de detectores é 

formado. O processo é realizado para cada uma das amostras com distúrbios de qualidade de 

energia, utilizando nos teste de verificação de casamento o último conjunto D de detectores 

salvo. O conjunto final, chamado de D6, estará apto para casar apenas com amostras contendo 

faltas de curto-circuito, dessa forma é possível classificar os possíveis distúrbios presentes no 

alimentador como faltas de curto-circuito ou distúrbios de qualidade de energia. Cada ponto 

do vetor candidato a detector é gerado no intervalo de –10IN a +10IN onde IN é o módulo do 

valor de pico da corrente de carga.  

Foram utilizados critérios de casamento parcial nos testes de casamento entre 

candidatos a detectores e elementos próprios. Para isso, foi definido um número mínimo r, 

com r < l, de elementos do vetor D que precisam casar com elementos do vetor C para que se 

considere que houve um casamento.  

Nos sistemas de monitoramento de erros dois critérios para casamento parcial são mais 

utilizados: r-contínuos e r-Hamming. No algoritmo proposto foi utilizado o critério r-

Hamming que consiste em verificar se dois vetores, de mesmo tamanho, casam em, pelo 

menos, r posições correspondentes e não necessariamente de forma contínua. 

Como no alfabeto decimal o casamento entre os vetores não acontece com valores 

exatos, é considerada em um dos vetores uma margem para mais e para menos, dessa forma, 

para qualquer valor nesse intervalo, o casamento é considerado. Essa margem é atribuída ao 

vetor amostrado como um desvio ε.  

No algoritmo proposto são gerados detectores específicos para cada fase, assim, são 

considerados desequilíbrios entre fases.  

Monitoramento de Erro 

Nessa fase é verificado de forma contínua se há casamento entre os detectores D e E, 

onde E é um vetor, de tamanho l, que representa um elemento qualquer encontrado no sistema 

em determinado instante. Esse elemento representa a janela da corrente capturada em tempo 

real na subestação. São capturadas janelas de corrente para cada fase e comparadas com o 

respectivo grupo de detectores. Se algum detector, em algum momento, casar com um vetor 
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E, significa que ocorreu uma mudança em E. Para realizar o diagnóstico dos distúrbios é 

utilizado o conjunto inicial de detectores D1. Quando em uma determinada janela de dados os 

detectores do conjunto D1 são acionados, caracteriza-se que uma falta ocorreu. A partir do 

diagnóstico de uma falta, é utilizado o conjunto final de detectores D6 para diferenciar a 

mesma entre curto-circuito e distúrbio de qualidade de energia. Caso algum detector deste 

conjunto seja acionado, a falta é classificada como curto-circuito e é indicado também o 

número de fases onde foram detectados os distúrbios. Caso contrário, a falta é classificada 

como um distúrbio de qualidade de energia.    

Aquisição de Dados 

Os dados do sistema obtidos pelo algoritmo proposto correspondem às amostras das 

formas de onda das correntes medidas na subestação. A obtenção desses dados ocorre na 

geração dos elementos próprios, que é feita off-line, onde o sistema não poderá estar 

submetido à faltas, e no monitoramento do erro, que é feita em tempo real. O algoritmo 

proposto é aplicado a um alimentador primário de 104 barras cujos dados de linha e carga são 

encontrados em Alves et al. (2005). O desvio utilizado foi de 5%. Foram simulados casos de 

faltas relacionadas à qualidade de energia (transitórios, elevação e afundamento de tensão, 

notching e spike) e de curto-circuito monofásico (A-T, B-T, C-T), bifásico (AB, BC, CA), 

fase-fase-terra (AB-T, BC-T, CA-T) e trifásico. As faltas foram modeladas como resistências 

de 1 Ω e foram utilizadas chaves normalmente abertas que fecharam em diferentes tempos e 

barras.  O tempo de simulação foi de 150 ms. Foram geradas várias janelas em cada 

simulação contendo amostras da corrente com e sem a falta. Utilizou-se o comprimento dos 

vetores próprios e dos vetores de detectores l=40, desvio ε=5% e como critério de casamento 

adotou-se o r-Hamming e foi definido r=2 na geração e r=6 no monitoramento do erro. Para 

cada fase foram gerados conjuntos aleatórios de detectores, onde cada conjunto foi composto 

por 500 elementos. Utilizou-se taxa de amostragem de 2,4 kHz e janela de tempo de um ciclo, 

que correspondeu a um vetor de 40 posições. O software ATP (Alternative Transient 

Program) foi utilizado para realizar as simulações do sistema, devido à indisponibilidade de 

um sistema real para obtenção dos dados. O algoritmo proposto foi desenvolvido no 

MATLAB®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1, que mostra o número de detectores 

acionados em cada fase durante a etapa de monitoramento de erro. As faltas monofásicas, 

bifásicas e trifásicas apresentaram, respectivamente, um, dois e três conjuntos de detectores 
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acionados. Os resultados da tabela foram obidos utilizando o conjunto D1 de detectores, 

durante a etapa de diagnóstico de faltas. Em todos os casos simulados as faltas foram 

corretamente detectadas e classificadas de acordo com sua natureza (curtos-circuitos ou 

distúrbios de qualidade de energia) e quantidade de fases envolvidas. O método não é apto 

para diferenciar os distúrbios de qualidade de energia entre si, apenas diferencia curto-circuito 

de problemas de qualidade, não havendo, por exemplo, diferenciação entre notching e spike. 

Os resultados correspondem a uma simulação escolhida aleatoriamente. Tendo em vista que o 

tempo de processamento de cada janela foi de 9 ms, em média, pode-se considerar que o 

algoritmo é próprio para uso em tempo real, uma vez que apresenta uma resposta rápida para 

o problema. O algoritmo proposto é capaz de detectar todas as alterações ocorridas nas fases 

do sistema elétrico analisado. O número de detectores acionados é considerado baixo se 

comparado ao número total de elementos no conjunto D, e isso se deve à ampla faixa de 

valores que os detectores podem assumir na fase de geração. No entanto, esse número não 

influencia na eficiência do método, pois o acionamento de apenas um detector é suficiente 

para o algoritmo proposto indicar a ocorrência da falta. Os parâmetros utilizados para critério 

de casamento parcial e desvio foram estabelecidos mediante testes de casamento entre as 

amostras, realizados a fim de verificar o valor adequado para cada um em cada etapa, de 

forma a otimizar a eficiência do método. 

 

Tabela 1. Algoritmo aplicado a um alimentador de 104 barras. IFMA, 2016. 

    

 
 
 
 
Tipo de Falta 

 
--- Detectores acionados em cada fase --- 

A B C 

A-T (Barra 2525) 
 

51 00 00 

B-T (Barra 881) 00 97 00 

C-T (Barra 895) 00 00 48 

AB-T (Barra 2992) 17 50 00 

AC-T (Barra 4414) 06 00 34 

BC-T (Barra 825) 00 01 14 



 

4547 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

AB (Barra 4013) 10 07 00 

AC (Barra 3995) 07 00 03 

BC (Barra 878) 00 14 15 

ABC (Barra 817) 06 51 23 

Transitório  25 05 11 

Elevação 07 18 42 

Afundamento  31 02 16 

Notching  55 04 21 

Spike  12 33 21 

 
CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado um método de detecção e classificação de faltas em redes 

de distribuição de energia elétrica baseado em RIA. Foram apresentadas as principais etapas e 

características da RIA e sua aplicação no problema abordado. Foram realizadas simulações 

para validação do algoritmo através do software ATP, próprio para simulação de transitórios 

eletromagnéticos em sistemas elétricos, tendo em vista a indisponibilidade de um sistema real 

para obtenção dos dados. Como dados de entrada do sistema, o algoritmo precisa apenas dos 

dados oscilográficos das correntes nas fases medidas na subestação. O algoritmo proposto 

apresentou excelentes resultados, demonstrando eficiência em todas as simulações realizadas. 

A fase de monitoramento do sistema a partir da coleta dos dados é realizada em milésimos de 

segundos, o que possibilita que o algoritmo seja utilizado como uma ferramenta empregada 

em tempo real para auxílio da operação durante uma falta, já que as decisões precisam ser 

tomadas rapidamente. A fase de geração de detectores é a que demanda maior tempo 

computacional, no entanto, essa demora não acarreta prejuízo ao algoritmo, pois essa fase é 

executada de forma off-line. Os resultados obtidos nos remetem à continuação da pesquisa 

visando inserir módulo de localização de faltas, bem como desenvolver o método utilizando 

outras técnicas de inteligência artificial, como redes neurais artificiais, a fim de verificar a que 

melhor se aplica ao problema. O objetivo final será a construção de um protótipo que possa 

ser utilizado em campo. 
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RESUMO: A utilização de braços manipuladores em processos industriais consiste em uma 
realidade recente, e ainda não incorporada em muitas industrias, apesar de seu elevado 
potencial de utilização. Neste contexto, assim como na indústria as instituições de ensino 
ainda necessitam desenvolver conhecimentos nesta grande área que pode englobar sistemas, 
eletrônicos, de potência, acionamento, desenvolvimento de materiais etc. Assim, o presente 
trabalho apresenta o acionamento de um braço manipulador robótico de 3 graus de liberdade 
através de um microcontrolador PIC 18F4550, que interage sobre o protocolo de comunicação 
USB com uma interface gráfica, em um computador pessoal, construída na linguagem de 
programação JAVA®. 
Palavras–chave: Comunicação USB, Java, Micro Controlador, Braço Robótico. 
 

DEVELOPMENT OF A DIGITAL INTERFACE TO DRIVE AN ARM 
ROBOTIC MANIPULATOR 
 
ABSTRACT: The use of manipulator arms in industrial processes consists of a new reality, 
and not yet been incorporated in many industries, despite its high potential for use. In this 
context, as well as industry education institutions still need to develop expertise in this area 
that may include systems, electronics, power, drive, materials development etc. Thus, this 
work presents the touch of a robotic manipulator arm 3 degrees of freedom through a PIC 
microcontroller 18F4550, which iterates over the USB communication protocol with a 
graphical interface on a personal computer, built in programming language JAVA® . 
KEYWORDS: USB communication, Java, Microcontroller, Robotic arm. 
 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos no século XX proporcionaram revoluções nas relações de 

trabalho e produção. Com a evolução de diversas áreas como a mecânica, eletrônica e 

informática, surgem dispositivos eletromecânicos capazes de serem operados a distância, 

tendo como objetivo reproduzir movimentos dos braços humanos. Assim, surgem os robôs 

industriais.  

A utilização destes, nas mais diversas atividades como a soldagem, pintura, 

manipulação de objetos a temperaturas extremas, atividade repetitivas e monótonas 

proporcionou o desenvolvimento industrial das últimas décadas. Rapidamente torna-se 

comum em diversos processos manufatureiros e segundo Crag (2005) junto com o desenho 
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assistido por computador e manufaturas auxiliadas por computador, caracteriza a mais recente 

tendência na automação de processos de fabricação.  

A miniaturização de circuitos eletrônicos na tecnologia VLSI (Very Large Scale 

Integration), e o aumento da velocidade de processamento dos mesmos, tornou possível o 

controle de processos complexos, com interfaces de controle menores, mais intuitivas e 

auxiliadas por computador. Nesse contexto o microcontrolador tem papel importante na 

simplificação de projetos eletrônicos mais sofisticados e onde o controle digital é utilizado, 

Santos (2009). 

Assim, dentre as últimas inovações da ciência da computação, a programação orientada 

a objetos, mais especificamente a linguagem de programação JAVA® apresenta muitas 

possibilidades, desde o desenvolvimento de sites até a comunicação de dispositivos a nível 

eletrônico. 

O desenvolvimento destas e outras tecnologias foi fundamental para o processo de 

industrialização. Logo, a inserção de sistemas mecânicos automatizados vem tomando espaço 

nas grandes indústrias e se consolida como instrumento de otimização dos processos de 

produção. 

Neste contexto, este trabalho desenvolve a adaptação e recuperação digital de um Braço 

Manipulador Robótico, localizado no Laboratório de Microprocessados do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Braço Manipulador Robótico RODIN I, localizado no Laboratório de 

Microprocessados do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA foi 

desenvolvido pela Escola Técnica Evaristo Passos, atual ETEP-Faculdades, na década de 

1980 em São José dos Campos – SP, 

Com a evolução tecnológica das três últimas décadas sua interface de controle tornou-se 

obsoleta. Contudo, a composição mecânica, materiais, de potência elétrica e diversos outros 

aspectos de projeto tornam o Robô uma ferramenta prática singular no ensino e pesquisa na 

área de robótica industrial.  

Seus componentes mecânicos divididos nos seguintes subconjuntos: Base, Ombro, 

Braço, Antebraço e Garra. As partes móveis são construídas em alumínio. Já as peças de 

união, como pinos, parafusos e os eixos são confeccionados em aço, pois recebem maior 

esforço mecânico. As partes deslizantes como buchas e espaçadores são confeccionadas em 

Teflon (material auto lubrificante a seco) com a finalidade de reduzir o atrito entre as partes 
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móveis. A base é formada por placas de aço, que permitem maior estabilidade das partes 

móveis sem que haja necessidade de fixar-lo em alguma superfície. A Figura 1 apresenta os 

componentes mecânicos do Robô. 

 

Figura 1: Partes mecânicas constituintes do Robô. IFPA, 2016 

Todas as partes moveis do Robô são controladas por 5 motores de passo, sendo a garra 

controlada por um solenoide. A interligação do Robô com a parte de potência e controle é 

realizada pelos conectores da Figura 2;  

 (a)  (b) 

Figura 2: Conectores no modulo de força (b) e conectores no Braço Manipulador 

Robótico. 
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O modulo de força e controle contém duas fontes de alimentação, teclado (Teaching 

Box) funcionando como dispositivo de entrada/saída, bastidor de controle com placas 

eletrônicas responsáveis pelo acionamento, interface de potência/eletrônica, gaveta de 

ventilação e bastidor de potência, onde estão presentes os driver de cada motor de passo. Na 

Figura 3 o diagrama de blocos do sistema de acionamento (bastidor de controle) e imagem 

dos equipamentos. 

 

(a) (b) 

Figura 3 - Diagrama de blocos (a) e componentes dos equipamentos (b). 

 

 Na Figura 4 o modulo de força e controle e o sistema completo.  

 

(a) 
 

(b) 

Figura 4: Modulo de força e controle (a) e Braço Manipulador Robótico completo 

(b). 
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Nesta configuração, este trabalho, propõem a alteração da interface de acionamento pela 

substituição do bastidor de controle por um sistema micro controlado ligado a um computador 

pessoal. Para isto foi efetivado o levantamento da lógica gerada pelo bastidor de controle e 

que é inserida no bastidor de potência para o acionamento dos motores de passo e controle do 

Braço Manipulador. 

Para isto, foi analisado o diagrama presente na Figura 5.  

 

Figura 5: Diagrama do drive de acionamento do motor de passo (adaptado do 

projeto). 

 

Neste esquema, o motor representado no círculo a direita, recebe sinais pulsados do 

driver de acionamento conectado ao circuito lógico. Assim, foi possível substituir o circuito 

lógico por um sistema micro controlador PIC (Controlador Integrado de Periféricos ou 

Peripheral Integrated Controller) 18F4550 fabricado pela Microchip©,(2016), conforme a 

Figura 6. 
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Figura 6: Sistema com PIC 16F877A. 

Neste micro controlador foi inserida a lógica de acionamento pulsada que passará pelo 

driver de acionamento e chegará nas bobinas do motor.  

Assim, após a inclusão da lógica de funcionamento, o micro controlador foi conectado a 

um computador pessoal através da interface USB, que foi desenvolvido por um conglomerado 

de empresas para conectar diversos periféricos ao computador, Axelson (2005). Foi 

desenvolvido um programa em Java, para envio dos comandos para o micro controlador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado do esquema do hardware do sistema pode ser resumido na Figura 7.  

 

Figura 7: Configuração do novo sistema de acionamento. 

Sendo que a interface do programa desenvolvido em JAVA, é apresentada na Figura 8: 
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Figura 8: Interface de Programa de Acionamento. 

 

Logo a configuração final do sistema de acionamento do Braço Manipulador Robótico, 

com o acionamento de 3 motores e movimentação é apresentada na Figura 9: 

 

Figura 9: Configuração final do hardware proposto. 

 

CONCLUSÕES 

Como o projeto foi possível o entendimento prático de como sistemas micro 

controlados podem miniaturizar grandes projetos eletrônicos. Também foi possível verificar a 

capacidade de inserção de computadores como fonte de comando de sistemas 

eletromecânicos.   
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É interessante frisar que para o projetista analisar que qualquer mudança no projeto é 

necessária uma mudança total do hardware, sendo necessário uma pré-avaliação meticulosa 

de todo o sistema. Por exemplo, a inserção de mais um sensor fim de curso no projeto atual, 

acarretaria na utilização de mais uma entrada nos conectores (Figura 2), o desenvolvimento de 

uma nova placa de circuito impresso que realiza conexão entre o sinal do micro controlador e 

os drives de potência, a alteração da placa de circuito impresso projeta para o micro 

controlador e pôr fim a alteração das lógicas de controle no PIC e no software em JAVA. 

Portanto, com o projeto proposto foi possível a reinserção do Braço Manipulador 

Robótico, como fonte de ensino e pesquisa, no campo da Robótica Industrial, proporcionando 

aos estudantes do IFPA, uma nova fonte de conhecimento em diversas áreas como: projeto de 

engenharia, software em micro controladores, software em JAVA, projeto de circuitos 

impressos, projeto eletrônico, acionamento eletromecânico, robótica industrial, dentre outros. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como ênfase o desenvolvimento de uma interface gráfica 
realizada através do construtor interativo de interfaces GUIDE, presente no software 
MatLab® versão R2014a, com o intuito de calcular as tensões e determinar as falhas estáticas. 
A construção desta interface gráfica permite de forma simples, analisar o comportamento de 
materiais dúcteis e frágeis. Para a realização da pesquisa, buscou-se fazer um levantamento 
bibliográfico, estudando conceitos de diversos autores clássicos e renomados no tema. 
Palavras–chave: Interface Gráfica, Cálculo de tensões, Determinação das Falhas Estáticas; 
 

DEVELOPMENT OF AN INTERFACE GRAPHICS SOFTWARE IN 
MATLAB FOR CALCULATION OF STRESS AND DETERMINATION 
OF FAILURES STATIC 
 
ABSTRACT: This work is to focus the development of a graphical interface made through 
the interactive builder GUIDE interfaces present in the software MatLab® R2014a version, in 
order to calculate the stresses and determine the static faults. The construction of this 
graphical interface lets you easily analyze the behavior of ductile and brittle materials. For the 
research, we sought to do a literature, studying concepts of several classic and renowned 
authors on the subject. 
KEYWORDS: Graphical interface, calculation of stresses, Determination of Failures static; 
 

INTRODUÇÃO 

De forma geral, os materiais estruturais são submetidos a uma combinação de esforços, 

representados por suas tensões principais. As teorias de falha, buscam estabelecer uma tensão 

equivalente de forma a possibilitar a comparação com os resultados de esforços uniaxiais 

obtidos por ensaios comuns de tração ou de compressão. Os materiais são suspostamente 

isotrópicos, isto é, apresentam as mesmas propriedades em todas as direções.  

O critério a ser empregado depende da natureza do material, sendo ela Dúctil ou Frágil. 

Segundo Norton (2011), a ductilidade de um material é medida pela porcentagem de seu 

alongamento até a ruptura, ou pela porcentagem de redução da área na ruptura. Materiais com 

mais de 5% de alongamento na ruptura são considerados dúcteis. Já Materiais frágeis não 

exibem um ponto claro de escoamento, assim a resistência ao escoamento tem que ser 
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definida na intersecção do diagrama tensão-deformação com uma linha reta deslocada, 

desenhada paralelamente à curva elástica e deslocada de uma pequena porcentagem, como 

0,2%, no eixo da deformação. Os mesmos materiais podem ser dúcteis ou frágeis dependendo 

do modo como são fabricados, trabalhados ou tratados termicamente. 

As teorias de falha são fundamentais para a determinação de critérios para a previsão da 

falha em um determinado material frente a um estado bi ou tridimensional de tensões. 

Quando o estado de tensões for unidimensional, o simples critério de controlar o valor da 

tensão para que não ultrapasse a tensão de escoamento ou de ruptura do material é imediato. 

No entanto, um estado complexo de tensões exige teorias próprias para o tipo de material. As 

cargas sofridas pelos elementos de máquinas podem ser estáticas ou variar ao longo do tempo. 

Quando o carregamento é estático, os materiais dúcteis têm comportamento diferente dos 

materiais frágeis, numa eventual falha. Pode-se verificar, no ensaio de tração, que os materiais 

dúcteis falham por cisalhamento e que os materiais frágeis falham por tensão normal. Por essa 

razão as teorias de falha para os materiais dúcteis não são as mesmas que as aplicadas para os 

materiais frágeis. (NORTON, 2011) 

Levando em conta a importância das teorias de falha em materiais dúcteis e frágeis sob 

carregamento estático, foi desenvolvido uma Interface Gráfica na plataforma GUIDE do 

software MatLab® R2014a, com o intuito de obter resultados a partir do cálculo das tensões.  

Trazendo resultados rápidos para as análises de acordo com a natureza do material. Os 

resultados obtidos também foram comparados analiticamente, de forma a mostrar a eficiência 

do programa criado.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente realizou-se a fundamentação 

teórica baseado em autores clássicos e renomados na área, com a definição de conceitos 

relacionados à falha de materiais dúcteis e frágeis sob carregamento estático.  

O Software MatLab® versão R2014a, foi empregado na realização deste trabalho, onde 

a interface gráfica foi criada através do construtor interativo de interfaces GUIDE, sendo de 

uma importância para que a compilação dos dados, os cálculos e análises fossem feitos de 

uma maneira simples e de fácil visualização. 

A partir da base teórica obtida, e relevando a importância do cálculo de tensões e 

determinação das falhas estáticas, o programa criado no Matlab, foi gerado através de um 

código fonte no editor da plataforma GUIDE. Os resultados obtidos no programa foram 

comparadas analiticamente de forma a mostrar sua habilidade. 
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Falhas por Carregamento Estático 

Santos Jr.(2002) afirma, que carga estática é aquela que não varia no período de tempo 

sob análise, ou que tenha uma variação de forma tão lenta no período, de magnitude tão 

pequena, que pode ser modelado como uma carga única, constante e estável. Assim, uma viga 

que é projetada para suportar um peso fixo, ou quase fixo, ou um eixo utilizado apenas para 

transmitir torque e acionar uma carga que não varia no tempo, podem ser considerados 

elementos que sofrem carregamento estático.  

As teorias de falha por carregamento estático podem ser aplicadas à materiais frágeis ou 

dúcteis. Segundo Norton (2011), no geral, materiais dúcteis e isotrópicos submetidos a 

carregamentos estáticos são limitados pelas suas tensões de cisalhamento, enquanto materiais 

frágeis são limitados pela tensão normal (embora existam exceções a esta regra quando 

materiais dúcteis se comportam como frágeis). Essa situação requer que tenhamos diferentes 

teorias de falha para as duas classes de materiais.  

 As principais teorias que se aplicam a materiais frágeis são: 

 Teoria da Tensão Normal Máxima (TNM), que postula que um elemento mecânico 

falha quando pelo menos uma das tensões principais atinge o valor do limite de ruptura, seja a 

tração ou a compressão. (SANTOS JR. 2002) 

 Teoria de Coulomb-Mohr Modificada (TCMM), que é basicamente a mesma TNM 

quando as tensões principais têm o mesmo sinal, mas é diferente quando as tensões têm sinais 

diferentes. (SANTOS JR. 2002) 

A Figura 1 mostra as duas teorias. É importante notar que os eixos mostram os valores 

das tensões principais, para o caso bidimensional. A figura mostra também que a TNM inclui 

TCMM. Ambas são iguais no primeiro e terceiro quadrantes, onde as tensões principais têm o 

mesmo sinal. Para tensões com sinal diferentes, a diagonal de cisalhamento puro separa 

regiões onde os critérios são diferentes. Essa diagonal descreve duas tensões principais de 

igual valor e sinais diferentes. Nesse caso, o plano de cisalhamento máximo tem tensão 

normal nula, como pode ser facilmente visualizado utilizando o círculo de Mohr. (SANTOS 

JR. 2002) 

Abaixo da diagonal, a TNM prevê o mesmo valor máximo para a tensão normal, igual 

ao limite de resistência. A TCMM prevê uma reta limite que implica em um critério mais 

conservador.  
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Figura 1. Teorias de falha para Carregamento Estático de Materiais Frágeis 
(SANTOS JR. 2002) 

Enquanto materiais dúcteis rompem se tensionados estaticamente acima de suas tensões 

limite de ruptura, suas falhas em peças mecânicas geralmente ocorrem quando escoam sob 

carregamento estático, afirma Norton (2011). A tensão de escoamento dos materiais dúcteis é 

apreciavelmente menor que a tensão limite de ruptura. 

As principais teorias que se aplicam a materiais dúcteis são: 

 Teoria da Tensão de Cisalhamento Máxima (TCM). O papel da tensão de 

cisalhamento em falhas estáticas foi reconhecido antes do desenvolvimento da aproximação 

de von Mises sobre análise de falhas de materiais dúcteis sob carregamentos estáticos. Essa 

teoria postula que a falha ocorrerá quando a tensão de cisalhamento em algum plano atingir o 

mesmo valor que a tensão de cisalhamento atinge no instante do escoamento, durante o ensaio 

de tração. Essa tensão, que pode ser denominada Limite de Escoamento ao Cisalhamento 

(SSY), tem o valor de metade do limite de escoamento (SY), conforme pode ser visto através 

do círculo de Mohr do ensaio de tração. (SANTOS JR. 2002) 

 Teoria da Energia de Distorção (TED). Também chamada de critério de Von Mises-

Henck, essa teoria baseia-se no fato de que a rede cristalina dos materiais se distorce sob 

tensão. Essa distorção pode atingir um limite além do qual não será reversível com a retirada 

da carga, ou seja, haverá escoamento: o material atingirá seu limite elástico. A distorção é 

dada pela diferença de tensões entre os planos principais. A forma mais simples de utilizar 

essa teoria é através do cálculo de uma tensão normal equivalente, que seria comparada à 

tensão normal no ensaio de tração que levaria ao escoamento. Assim, essa tensão equivalente 

pode ser comparada com o limite de escoamento. Outra forma de utilizar a teoria é através do 

cálculo de um limite de escoamento ao cisalhamento. (SANTOS JR. 2002). A tensão 

equivalente de von Mises para o caso bidimensional é encontrada a partir da Equação abaixo: 
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A Figura 2 mostra a comparação entre as duas teorias. Pode-se notar a linha onde as 

tensões principais são iguais, mas de sinais diferentes, representando a torção pura. Quanto as 

teorias, não há um variação grande em relação aos seus resultados, mas quando utilizamos 

uma teoria que não se aplica a esse tipo de material (dúctil) o erro na previsão da segurança 

pode ser significativo. (SANTOS JR. 2002) 

 

 

Figura 2. Teorias de falha para Carregamento Estático de Materiais Dúcteis. 
(SANTOS JR. 2002). 

 

Interface Gráfica 

O desenvolvimento da interface gráfica foi realizado através do construtor interativo de 

interfaces GUIDE, presente no software MatLab® versão R2014a. O cálculo das tensões é 

aplicado tanto para materiais dúcteis como frágeis. O programa criado na plataforma pode ser 

visualizado na imagem abaixo. 
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Figura 3. Interface Gráfica 

 

Os dados de entrada seguem as equações abaixo: 
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Tabela 1. Equações utilizadas no Programa. IFPI, 2016. 
 

Tensão Normal: 
 

P = Força aplicada; 
A = Área da seção transversal; 

Tensão Normal de 
Esmagamento:   

Tensão Normal de flexão: 
 

M = Momento fletor; 
C = distância do plano neutro até a fibra 
externa na parte superior como na parte 
inferior da viga; 
I = Momento de inércia; 

Tensão de cisalhamento 
simples:  

Tensão de 
cisalhamento duplo:  

Tensão de Cisalhante de 
rasgamento:  

Tensão de 
cisalhamento por 
torção: 

  

T= Torque; 
J=Momento 
polar de 
Inércia; 

Tensão máxima de 
cisalhamento: 

 
Tensão de cisalhamento 
por flexão-perfil circular 
maciço: 

 
 

Q = momento estático da área A’ em relação à 
LN (linha neutra); 
V = força de cisalhamento interna resultante; 

Tensão de cisalhamento 
por flexão-perfil 
retangular maciço:  

Tensão de 
cisalhamento por 
flexão-perfil 
circular oco: 

 

Tensões principais: 
 ;  ;  

 
Materiais dúcteis 

 = Tensão normal de escoamento 

Tensão de von Mises: 
Caso bidimensional: 

 

Fator de Segurança: 
 

Materiais frágeis 
 - máxima resistência à compressão 
 - máxima resistência à tração 

Tensão equivalente de 
Mohr modificada  

Fator de segurança: 
 

 

Na interface os dados de entrada para as tensões, foram Força e Área. Já que a tensão é 

definida como força por unidade de área com unidades de Psi ou MPa. O que permite 

posteriormente o cálculo das tensões principais. Para a aplicação da teoria das falhas, em 



 

4564 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

materiais dúcteis foi usado a tensão normal de escoamento, e para materiais frágeis a máxima 

resistência a tração e máxima resistência a compressão foram utilizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Abaixo tem-se duas aplicações usando a interface gráfica criada. A Figura 4 envolve a 

falha de materiais frágeis sob carregamento estático. Para a determinação do coeficiente de 

segurança baseado na teoria de Mohr modificada, foi utilizando como exemplo os seguintes 

dados: 

Tabela 2. Dados de entrada para cálculo da falha de materiais frágeis sob carregamento 
estático. IFPI, 2016. 

Material Ferro fundido cinzento Classe 50 
Sut =52500 Psi 
Suc =-164000 Psi 
Comprimento da haste l = 6 in; braço a =8 in 
Diâmetro externo da haste é d =1,5 in 
F=1000 lb 

 

 

Figura 4. Aplicação para matérias frágeis. IFPI, 2016. 

Analiticamente obtém-se uma tensão equivalente de Mohr Modificada no valor de 

24.144 Psi e um Fator de Segurança de 2,2. Comparando aos resultados obtidos no Programa, 

temos uma tensão de 24.115,8 Psi e um Fator de Segurança de 2,177. Exemplificando a 

semelhança na obtenção de dados. 
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Para a falha de materiais dúcteis sob carregamento estático e determinando novamente o 

coeficiente de segurança, só que agora, baseado na teoria da energia de distorção, temos como 

exemplo os seguintes dados da tabela abaixo: 

Tabela 3. Dados de entrada para cálculo da falha de materiais dúcteis sob carregamento 
estático. IFPI, 2016. 

Material Alumínio 2024-T4 
Sy=47000 Psi 
Comprimento da haste l = 6 in; braço a =8 in 
Diâmetro externo da haste é d =1,5 in 
F=1000 lb 

 

 

Figura 5. Aplicação para Materiais Dúcteis. IFPI, 2016. 

Analiticamente temos uma Tensão de Von Mises de 27.661 Psi e um Fator de 

Segurança de 1,7. Resultados semelhantes aos obtidos na Interface, com uma tensão de 

27.795,8 Psi e um Fator de 1.6909. Os resultados divergem nas últimas casas decimais.  

A facilidade que o usuário tem com o Programa e a agilidade nos resultados, são 

significativas para o trabalho.  

 

CONCLUSÕES 

A Interface Gráfica criada com objetivo de analisar as falhas em materiais dúcteis e 

frágeis sob carregamento estático atende aos objetivos. A simplicidade e a rapidez na 

obtenção dos resultados é significativa. O usuário obtém soluções bastante semelhantes 

quando comparados analiticamente.  
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RESUMO: Neste projeto foi desenvolvido o software ilumino calculator, uma ferramenta 
interativo que auxilia o projetista nos cálculos luminotécnico de diversos ambientes com 
inúmeros tipos de atividade, e tem como proposta ser mais uma ferramenta de ajuda para 
projetistas iniciantes ou pessoas leigas que queiram ingressar em estudos luminotécnico. Mas 
não se identifica com tal aplicação matemática. Os dimensionamentos da luminotécnica 
realizadas de forma manual foram confrontados com os resultados obtidos com o software 
ilumino calculator, onde foi possível avaliar o desempenho e a eficiência do software de 
forma satisfatória.  
 
Palavras–chave: dimensionamento; eficiência energética; luminotécnico; software ilumino 
calculator. 
SOFTWARE DEVELOPMENT TO ASSIST IN ENVIRONMENTS OF 
SIZING for Light RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL 
 
ABSTRACT: This project was developed illumine software calculator an interactive tool that 
helps the designer in luminotécnico calculations of different environments with many types of 
activity, and its proposal is more a help tool for beginner designers and laypeople who want to 
join luminotécnico studies . But does not identify with such mathematical application. The 
designs of manually made of lighting technique were compared with the results obtained with 
the illumine calculator software, it was possible to evaluate the performance and efficiency of 
satisfactorily software. 
 
KEYWORDS: design; energy efficiency; luminotécnico; illumine calculator software. 
 

INTRODUÇÃO 

O Brasil passou a ter uma política mais sólida de eficiência energética, incentivando 

estudantes, especialistas e empresários do país, que passaram a procurar soluções para 

racionar energia, sem perder a qualidade dos processos. Os recintos industriais devem ser 

suficientemente iluminados para se obter o melhor rendimento possível nas tarefas a executar. 

O nível de detalhamento das tarefas exige um iluminamento adequado para se ter uma 

percepção visual apurada (MAMEDE, 2001).  
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Uma boa iluminação propicia aos usuários, uma visualização total do ambiente, o que 

torna segura a locomoção dos mesmos, permitindo assim um desempenho de tarefas visuais 

de maneira eficiente, precisa e segura, sem causar uma possível fadiga visual e desconforto. 

Para isso é necessária muita atenção para a quantidade e qualidade da iluminação, que podem 

ser naturais, artificial ou a junção das duas (NBR 5413, 1992). 

 Em um setor de atividades onde há iluminação inadequada, com sombras ou 

ofuscamentos, é exigido um maior esforço em relação a visão do indivíduo. Os efeitos 

adjuntos que poderão ocasionar a partir desta agressão visual são: a fadiga visual e as 

cefaléias (dores de cabeça). Se o usuário perdurar nesse ambiente desfavorável, com o passar 

dos anos, a prática do trabalho irá ocasionar a diminuição da sua capacidade visual (REGIS 

FILHO & SELL, 2000).  

Segundo a NBR 5413, existem alguns fatores que são determinantes para uma 

iluminação adequada. Esses fatores dependem do usuário, tipo de ambiente e a atividade que 

o usuário está executando, e que são determinadas pelas seguintes variáveis: idade, 

velocidade, precisão e refletância do fundo da tarefa. Além de outros fatores como a cor da 

luz, escolha das lâmpadas e luminárias. Sobre este assunto discutiremos mais à frente. 

Diante dessa problemática foi desenvolvido um software como ferramenta interativa 

para auxiliar os projetistas no dimensionamento luminotécnico, denominado de software 

Ilumino Calculator. O Software foi desenvolvido para a plataforma Desktop, suas 

características gráficas foram moldadas através do GUI Builder, utilizando dos componentes 

Swing do Java, seu código-fonte é dividido entre duas camadas: View e Model, camadas 

respectivamente responsáveis por permitirem a visualização e definirem um modelo a ser 

seguido em todo o processo de desenvolvimento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Ao desenvolver um projeto de iluminação de um determinado ambiente, deve-se a 

princípio escolher o sistema lâmpada-luminária mais adequada ao recinto; em seguida decidir 

quantas lâmpadas e luminárias são necessárias para fornecer o nível de iluminamento 

adequado ao ambiente. Existem três tipos de métodos que podem ser usados para calcular o 

melhor nível de iluminamento médio dos diversos tipos de ambientes que são: Métodos dos 

lumens; Métodos das cavidades zonais e Método do ponto a ponto; 

No entanto para este trabalho será utilizado e apresentado por completo apenas, o 

método dos lumens ou método da Philips como também é conhecido. É baseado na 

determinação do fluxo luminoso necessário para se obter um iluminamento médio no recinto. 
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O método é o mais utilizado por projetista de iluminação para ambientes internos, pois possui 

uma fácil manipulação matemática, e os resultado são bastantes satisfatórios. 

Outro método a ser utilizado é software Ilumino Calculator, é uma ferramenta de 

auxílio matemático para dimensionamento luminotécnicos de diversos tipos de ambiente, 

desenvolvido na plataforma netbeans, o que proporciona ao programador um auxílio na 

programação, por sua correção em tempo real e facilita no desenvolvimento gráfico. Na tela 

principal foram adicionados ícones, para melhorar visualmente os tópicos de preenchimento 

das informações, além disso foi estabelecido um padrão nos ícones, a partir das informações 

encontrada e fundamentadas (NISKIER, 2008) e (MAMEDE, 2001), com médias de fluxo, 

potencias, lâmpadas, luminárias, e outras informações necessárias para determinar a 

iluminação adequada, para que obter –se assim uma plataforma virtual interativa, e menos 

cansativa para realização do trabalho para o usuário. 

Figura 01. Interface do software Ilumino Calculator. 

Esses métodos serão utilizado para realizar o dimensionamento luminoteca de um 

ambiente, e seguida realizar a comparação entre os métodos aplicados para o mesmo ambiente 

com o intuito   verificar a eficiência e eficácia do software Ilumino Calculator. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foi escolhida uma empresa é do ramo alimentício localizada na cidade de Icó – Ceará 

para realização de teste, foi feito cálculos luminotécnicos de modo tradicional, em seguida 

utilizou o software Ilumino Calculator. O setor está incluso na faixa B (Iluminação geral para 

área de trabalho), com o seguinte tipo de atividade: Tarefas com requisitos visuais normais, 

trabalho médio de maquinaria, auditórios. Esse tipo de atividades se encontra três iluminância 

que pode serem trabalhadas (500 lux, 750 lux, 1000 lux), para determinar a iluminância 

adequada do setor foi considerado fatores determinantes, classificados através de pesos,de 

acordo com a tabela 1, da NBR 5413, que foram os seguintes: Idade dos ocupantes; 

Velocidade e precisão; Refletância do fundo da tarefa. 

 

Tabela 1. Fatores determinantes da iluminância adequada 

Característica da tarefa e do 

observador 

Peso P 

-1 0 +1 

Idades dos ocupantes Inferior a 40 anos 40 a 55 anos Superior a 55 anos 

Velocidade e Precisão Sem importância Importante Crítica 

Refletância do fundo da tarefa Superior a 70 % 30 a 70 % Inferior a 10 % 

Fonte; NISKIER, 2008 

 

De acordo com a tabela 02. Não tem-se funcionários com idade igual ou superior a 40 

anos, o que de acordo com a tabela 1, o peso dessa variável é considerado como -1; Como se 

trata de uma indústria automatizada com maquinários pesados a velocidade e precisão é 

considerada importante e seu peso é 0; As Refletâncias por terem teto branco, e paredes 

claras, são consideradas acima de 70% e seu peso -1. 
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Tabela 02. Idade dos Funcionários 

Quantidade de Funcionários nos três 

setores 

Idade 

10 18 – 28 29 – 39 40 – 50 50 -60 

Quantidades de Funcionários dentro das 

Faixas etárias 

6 4 0 0 

 

A soma dos pesos algebricamente é igual a -2, logo será utilizada a iluminância mais 

baixa do grupo que será de 500 lux. Realizou-se os seguintes cálculos luminotécnicos. 

Para definir o índice do recinto K 

 

Fator de utilização, η 

 

A luminária a ser utilizada será a luminária TCH 751 – 2 TL de 40W da  Philips de 

acordo.  Por ser uma luminária fechada, se caracteriza como uma luminária ideal para 

ambientes sujos. Utilizando o índice do recinto k = 1.5, com número indicativo da 

refletância= 751, obtém-se o fator de utilização η = 0.46. 

A área do Recinto  

 

Fator de depreciação, d 

O ambiente por ser uma empresa de pó é considerado um ambiente sujo e a operação 

de manutenção se processa a cada 5000 horas, utilizando a Tabela 3, o valor de depreciação, d 

= 0,66. 

Tabela 3.  Fator de depreciação 

 

Ambiente 

Período de Manutenção 

2.500 h 5.000 h 7.500 h 

Limpo 0,95 0,91 0,88 

Normal 0,91 0,85 0,80 

Sujo 0,80 0,66 0,57 

Fonte: NISKIER, 2008 

O fluxo total necessário para o ambiente,  
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A lâmpada utilizada foi uma lâmpada Osram de modelo Lumilux T5 HE, de 35 W e 

um fluxo luminoso de 3050 lm e temperatura de cor de 6500K o que caracteriza uma lâmpada 

de cor fria, ou seja com aspecto branco, o que é o ideal para ambientes de trabalho como a 

empresa. Além disso, suas especificações estão dentro da média. De fluxo de acordo com a 

tabela 2 (MAMEDE, 2001), (NISKIER,2008) que diz que o fluxo luminoso inicial da 

lâmpada fluorescente de 40 w é 3000 lumens por lâmpada. 

 

Tabela 4 – Características das lâmpadas – fluxo luminoso 

 
Fonte: MAMEDE , 2001, NISKIER, 2008 (Adaptado) 

Quantidade de luminária no setor  

. 

No 2° setor tem as mesmas dimensões e as mesmas atividades, onde foram utilizadas 

as mesmas luminárias, logo os cálculos foram os mesmos e consequentemente as quantidades 

de luminárias também.  

Lâmpadas incandescentes Vapor de mercúrio 

Potência Fluxo (lux) Potência (Watts) Fluxo (lux) 
Watts 120V 220V 125 

250 
400 
700 

6.000 
12.000 
22.000 
35.000 

40 
60 
100 
150 
200 
300 
500 

510 
840 
1.570 
2.520 
3.460 
5.310 
9.400 

430 
720 
1.380 
2.190 
3.120 
5.040 
8.650 

Vapor de sódio de alta pressão 
Potência (Watts) Fluxo (Lux) 

250 
400 
1.000 

25.000 
46.000 
130.000 Fluorescente 

Potência (Watts) Fluxo (lux) Luz mista 
11 
13 
16 
20 
32 
40 
65 
110 
 

650 
850 
1.020 
1.200 
2.500 
3.000 
4.900 
8.900 

Potência (Watts) Fluxo (Lux) 
160 
250 
500 

3.000 
5.500 
13.500 

 
Vapor metálico 

Hologênicas Potência (Watts) Fluxo (Lux) 
Potência (Watts) Fluxo (Lux) 400 

1.000 
2.000 

28.500 
90.000 
182.000 

300 
500 
1.000 
2.000 

5.100 
10.000 
22.000 
44.000 
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Figura 02. Modelo de como ficarão dispostas as luminárias setores 1 e 2 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3° Setor é onde se encontra os materiais necessário para produção da semana, 

denominado depósito 1, foi determinada a iluminância de acordo com o tipo de atividade 

realizada no setor, segundo a tabela da NBR 5413:1992. O setor está incluso na faixa A 

(Iluminação geral para área de trabalho), com o seguinte tipo de atividade: Recintos não 

usados para trabalho contínuo, depósitos. Esse tipo de atividades se encontra três iluminância 

que podem ser trabalhadas (100 lux, 150 lux, 200 lux), utilizando os mesmo fatores dos 

setores anteriores, foram realizados os devido cálculos. 

De acordo com a tabela 5. Não temos funcionários com idade igual ou superior a 40 

anos logo o peso dessa variável é considerada como -1; no setor são realizadas atividades com 

tarefas simples e não corriqueiras, logo a velocidade e precisão é considerada sem 

importância e seu peso é -1; As Refletâncias por também terem teto branco, e paredes claras, 

são consideradas acima de 70% e seu peso -1. 

Tabela 5. Medições com luxímetro nos setores às 17h 

MEDIÇÃO EM LUX 

PONTOS SETOR 1 SETOR 2 SETOR 3 

1 26 19 2.8 

2 18 20 2.9 

3 42 40 2.7 

4 42 41.5 2.5 

5 45.7 45 2.5 

6 35 35 2.5 
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7 33.2 35 2.4 

8 91.5 90 2.3 

9 50.1 51 2.1 

10 48.5 50 2 

11 89.2 90 2 

MÉDIA DA 

LUMINAÇÃO 

47.38 46.95 2.41 

 

A soma dos pesos é igual a -3, logo será utilizada também a iluminância mais baixa do 

grupo que será de 100 lux. 

Para definir o índice do recinto K 

 

Fator de utilização, η 

A luminária a ser utilizada será a luminária FCS 029 – 2 PL 11W da  Philips.  É uma 

luminária onde a direção do fluxo é semi direta, e na sua instalação pode se utilizar lâmpada 

fluorescente compacta, sem perder o fluxo luminoso uniforme. Utilizando o índice do recinto 

k = 2,00, com número indicativo da refletância= 751, obtemos o fator de utilização η = 0.52. 

A área do Recinto  

 

 

Fator de depreciação, d 

O ambiente por ser uma empresa de pó é considerado um ambiente sujo, mesmo sendo 

um setor de deposito, e a operação de manutenção se processa a cada 5000 horas ou 7 meses, 

utilizando a tabela 6, o valor de depreciação, d = 0,85 

 

O fluxo total necessário para o ambiente,  

 

A lâmpada utilizada foi uma lâmpada Osram de modelo Genie plus,  de 11 W e um 

fluxo luminoso de 620 lm e temperatura de cor de 6500K o que caracteriza uma lâmpada de 
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cor fria, ou seja com aspecto branco, o que é o ideal para ambientes de trabalho como a 

empresa. Além disso, Suas especificações estão dentro da média De fluxo de acordo com a 

tabela2. (MAMEDE, 2001, NISKIER,2008, Adaptada) que diz que o fluxo luminoso inicial 

da lâmpada fluorescente Compacta de 11 w é 650 lumens por lâmpada. Assim podemos 

determinar a Quantidade de luminária no setor  da seguinte forma: 

 

Neste caso iremos diminuir as luminárias para 8e dispor – as em duas filas com 4 

luminárias cada, centralizada, devido ao tipo de recinto, pois por ser um ambiente de 

estocagem, os materiais ficam expostos nas laterais o que torna uma melhor iluminação para 

todo setor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03. Modelo de como ficarão dispostas as luminárias setor3 
Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Após os cálculos realizados manualmente foram realizados os mesmos 

dimensionamentos de cada setor, onde foram informadas as mesmas condições de cada 

recinto, de acordo com a NBR 5413 e que é requerido pelo software Ilumino Calculator. 

Após os preenchimentos das especificações requisitadas pelo Ilumino Calculator, foi 

solicitado um relatório de todas as informações redigidas e a quantidade de luminárias 

necessárias, onde o mesmo foi gerado posteriormente. A figura 04 (a) e (b) mostra os 

relatórios gerados pelo Ilumino Calculator. 
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Figura.04. Resultados obtidos através do software Ilumino Calculator. 

 

CONCLUSÕES 

Durante a pesquisa para identificar os problemas na iluminação foi elaborado um 

software, através dele foi possível dimensionar a quantidade necessária de lâmpadas e 

luminárias de modo a alcançar a uniformidade da luminosidade do ambiente de acordo com a 

norma NBR 5413. Este programa pode ser considerado uma ferramenta de auxílio para 

projetistas e estudantes iniciantes, na elaboração de projetos luminotécnicos. É importante 

salientar que os resultados obtidos com o software, permitem caracterizá-lo como uma 

ferramenta moderna, que ajuda o projetista a realizar cálculos matemáticos precisos sobre a 

iluminação adequada, a partir dos dados fornecidos, e foi visto junto aos resultados que os 

cálculos feitos a mão deram praticamente as mesmas quantidades de luminárias.  
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RESUMO: O robô manipulador é um equipamento que se destaca por dois motivos: primeiro 
por suas características de movimentação e reprogramação, assemelhando-se ao braço; 
segundo, por agregar várias áreas do conhecimento da ciência e da engenharia. O presente 
trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo de um manipulador robótico acionado por 
um CLP - Controlador Lógico Programável, possuindo dois graus de liberdade, o qual 
permite a movimentação e deslocamento de peças mecânicas, ferramentas e objetos em geral 
de pequeno porte, através de um sistema eletroeletrônico. O objetivo é fazer o estudo da 
cinemática direta e inversa do manipulador robótico para descrever a translação e rotação 
entre dois links adjacentes do robô através dos parâmetros de Denavit–Hartenberg. 
Atualmente, devido aos inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos 
oferecem, a robótica atravessa uma época de contínuo crescimento que permitirá, em um 
curto espaço de tempo, o desenvolvimento de robôs inteligentes com a capacidade de realizar 
operações que exijam flexibilidade, rapidez e precisão. 
 
 
Palavras–chave: Cinemática Direta e Inversa, Denavit–Hartenberg, Manipulador robótico, 
Microcontroladores.  
 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A ROBOTIC 
ARM POWERED BY PLC 
 
ABSTRACT: The robot manipulator is a device that stands out for two reasons: first by their 
movement and reprogramming characteristics resembling the arm; second, by adding several 
areas of knowledge of science and engineering. This paper presents the prototype 
development of a robotic manipulator driven by a PLC - Programmable Logic Controller, 
having two degrees of freedom, which allows movement and displacement of mechanical 
parts, tools and general objects of small, through a electronics system. The goal is to study the 
direct and inverse kinematics of the robot manipulator to describe the translation and rotation 
between two adjacent links of the robot through the Denavit-Hartenberg parameters. 
Currently, due to the numerous resources that microcomputer systems offer us, robotics 
through a time of continued growth, which will in a short time, the development of intelligent 
robots with the ability to perform operations that require flexibility, speed and accuracy. 
 
 
KEYWORDS: Denavit - Hartenberg, Microcontroller, kinematics Direct and Inverse, 
Robotic Manipulator. 
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INTRODUÇÃO 

A Robótica industrial é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e 

computação, que atualmente trata de sistemas automáticos e controlados por circuitos 

integrados, tornando sistemas mecânicos automatizados (OTTONI et al., 2010). Devido a sua 

complexidade, a robótica tem apresentado muitos desafios para a engenharia. Isto se reflete na 

indústria no fato de que apenas alguns países são desenvolvedores de sistemas robóticos. 

Países como o Brasil ainda não conseguem fabricar todo o sistema robótico, apenas fazem a 

montagem de peças vindas de países que fabricam sistemas robóticos industriais, 

principalmente Alemanha, Japão e Estados Unidos da América (BATISTA et al., 2015). 

Um robô industrial pode ser definido como um sistema mecânico articulado que tem 

como objetivo principal a realização de operações pré-definidas que são realizadas através de 

um supervisor de controle que deverá especificar o que o manipulador terá que fazer para que 

o mesmo possa realizar as tarefas especificadas (CARRARA et al., 2015). 

Um robô industrial é normalmente constituído de seis graus de liberdade, e o 

posicionamento de seu elemento terminal (ferramenta de operação) é especificado através do 

controle de modo que suas variáveis articulares determinam o posicionamento de seu 

elemento terminal no sistema de coordenadas de trabalho. De um modo geral, os três 

primeiros graus de liberdade de um robô são responsáveis pelo posicionamento de seu 

elemento terminal no espaço de tarefas e os restantes pela orientação de sua ferramenta 

(SANTOS et al., 2004). A Figura 1 ilustra duas possibilidades alternativas para definir o 

sistema de coordenadas inicial zero de um manipulador do tipo PUMA com 6 graus de 

liberdade: 6 juntas, 6 elos móveis mais uma base ou elo 0. Deve referir-se que haveria ainda 

várias outras possibilidades de escolher os sistemas de eixos. 



 

4580 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Elos e juntas de um manipulador do tipo PUMA 560. Adaptado de Santos et al. 

(2004). 

Um sistema robótico basicamente é formado por três partes: o braço eletromecânico, o 

controlador digital e uma linguagem de programação. O primeiro é constituído de 

acionamento elétrico, hidráulico ou pneumático com acoplamentos diretos e indiretos. Por 

exemplo, engrenagens, polias e correias dentadas. Também inclui as proteções mecânicas e a 

carenagem do robô. Geralmente fabricado em alumínio ou ferro fundido (ALMEIDA et al., 

2013). 

O controlador é composto por drivers para controle dos motores, sistema de alimentação 

(potência) e sistema computacional para armazenamento e processamento de dados para 

operação do robô. Possui ainda entradas e saídas de sinais digitais e analógicos para controle 

de dispositivos externos, como por exemplo, alimentadores, esteiras e troca automática de 

atuadores (BARRIENTOS et al., 1997). Portanto, as funções do controlador do robô são a 

geração de trajetórias a partir das coordenadas fornecidas pelo operador e o controle da 

execução da trajetória gerada. 
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Cinemática dos manipuladores 

Cinemática de um robô industrial 

A cinemática de um robô estuda o movimento do mesmo em relação a um sistema de 

referência. Portanto a cinemática trata da descrição analítica do movimento espacial do robô 

como uma função do tempo, e em particular das relações entre a posição e a orientação da 

ferramenta do robô com os valores que tornam suas coordenadas articulares. O problema da 

cinemática direta consiste em determinar qual a posição e a orientação do atuador do 

manipulador, em relação a um sistema de coordenadas de referência fixo, conhecido os 

valores das articulações; o problema da cinemática inversa resolve a configuração que deve 

adotar o robô para uma posição e orientação do extremo conhecido (BATISTA et al., 2015). 

 

Controle da cinemática do robô industrial 
O objetivo fundamental dos dois modelos é poder estabelecer as estratégias adequadas 

de controle do robô que resultem maior qualidade de seus movimentos. Tendo em conta a 

variedade e complexidade das estruturas que compõem os robôs manipuladores, a Cinemática 

descreve o movimento relativo dos vários sistemas de referência à medida que a estrutura se 

movimenta, associando sistemas de referência às várias partes da estrutura (BATISTA et al., 

2015). 

O controle cinemático estabelece quais são as trajetórias que devem ser seguidas por 

cada articulação do robô num intervalo de tempo para atingir os objetivos fixados pelo 

usuário (ponto de destino, trajetória cartesiana da ferramenta do robô, tempo gasto pelo 

usuário, etc.). Estas trajetórias são selecionadas atendendo as restrições físicas próprias dos 

acionamentos e a certos critérios de qualidade da trajetória, como suavidade ou precisão da 

mesma (BATISTA et al., 2015). 

Neste trabalho é apresentada a modelagem matemática de um robô manipulador com 

dois graus de liberdade destinado ao deslocamento de peças mecânicas de pequeno e médio 

porte em processos industriais. A modelagem inclui a cinemática (direta e inversa). A figura 1 

abaixo mostra o braço robótico pelo qual se referencia esse trabalho. O robô foi mantado 

pelos autores no Laboratório de Tecnologia de Fabricação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE campus Tabuleiro do Norte.  
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Figura 2. Braço robótico acionado por CLP – Controlador Lógico Programável. IFCE, 2016. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No intuito de desenvolver uma tecnologia própria, baseando-se na robótica de 

manipuladores, almejando otimizar a rapidez e precisão do transporte e deslocamento de 

peças mecânicas em processos de automação industrial, utilizou-se materiais de pequeno e 

médio porte para a elaboração de um braço robótico de dois graus de liberdade, visando 

demonstrar a eficiência do mesmo em aplicações industriais. 

Para a construção do manipulador robótico procurou-se utilizar materiais recicláveis, 

como duas madeiras quadrangulares de dimensões (30cm x 30cm) para a base, 4 roletes para 

o amortecimento dos movimentos do robô, chapas de aço inoxidável de dimensão (27cm x 

4cm) para a estrutura mecânica do manipulador, 3 metros de cabos elétricos flexíveis de cores 

diferentes de 2,5mm², 6 sensores de fim de curso, 3 motores de corrente contínua 12V, 6 relés 

eletromecânicos com uma tensão nominal de 12V, pelo qual são responsáveis pela inversão 

do sentido de rotação dos motores, através de uma lógica combinacional de comutação de 

contatos, além de um CLP – Controlador Lógico Programável, cuja função é comandar o 

braço robótico na execução de suas tarefas. Na tabela 1 observa-se a listagem dos 

componentes. 
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Tabela 1. Componentes utilizados para a elaboração do robô. IFCE, 2016. 

Manipulador Robótico 

Componente Quantidade Preço (R$) 

Aço inoxidável  3 m 30,00 

Cabos elétricos (2,5mm²) 3 m 20,00 

Madeira 0,6 m 0,00 

Sensores fim de curso 6 10,00 

Motores DC 12V 

Relés eletromecânicos 12V 

Roletes 

3 

6 

4 

10,00 

36,00 

20,00 

 

O braço robótico desenvolvido para este trabalho, trata-se de um manipulador industrial 

capaz de realizar tarefas que exijam agilidade, precisão e repetitividade. Com o objetivo de 

obter informações relevantes do manipulador robótico foi feita uma modelagem 

computacional do mesmo no software Rhinoceuros 3D, como mostra a figura 3. Observando 

as dimensões reais e o material constituinte do manipulador (aço inoxidável, borracha e 

madeira).   

 

Figura 3. Estrutura mecânica do braço robótico. IFCE, 2016. 

Almejando minimizar os custos de construção do manipulador robótico, utilizou-se 

motores de corrente contínua de 12V para a movimentação das juntas articulares do robô. 

Com o intuito de inverter o sentido de rotação, bem como controlar precisamente a velocidade 
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dos mesmos, desenvolveu-se uma lógica combinacional de relés eletromecânicos no software 

Proteus Profissional, como demonstra a figura 4. O circuito eletrônico simboliza basicamente 

a alimentação das bobinas dos relés por uma bateria de 12V, as ligações lógicas 

combinacionais de comutação de contatos (NA-NF) entre os relés, as saídas digitais do CLP 

que foram definidas no código da programação em Ladder, pelas quais representam a rotação 

horária e anti-horária dos motores (horizontal, vertical e garra). 

 

 

Figura 4. Circuito eletrônico da placa de relés eletromecânicos. IFCE, 2016. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Modelagem cinemática do Braço Robótico. 

Cinemática direta 

As equações da cinemática direta do Braço Robótico foram encontradas a partir da 

alocação dos sistemas de referências, representados na figura 5, e aplicação dos parâmetros de 

Denavit – Hartenberg, como evidencia a tabela 2. Dessa forma, foram obtidas as matrizes de 

transformação das juntas e em seguida calculou-se a matriz de transformação homogênea, 
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visto em (1), que indica a localização do elemento final do robô, a ferramenta, em relação ao 

sistema de referência inercial fixo da base. 

 

Figura 5. Sistemas de coordenadas referenciais. IFCE, 2016. 

 

Tabela 2. Determinação dos parâmetros de Denavit – Hartenberg. IFCE, 2016. 

Parâmetros D-H 

Elo Ângulos das 

juntas 

Ângulo de 

torção do elo 

Comprimento 

do elo 

Deslocamento 

da junta 

1 θ1 +90° 0 L1 

2 θ2 0° L2 0 

 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 20

0 0 0 1

C C C S S L C C

S C S C C L S C

S C L S C

 
   
 
 
   

Cinemática inversa 

Alicerçados na matriz de transformação homogênea da cinemática direta, para resolver 

o problema da cinemática inversa, determinou-se a expressão matricial do manipulador 

robótico, visto em (2), pelo qual desenvolveu-se as expressões individuais das juntas do robô, 

visto em (3), encontrado os seguintes parâmetros, exemplificados em (4) e (5). 

 

1 2  ... R
H nT A A A  

1 2 -1 ... ;n
R

H nT A A A A   
-1 -1

-1 1 2 -2 ... ;H
R

n n nT A A A A A    

(1) 

(2) 

(3) 
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1 arctan y

x

p

p
   

1
2

1 1

arctan z

x y

p L

p C p S
 


  

 

CONCLUSÕES 

Pode-se extrair, como principal conclusão deste trabalho, que o estudo da cinemática de 

um manipulador robótico é imprescindível para otimizar a sua eficiência e precisão em 

atividades industriais, além de ser necessário para a geração de trajetórias do manipulador. 

O propósito deste estudo foi realizado com êxito, que é a modelagem da cinemática 

(direta e inversa) do robô, que não é uma tarefa simples, visto que podem existir diversas 

soluções para a cinemática inversa e demanda muito tempo e alto desempenho computacional 

para executá-las. 

É pretensão dos pesquisadores deste artigo, em trabalhos futuros, realizar o estudo da 

cinemática diferencial e da dinâmica do braço robótico, bem como executar a simulação e 

execução da geração de trajetória do mesmo. 
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RESUMO: As rochas utilizadas nos serviços da construção civil, dentre suas funções, a da 
produção de paralelepípedo é fundamental para o processo de pavimentação, porém, sua 
produção gera resíduos que podem ocasionar danos ao meio ambiente. Dessa forma, surge a 
necessidade de aplicação de práticas que visem a redução e reutilização dos resíduos de modo 
a proporcionar uma destinação final ambientalmente adequada, contribuindo assim com a 
minimização dos impactos ambientais ocasionada por tal resíduo. Diante do exposto, o 
presente trabalho tem como objetivo analisar a geração de resíduos e dos fatores ambientes 
decorrentes da produção de paralelepípedo em uma empresa localizada no Município de 
Macaíba/RN, de modo a analisar o processo desde a extração da rocha. 
Palavras–chave: Resíduos, Reaproveitamento, Rochas, Impactos Ambientais.  
 
Destination of solid residues: Study of case of a quarry in Macaíba/RN 
 
ABSTRACT: The rocks used in the services of the civil construction, amongst its functions, 
of the parallelopiped production are basic for the pavement process, however, its production 
generates residues that can cause damages to the environment. Of this form, the necessity of 
application of practical appears that they aim at the reduction and reutilização of the residues 
in order to provide an ambiently adequate destination final, thus contributing with the 
minimização of the ambient impacts caused by such residue. Ahead of the displayed one, the 
present work has as objective to analyze the generation of residues and the decurrent 
surrounding factors of the parallelopiped production in a company located in the City of 
Macaíba/RN, in order to analyze the process since the extration of the rock. 
KEYWORDS: Waste, Reuse, Rocks, Environmental impacts. 
 

INTRODUÇÃO 

Um dos maiores problemas enfrentados pela comunidade mundial na atualidade é a 

adequada destinação de resíduos sólidos, tal problemática vem se agravando com a crescente 

produção de lixo, o que tem obrigado a sociedade a repensar suas formas de produção e a 

destinação dos resíduos resultantes. 

O Brasil, seguindo a tendência mundial, tem se preocupado com a defesa do meio 

ambiente e a correta destinação dos resíduos sólidos produzidos no país, o que tem se 

refletido nas Leis do país que tem criado vários instrumentos legais destinados a tal 

finalidade, tais como a Lei nº 6.938/81 que cria a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 

nº 9.605/98, que dispões sobre as sanções penais aplicáveis em virtude da ação ou omissão 
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que venha a lesar o meio ambiente, tipificando os crimes ambientais, e a Lei nº 12.305/2010 

que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Uma das grandes inovações inseridas nas práticas desenvolvidas para o devido manejo 

dos resíduos sólidos no Brasil é a possibilidade de reutilização dos resíduos que ainda podem 

ser úteis de alguma forma, transformando o que antes era considerado apenas lixo em fonte de 

matérias primas valiosas, garantindo uma adequada e racional utilização dos recursos naturais 

disponíveis, ou mesmo dando uma nova utilidade a produtos já utilizados.  

Neste contexto a problemática presente, referente a devida destinação dos resíduos de 

mineração resultantes da extração de rochas no Município de Macaíba/RN para fabricação de 

paralelepípedos utilizados na pavimentação de vias, mostra-se atual, relevante e em 

consonância com a Legislação vigente no país. 

Devido à ausência do britador, maquinário que processa esse tipo de material, fazendo 

com que os resíduos de rochas se adequassem aos diâmetros citados nas normas que regem os 

agregados para concreto (NBR 7211). Sendo assim a pedreira não dava nenhuma destinação 

para tais resíduos, onde era apenas transferido para um local onde era acumulado. 

 Tais resíduos podem ser aproveitados como agregado graúdo para fabricação de 

concreto, a ser utilizado em estruturas de fundação e/ou demais peças estruturais. 

 

TEMATICA DO PROJETO 

O presente projeto tem por temática a adequada destinação dos resíduos de mineração 

produzidos no âmbito da Pedreira decorrentes da extração de rochas para fabricação de 

paralelepípedos e destinação final dos agregados. 

 

OBJETIVOS: GERAL E ESPECÍFICOS  

O objetivo do presente trabalho é ponderar as destinações possíveis aos resíduos de 

rocha, apresentando os mesmos como uma alternativa viável para agregado graúdo na 

produção de concreto, caracterizando este material quanto a sua composição granulométrica e 

verificar a proporção adequada do resíduo na composição do traço do concreto. 
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JUSTIFICATIVA 

A Constituição brasileira prevêem seu art. 225 que todos têm direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida 

impondo-se ao poder público e a coletividade o dever de defender e preservá-lo para a 

presente e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Apesar disso a história nos mostra que ameaças ao meio ambiente começaram a 

séculos. No Brasil nunca existiu uma tradição de proteção ao meio ambiente. A nossa história 

de mais de 500 anos tem 475 anos moldada e orientada pela destruição da natureza, o que era 

considerado normal e justificável, partindo da premissa equivocada de que todos os recursos 

naturais eram inesgotáveis.  

Diante dessa constatação as nações passaram a estudar medidas para o controle da 

exploração dos recursos naturais e preservação do meio ambiente, passando a ocorrer uma 

mudança no plano internacional, o que também operou mudanças no Brasil. 

Logo a única alternativa crível é o manejo sustentável dos recursos naturais, através da 

utilização de novas alternativas para preservar, reutilizar e reciclar o que for possível. O 

desenvolvimento sustentável é um conceito aceito e discutido em todo o mundo, por várias 

instituições e atores sociais e econômicos. 

Deste modo, para o manejo e conservação do meio ambiente, é primordial o trabalho 

educativo, e o comprometimento político e social, singularmente quando uma certa área 

contém elementos econômicos e culturais, o que não é raro. Por isso é de suma importância 

conhecer os espaços, seus usos comuns e os limites estabelecidos pela lei para o manejo 

devido. 

Dentro dessa realidade o presente projeto se justifica pela importância social, 

econômica e ecológica que o manejo adequado dos resíduos produzidos pela Pedreira (nome 

da pedreira) em Macaíba/RN vai trazer a sociedade, minimizando os danos ambientais 

causados com a exploração econômica da pedreira em comento. 

 



 

4591 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

METODOLOGIA 

Caracterização do local 

Macaíba é um município brasileiro situado no estado do Rio Grande do Norte. 

Localiza-se às margens do Rio Jundiaí a 14 km da capital estadual, Natal, do qual integra a 

região metropolitana. De acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) em 2015, sua população é de 78.01 habitantes, distribuídos numa área territorial 

de 512 km². 

Macaíba está localizado na mesorregião do Leste Potiguar e microrregião homônima, 

a uma altitude média de onze metros acima do nível do mar, distante 14 km de Natal, capital 

estadual. Com uma área territorial de 510,711 km², integra a Região Metropolitana de Natal, 

limitando-se com os municípios de São Gonçalo do Amarante e Ielmo Marinho a norte; Boa 

Saúde, Vera Cruz e São José de Mipibu a sul; Natal e Parnamirim a leste; Ielmo Marinho, São 

Pedro e Bom Jesus a oeste. 

O relevo de Macaíba, com altitudes inferiores a cem metros, está inserido na depressão 

sublitorânea, entre os tabuleiros costeiros e o Planalto da Borborema; na planície fluvial, 

situada nos vales dos rios; e nos tabuleiros costeiros ou planaltos rebaixados. O município 

está situado em área de abrangência dos terrenos que compõem o embasamento cristalino, 

formados durante o período Pré-Cambriano médio, com idade entre um bilhão e 2,5 bilhões 

de anos, além do Grupo Barreiras, de Idade Terciária, há cerca de sete milhões de anos. 

Geomorfologicamente, predominam formas tabulares de relevos, separados por vales de 

fundo plano. 

A pedreira objeto do estudo, situada no Município de Macaíba/RN, tem por principal 

atividade a extração de rochas para fabricação de paralelepípedos, empregados na 

pavimentação de vias, mediante processo mecânico de corte das rochas, produzindo em média 

5 toneladas mensais de resíduos, constituídos basicamente de arestas de rochas. 

 

Ensaio granulométrico 

O ensaio de granulometria é utilizado para determinar a distribuição granulométrica do 

solo, ou em outras palavras, a percentagem em peso que cada faixa especificada de tamanho 

de grãos representa na massa seca total utilizada para o ensaio. 

O ensaio de granulometria é dividido em duas partes distintas, utilizáveis de acordo 

com o tipo de solo e as finalidades do ensaio para cada caso particular. São elas: análise 
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granulométrica por peneiramento e análise granulométrica por sedimentação. Os solos 

grossos (areias e pedregulhos), possuindo pouca ou nenhuma quantidade de finos, podem ter a 

sua curva granulométrica inteiramente determinada utilizando-se somente o peneiramento. 

Em solos possuindo quantidades de finos significativas, deve-se proceder ao ensaio de 

granulometria conjunta, que engloba as fases de peneiramento e sedimentação. 

Para o escopo do presente projeto faremos uso tão somente da análise granulométrica 

por peneiramento regulamentada pela NBR 7217, com o intuito de determinar o tamanho 

médio dos grãos dos resíduos sólidos produzidos na pedreira. 

Para a realização do ensaio é necessário fazer coleta in loco da amostra dos resíduos 

existentes, fazendo uso dos seguintes equipamentos: 

Balança; Estufa; Jogo de peneiras; e Agitador de peneiras; 

Os jogos de peneiras têm usualmente as dimensões, conforme previsto na NBR 5734. 

  

O primeiro passo do ensaio consiste na aferição do valor da massa total da amostra 

com a utilização da balança, fazendo nota da massa verificada, em seguida colocando a 

amostra em estufa por um período de 24 horas, em seguida fazendo nova aferição da massa da 

amostra. 

Feita a segunda pesagem, colocar a amostra sobre o jogo de peneiras, previamente 

instalada sobre o agitador de peneiras, que deve ser acionado em seguida, de modo que a 

amostra se distribua, em virtude do tamanho de seus grãos, nas peneiras integrantes do jogo, 

devendo ser feita a pesagem do material retido em cada peneira, para se determinar o 

percentual de representação em relação ao total da amostra, com base no que será possível 

elaborar a curva granulométrica da amostra. 

 

RESULTADOS 

 Depois de fazer os procedimentos do ensaio granulométrico, verificamos que maior 

parte da amostra ficou retida na peneira 200 (0,075 mm). Deste modo, o material se 

caracterizou como de granulação grosseira. Tendo a sua curva granulométrica determinada 

exclusivamente por peneiramento. A curva granulométrica, apresentada na figura 1, exibe a 
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distribuição dos diâmetros da amostra. Os grãos que a constituem a amostra apresentam 

diâmetros semelhantes aos das britas. 

Os resultados são representados graficamente, e para construção desse gráfico utilizamos o 

sortware excel. 

 

Figura 1. Curva granulométrica de resíduo pedregulhoso. 

Fonte: Elaboração Própria 

 
CONCLUSÕES 

 Depois de analisarmos os resultados obtidos por meio do ensaio granulométrico, 

podemos concluir que, os dados obtidos nos ensaios nos conduzem as seguintes conclusões: 

os resíduos componentes das amostras coletadas são classificados como material de 

granulação grosseira, não permitindo a aplicação em concreto, devido ao fato do seu diâmetro 

ser maior do que os diâmetros dos agregados usualmente utilizados para esse fim, também 

não podendo ser aplicado no concreto armado, pois para ser aplicado nesse fim, seria preciso 

que os diâmetros dos resíduos fossem compatíveis com os diâmetros descritos na NBR (6118) 

Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, que diz que as dimensões máximas dos 

agregados graúdos não podem superar 20% do tamanho do cobrimento.  

Se aplicado no concreto como agregado graúdo, esses resíduos de rochas podem 

interferir na resistência a compressão, assim também interferindo na durabilidade final da 

estrutura. 
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 Sendo assim devendo ser aplicado em outros fins, pois a proposta consiste em utilizar 

o material da maneira que se encontra pós a extração dos paralelepípedos, visto que a pedreira 

Canavial não possui o maquinário, como já havia sido dito. Sendo possível aplicar esse 

material em estruturas de fundações e obras rodoviárias, pois suas características são 

compatíveis às necessárias para tal. 
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RESUMO: Parte da massa total dos resíduos sólidos urbanos (RSU) das cidades é resíduo de 
construção e demolição (RCD). Do ponto de vista ambiental, o problema é que parte desses 
resíduos gerados na construção civil são dispostos em locais irregulares e geram vários 
problemas, como, degradação de áreas e esgotamento de aterros. Visando solucionar esses 
problemas, a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, proíbe que os resíduos das atividades 
de construção e demolição sejam encaminhados para aterros e dispostos em locais 
impróprios. A Resolução nº 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), versa que os resíduos oriundos da construção civil não poderão ser dispostos 
em aterros de resíduos domiciliares e nem em áreas não licenciadas. Apesar das 
regulamentações sobre os procedimentos adequados com os resíduos de construção e 
demolição, não é raro andar pelas ruas de Quixadá-CE e visualizar depósitos de resíduos em 
locais inadequados. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar o destino do RCD gerado 
no município de Quixadá. Para tal, foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisas de 
campo na referida região. No estudo de campo foram aplicados questionários em obras 
particulares e entrevistas na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
(SEDUMA) e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de Quixadá. Os 
dados coletados nos questionários foram avaliados pela escala de Likert. Em face ao estudo 
realizado, verificamos que parte do RCD é inadequadamente encaminhado para o aterro 
municipal.  

Palavras–chave: aterros, escala de likert, pesquisa de campo  
 

DESTINATION OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE OF 
QUIXADÁ-CE CITY 
 
ABSTRACT: Part of the total mass of municipal solid waste in cities is construction and 
demolition waste. From an environmental point of view, the problem is that some of these 
wastes generated in construction is arranged in irregular places and generate several problems 
such as, areas of degradation and depletion of landfill. Aiming to solve these problems, Law 
No. 12,305, dated 02 August 2010, prohibits waste from construction and demolition 
activities are sent to landfill and disposed in inappropriate places. Resolution No. 307/2002 of 
the National Council for the Environment, deals with the waste from the construction may not 
be disposed in household waste landfills and not in unlicensed areas. Despite the regulations 
on the proper procedures with waste from construction and demolition, it is not uncommon to 
walk the Quixadá-CE streets and view waste deposits in inappropriate places. Therefore, the 
objective of this study is to identify the destination of the construction and demolition waste 
generated at the headquarters of the municipality of Quixadá. To this end, there were library 
research and field research in that region. In the field study questionnaires were applied in 
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private works and interviews in the Department of Urban Development and Environment and 
the Regional Council of Engineering and Agronomy of the city of Quixadá. The data 
collected in the questionnaires were evaluated by Likert scale. In view of the study, we found 
that part of the construction and demolition waste is improperly routed to the municipal 
landfill. 
KEYWORDS: Landfill, field research, scale likert.   
 

INTRODUÇÃO 

A construção civil gera uma grande quantidade de empregos no Brasil. De acordo com a 

Pesquisa de Emprego e Desemprego (2015), só na Região Metropolitana de Fortaleza, haviam 

cerca de 145 mil postos de trabalho. O problema é que para as empresas construtoras 

continuarem atuando no mercado e gerando empregos, elas precisam estar em constante 

processo de modernização, com novas técnicas construtivas que sejam ambientalmente 

sustentáveis, sem deixar de lado a qualidade e a segurança.  

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento apresentou o 

Relatório Brundtland Our Common Future, o qual dizia que o desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento que atende às necessidades das atuais gerações, sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas (UNITED NATIONS, 1987).  

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, conhecida como Rio 92, acordou e assinou a Agenda 21 Global, um 

documento de 40 capítulos para promover o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2014). 

Para John (2000), apesar da visão sobre sustentabilidade, a cadeia produtiva da construção 

civil é a maior consumidora de matérias primas, naturais, e a maior geradora de resíduos da 

sociedade. 

Atualmente, em muitos municípios cearenses essa realidade continua além do consumo 

elevado de materiais a construção civil gera uma grande quantidade de RCD. Azevedo, 

Perstok e Moraes (2006, p. 65) afirmaram que “praticamente todas as atividades 

desenvolvidas na construção civil são geradoras de resíduos, comumente chamados entulho 

ou resíduo de construção e demolição (RCD)”. 

Os significativos impactos ambientais da construção civil levaram vários países a 

adotarem políticas ambientais específicas para o setor (JOHN, 2001). Nesta perspectiva, a 

Resolução nº 307/2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), aborda a 

necessidade da não geração de resíduos nas atividades oriundas da construção civil, caso não 

seja possível, deve-se reduzir a quantidade gerada, reciclar o que não puder ser mais 

reutilizado e destinar de forma adequado o que não puder ser reciclado (BRASIL, 2002). Com 
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isso, busca-se que durante a construção, as obras não gerem resíduos para o meio ambiente ou 

se gerar, que sejam reduzidos e tratados de forma adequada. 

Assim, diante do exposto, o presente artigo busca definir, com base em pesquisa de campo, a 

destinação dos resíduos de construção e demolição gerados no município de Quixadá. Para 

realização deste trabalho foram realizadas pesquisas de campo em obras e órgãos públicos 

localizados em Quixadá. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na pesquisa de campo, um questionário foi submetido aos responsáveis por obras no 

município de Quixadá, contabilizando 20 obras no total. Foram realizadas também entrevistas 

com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA) e 

com um fiscal do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da cidade de 

Quixadá, com a finalidade de ter uma visão holística sobre a geração e a destinação do RCD 

gerado no município.  

As respostas dos questionários foram analisadas por meio da escala de Likert e 

quantificadas de acordo com a tabela abaixo. 

 

 Tabela 1. Afirmações referentes ao questionário proposto nas construtoras 

locais. 

Numeração Escala de Likert 
1 Nunca 
2 Raramente 
3 Ás vezes 
4 Frequentemente 
5 Sempre 

 

Cada resposta foi quantificada com um valor variando de 1 (nunca) até 5 (sempre). No 

questionário submetido aos gestores das obras, constavam sete afirmações, ver Tabela 2. 

 



 

4598 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Tabela 2. Afirmações submetidas aos gestores das obras. 

Ordem Afirmações 
1 O construtor conhece o destino final do RCD gerado na obra. 
2 Qual o resíduo mais gerado (espaço para comentários). 
3 A obra possuía alguma separação do RCD. 
4 Os responsáveis pela obra tem conhecimento sobre a legislação municipal 

no tocante a gestão do RCD. 
5 Existe na obra algum plano de gerenciamento do RCD. 
6 A obra utiliza técnicas para evitar o desperdício de insumos. 
7 Os RCD são reutilizados na obra. 

  

Todas as obras visitadas nesta pesquisa estavam devidamente regularizadas na 

prefeitura municipal e cadastradas no CREA. Vala salientar que durante a entrevista com o 

secretário da SEDUMA, verificou-se que a maioria das obras na cidade de Quixadá não são 

regularizadas. Essa informação foi confirmada pelo fiscal do CREA entrevistado. 

As respostas obtidas na pesquisa são analisadas para gerar um entendimento sobre o 

destino do RCD gerado na cidade de Quixadá.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizando a escala de Likert, escala habitualmente utilizada em questionários e que 

avalia o nível de concordância dos entrevistados em relação a uma afirmação, podemos 

analisar as respostas dos responsáveis (ver Tabela 3) pelas obras pesquisadas. 

 Com relação a primeira afirmação (Tabela 3), a respeito do conhecimento da destinação 

do RCD, 90% das obras pesquisadas (18 obras), responderam positivamente, ou seja, 

afirmaram “sempre” conhecer o destino de seus RCD, alegando que normalmente são 

destinados a locais de armazenamento das próprias construtoras, para serem reutilizados em 

nivelamentos dos terrenos de obras futuras. Já 10% das obras pesquisadas (2 obras) afirmaram 

desconhecer a destinação.  

Na segunda afirmação, com relação a quais os resíduos mais produzidos na obra, 

obtivemos respostas que convergiram para materiais como: tijolos, argamassa, madeira e 

matéria orgânica.   

 



 

4599 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Tabela 3. Respostas do questionário, apresentadas no formato da escala Likert. 

Afirmações        1 2 3 4 5 6 7 
Obra 1 1 Comentários  1 1 1 3 5 
Obra 2 1 Comentários 5 1 4 3 1 
Obra 3 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 4 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 5 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 6 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 7 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 8 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 9 5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 10  5 Comentários 4 1 4 3 5 
Obra 11 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 12 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 13 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 14 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 15 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 16 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 17 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 18 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 19 5 Comentários 3 5 3 5 5 
Obra 20 5 Comentários 3 5 3 5 5 

 

 Na terceira afirmação, sobre a ocorrência da separação dos resíduos nas obras, somente 

5% das obras pesquisadas (1 obra) informou “sempre” realizar esse processo e 90% (18 

obras) alegam realizar esse procedimento “frequentemente” ou “ás vezes”.  

A afirmação quatro apresentou respostas com percentuais iguais para os extremos, ou 

seja, 50% das amostras analisadas (10 obras) afirmaram não possuir nenhuma comunicação 

com a prefeitura municipal durante a construção para possíveis esclarecimentos sobre a 

legislação municipal vigente no tocante à destinação do RCD. Os responsáveis pelas obras 

acrescentaram que não tiveram nenhum tipo de fiscalização sobre o gerenciamento do RCD 

produzido nas obras. Contrapondo, os outros 50% (10 obras), afirmaram possuir apoio e 

fiscalização da prefeitura.  

Na quinta afirmação, na qual consta se há existência de gerenciamento do RCD gerado 

na obra, a distribuição dos percentuais foi: 5% (1 obra) para a opção “nunca”, 45% (9 obras) 

para “frequentemente” e 50% (10 obras) para “ás vezes”.  

Na sexta afirmação, sobre a utilização de técnicas para evitar o desperdício, 50% das 

obras (10 obras) informaram que “ás vezes” utilizavam e 50% (10 obras) afirmaram “sempre” 

utilizar técnicas para evitar o desperdício, objetivando reduzir custo na produção.  
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A sétima e última afirmação, sobre a reutilização dos RCD gerados na obra, 5% (1 obra) 

informou “nunca” reutilizar, enquanto que 95% (19 obras) informaram “sempre” reutilizar 

quando possível. 

Portanto, grande parte das respostas apresentadas foi positiva ao principal 

questionamento do presente artigo, a destinação do RCD na cidade de Quixadá. Porém, 

segundo o secretário de desenvolvimento urbano da cidade, a situação de Quixadá não condiz 

com a realidade das obras pesquisadas neste trabalho, pois as obras do município têm como 

minoria as que respeitam os parâmetros estabelecidos pela gestão atual. Para o secretário, a 

maioria das obras não é submetida à secretaria responsável, para possível regularização e 

fiscalização e mesmo as obras regularizadas não passam por um processo mais rigoroso de 

fiscalização, sendo apenas advertidas caso existam contravenções. 

Ainda segundo o secretário, obras irregulares tendem a depositar seus resíduos em 

locais inadequados e, por sua vez, com a limpeza das ruas por parte da prefeitura, esses 

resíduos acabam sendo encaminhados para o aterro municipal, onde são usados para aterrar a 

matéria orgânica existente. 

Na entrevista com o fiscal do CREA, o mesmo concordou com o secretário da 

SEDUMA e informou que mesmo sendo emitida uma quantidade expressiva de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) em Quixadá, somente possuem postura em relação aos RCD 

gerados as obras de grande porte.  

 

CONCLUSÕES 

Após a entrevista com o fiscal do CREA e com o secretário da SEDUMA, verificamos 

que em Quixadá existem muitas obras irregulares e que não são fiscalizadas sobre a 

destinação dos seus resíduos. Ocasionando, muitas vezes, uma destinação inadequada, em 

ruas e terrenos baldios.  Apesar da prefeitura local apresentar legislação sobre o assunto, 50% 

das obras pesquisadas informaram não possuir nenhuma comunicação com a prefeitura sobre 

a destinação do RCD.  

 Concluímos que as obras não regularizadas na prefeitura tendem a depositar os seus 

resíduos em locais inadequados, como ruas e terrenos baldios. Com a limpeza das ruas por 

parte da prefeitura, esses resíduos acabem sendo encaminhados para o aterro municipal. As 

obras legalizadas, conforme verificado na pesquisa, tendem a reaproveitar os seus resíduos na 

própria obra ou em empreendimentos futuros.  
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RESUMO: O óleo vegetal usado, quando descartado de maneira incorreta, acarreta em 
prejuízos ambientais e financeiros, pois causa entupimento das redes de esgoto, 
encarecimento do tratamento da água e poluição na hidrosfera e litosfera. Destarte, o resíduo 
de óleo deve ser reciclado, podendo ser utilizado na fabricação de diversos produtos. Neste 
estudo, objetivou-se realizar o diagnóstico do destino dos resíduos do óleo de cozinha das 
residências dos alunos dos cursos da área ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal - Central. O público alvo desta 
pesquisa foi o corpo discente do curso técnico de Controle Ambiental integrado ao ensino 
médio e os da graduação em Gestão Ambiental. Na metodologia, questionários - aplicados a 
327 alunos - foram utilizados como instrumento de coleta de dados. Os resultados 
diagnosticaram que 48% dos estudantes usam, em domicílio, de 1 a 2 litros de óleo vegetal 
mensalmente, sendo que 49% afirmaram descartar o seu resíduo na pia e 60% declararam não 
ter conhecimento sobre a destinação correta. De acordo com os resultados obtidos, é possível 
perceber a necessidade de projetos de educação ambiental, objetivando a conscientização e a 
sensibilização dos educandos, visto que são disseminadores dos conhecimentos adquiridos em 
seus cursos. 

Palavras–chave: descarte do óleo, escola, impactos ambientais, óleo de fritura, sensibilização 
 
THE DESTINATION OF THE COOKING OIL WASTE OF THE 
RESIDENCES OF THE STUDENTS OF THE FEDERAL INSTITUITION 
EDUCATION ENVIRONMENTAL AREA COURSES 
 

ABSTRACT: The vegetable oil when improperly discarded brings environmental and 
financial damage, because it causes clogging of the sewers, a more expensive water treatment 
and pollution in the hydrosphere and lithosphere. Thus the oil waste must be recycled besides, 
it can be used in the manufacture of various products. This study aimed to diagnosis what 
destination would take the cooking oil waste of the residences of the students of the courses in 
the Environmental Area of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte (IFRN), Natal - Central Campus. The target audience of this research was 
the students of the technical course Environmental Control integrated to high school and the 
students of the Environmental Management undergraduate degree. As methodology, 
questionnaires were used as data collect instrument, which were applied to 327 students. The 
results diagnosed that 48% of the students use, monthly, at their homes, about 1 to 2 liters of 
vegetable oil, 49% answered that they discard their waste in the sink and 60% reported having 
no knowledge about proper disposal. According to the results is possible to perceive the need 
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for environmental education projects, aiming the creation of consciousness and awareness of 
the students, since they are disseminators of the knowledge acquired in their courses. 
KEYWORDS: awareness, environmental impacts, frying oil, oil discard, school 
 

INTRODUÇÃO 

Na visão de Segatto (2013) um dos grandes problemas da sociedade é o destino dado à 

grande quantidade de resíduos gerada pelo ser humano, essa problemática é resultante da 

ineficácia do gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, o qual é 

intensificado pela falta de conscientização e sensibilização da população em relação à 

temática, pois para a eficácia do processo é imprescindível a correta separação e 

acondicionamento dos resíduos pelo consumidor final. Contudo, a inserção da educação 

ambiental de maneira formal e informal na vida dos cidadãos ainda é ineficiente ou, muitas 

vezes, inexistente.  

Um dos resíduos destinados para o meio ambiente de maneira inadequada é o óleo 

vegetal, que segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2004) é um 

produto constituído principalmente de glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais, 

podendo conter pequenas quantidades de outros lipídeos como fosfolipídios, constituintes 

insaponificáveis e ácidos graxos livres, esse é utilizado na fritura de alimentos e muitas vezes 

são descartados nas pias, vasos sanitários, solo ou são encaminhados para aterros sanitários 

junto com outros resíduos sólidos, segundo Cavalcante et al., (2014) e Lopes e Baldin (2009) 

essas práticas acabam poluindo a hidrosfera e litosfera, resultando em prejuízos de grande 

magnitude para o meio ambiente. A decomposição do óleo de cozinha emite metano para a 

atmosfera, um dos principais gases que causam o efeito estufa, contribuindo para o 

aquecimento da Terra. Além disso, quando encaminhado para as redes de esgoto causa o seu 

entupimento e o encarecimento dos processos das estações de tratamento. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) o gerenciamento dos resíduos 

sólidos deve respeitar as seguintes etapas: não geração, reutilização, reciclagem e tratamento 

de resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

(BRASIL, 2010). Portanto, o óleo vegetal, assim como os outros resíduos sólidos passíveis de 

aproveitamento, deve ser reciclado e apenas os rejeitos serem encaminhados para os aterros 

sanitários. Esse resíduo quando destinado de forma adequada, pode ser utilizado na fabricação 

de diversos produtos, tais como: sabão, tintas, óleos para engrenagens, biodiesel, velas e entre 

outros produtos (PITTA et al., 2009). Costa et al. (2011) afirma, ainda, que essas práticas 

evitam a poluição dos lençóis freáticos e colaboram para o aumento da vida útil dos aterros 

sanitários, gerando também um retorno econômico. 
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Uma das formas desse resíduo voltar para a cadeia produtiva é através do ciclo reverso 

que reduz a utilização de matérias-primas virgens por meio do reaproveitamento e 

reprocessamento de resíduos do pós-venda. Além disso, pode trazer vantagens competitivas, 

evitar a degradação ambiental, problemas no sistema de tratamento de água e esgotos, 

evitando consequentes custos socioeconômicos e também o consumo de recursos escassos são 

poupados (PITTA, 2009). Todavia, para esse processo ser efetivado é necessário que o 

consumidor final disponha os óleos utilizados em uma garrafa plástica e as destinem em 

ecopontos. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte realiza a 

coleta de resíduos sólidos nos setores de ensino da instituição, são coletados plásticos 

provenientes de pastas, garrafas de politereftalato de etileno, sacos plásticos, policloreto de 

polivinila, papel, papelão, metal, vidro, eletrônicos, pilhas e baterias. Contudo, a instituição 

ainda não faz a coleta do óleo de cozinha proveniente da lanchonete, do restaurante e 

refeitório do instituto. 

Diante disso, este estudo tem como objetivo geral diagnosticar o destino dos resíduos do 

óleo de cozinha das residências dos alunos dos cursos da área ambiental do IFRN. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo selecionada foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte no campus Natal – Central, a instituição de ensino está endereçada na 

Av. Senador Salgado Filho, 1559, no bairro Tirol. No qual, existem alunos inscritos em 

cursos de graduação e pós-graduação, técnicos integrados ao ensino médio e técnicos 

subsequentes, matriculados nos turnos matutino, vespertino e noturno. O público-alvo desta 

pesquisa foram os alunos do curso técnico de Controle Ambiental integrado ao ensino médio 

e os discentes da graduação em Gestão Ambiental, este com 6 turmas do primeiro ao sexto 

período e aquele com 8 turmas do primeiro ao quarto ano, participando ao todo 327 

estudantes. 

Objetivando o diagnóstico do destino dos resíduos do óleo de cozinha das residências 

dos alunos dos cursos da área ambiental do instituto federal de ensino realizou-se um 

questionário, instrumento de coleta de dados, que segundo Marconi e Lakatos (2010) é 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador. Para obter melhor resultado na elaboração do questionário, as 

questões foram adaptadas dos trabalhos de Segatto (2013), Fernandes et al. (2013), Cunha et 

al. (2013) e Godoy et al. (2010).  
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Após a coleta dos dados, realizou-se a tabulação da pesquisa, utilizando as principais 

questões do trabalho. Os discentes foram questionados sobre a quantidade de óleo em litros 

usada mensalmente e o seu descarte, perguntou-se também sobre o conhecimento acerca da 

correta destinação e métodos de aproveitamento do óleo de cozinha. Ademais, indagou-se a 

respeito da participação em projetos de reciclagem de óleo vegetal. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio das respostas dos questionários aplicados a 327 estudantes, será realizada uma 

campanha, no IFRN, de coleta seletiva de óleo comestível usado, através de folhetos 

educativos. 

O primeiro questionamento quantificou os litros de óleo usados mensalmente pelos 

discentes em suas residências, como mostra a Figura 1, 48% dos estudantes responderam que 

gastam de 1 a 2 litros de óleo mensalmente, uma quantidade significativa considerando a 

amostragem. A Figura 2, que identifica os tipos de descartes utilizados pelos familiares dos 

alunos, demonstra que 49% dos discentes questionados afirmaram que o óleo é destinado na 

pia, prática ambientalmente inadequada, visto que quando esse material é encaminhado para 

as redes de esgoto ocasiona diversas problemáticas ambientais e econômicas, como mortes de 

seres vivos aquáticos, encarecimento do tratamento dos efluentes e impermeabilização de 

leitos e terrenos (LOPES; BALDIN, 2009). 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Figura 1. Quantidade de óleo em litros usada mensalmente. 
     IFRN, 2016. 
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   Figura 2. Descarte do óleo usado. IFRN, 2016. 
 

A terceira pergunta tinha como propósito identificar se havia conscientização sobre a 

correta destinação do óleo vegetal, 60% dos alunos afirmaram não ter conhecimento, como 

ilustra a Figura 3. No entanto, quando indagados se sabiam sobre os métodos de 

aproveitamento de óleo usado, 73% responderam positivamente, como apresentado na Figura 

4, demonstrando que a maioria não considera a reciclagem desse resíduo sólido como uma 

forma correta de destinação ambientalmente adequada ou não conseguiu fazer a ligação entre 

as perguntas durante o questionário. A Figura 5 mostra a quantidade de pessoas questionadas 

que já participaram ou não de algum projeto de reciclagem de óleo vegetal, com os resultados 

identificados no gráfico anterior é possível inferir que mesmo tendo conhecimento sobre o 

aproveitamento do óleo poucas pessoas participam de projetos desse tipo.  

 
 

            

 

 

 

 

 
     
    Figura 3. Conhecimento da correta destinação do óleo usado.  
    IFRN, 2016. 
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Figura 4. Conhecimento de métodos de aproveitamento do  
    óleo de cozinha. IFRN, 2016. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5. Participação de projetos de reciclagem de óleo  
    vegetal. IFRN, 2016. 
 

Constatou-se ainda, nas demais questões que os 99% discentes consideram ruim o efeito 

do lançamento do óleo usado diretamente na natureza, entretanto 70% nunca presenciou uma 

propaganda de reciclagem de óleo vegetal, portanto, não há grande divulgação de projetos 

desse tipo. Porém 72% dos questionados têm interesse em participar de oficinas de reciclagem 

e que 88% aprovam a existência de espaços destinados à coleta do resíduo de óleo vegetal. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram-se preocupantes, pois diagnosticaram que os discentes 

utilizam uma quantidade significativa de litros de óleo vegetal mensalmente em suas 

residências e destinam de maneira inadequada esse resíduo sólido, causando impactos de 

grande magnitude para o meio ambiente, por esse motivo é importante incentivar a reciclagem 

desse resíduo altamente poluente, ademais é agregado valor a ele quando retorna para a cadeia 

produtiva na forma de matéria prima, dando origem a novos produtos. 

Tendo em vista que os discentes são disseminadores dos conhecimentos adquiridos em 

seus cursos, é de extrema importância que tenham ciência dos impactos causados pelo 
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descarte inadequado do óleo de cozinha e que apliquem a teoria em seu cotidiano. Portanto, a 

conscientização e a sensibilização dos alunos dos cursos da área ambiental do Instituto 

Federal de Ensino do Rio Grande Norte, Campus Natal – Central por meio de projetos de 

educação ambiental se faz necessária. 

Contudo também é indispensável a coleta seletiva do óleo de cozinha no Instituto como 

uma estratégia educativa, visto que as instituições de ensino são o exemplo de conduta sócio 

ambiental para seus alunos, os quais serão responsáveis futuramente pela preservação do meio 

ambiente bem como pela educação ambiental da sociedade. 
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RESUMO: Bombas centrífugas são amplamente empregadas em diversos segmentos 
industriais, no qual, podem variar desde de setores agrícolas, produção, ou até mesmo na 
utilização doméstica de sistemas de bombeamento centrífugos. Este trabalho tem como 
objetivo a realização de análises das curvas características e de avaliação de desempenho de 
bombas centrífugas, quando utilizadas de forma individual, associadas em série e paralelo, 
que por sua vez, são as formas comumente utilizadas nos setores industriais. Realizou-se 
experimentos para traçar a curva característica das bombas centrífugas operacionalizando 
individualmente e em associação em série e em paralelo. Para o procedimento experimental, 
utilizou-se uma bancada de ensaios hidráulicos contendo duas bombas centrífugas, tubulações 
e acessórios, tais como, válvulas, rotâmetros entre outros. Durante a etapa experimental foi 
possível observar o comportamento dos fluidos, quando sujeitos a variação de grandezas, tais 
como: vazão (Q) e altura manométrica (Hm). Por fim, verificou-se o desempenho dos 
sistemas de bombeamentos centrífugos para avaliar o funcionamento e a interferência nas 
condições de trabalho, como por exemplo, a formação de cavitação e também a  presença de 
ruídos. A realização das análises e avaliação de desempenho de bombas centrífugas são de 
suma importância para a compreensão e otimização dos processos correspondentes ao 
funcionamento e aplicações das bombas, bem como também para a realização de manutenção 
de forma adequada para cada situação, na redução de despesas, riscos e em uma melhor 
utilização dos recursos de conversão energética.  
Palavras–chave: BOMBAS CENTRÍFUGAS, DESEMPENHO, CURVAS 
CARACTERÍSTICAS 
 

DETERMINATION CURVES CHARACTERISTICS AND PUMPS 
ASSOCIATION CENTRIFUGE IN A HYDRAULIC SYSTEM 
 
ABSTRACT: Centrifugal pumps are widely used in various industries, which may vary from 
agricultural sectors, production, or even home use in centrifugal pump systems. This paper 
aims at the analysis of the characteristic curves and evaluation of performance of centrifugal 
pumps, when used individually, combined in series and parallel, which in turn, are the forms 
commonly used in industrial sectors. We conducted experiments to trace the characteristic 
curve of centrifugal pumps operationalizing individually and in combination in series and in 
parallel. For the experimental procedure used a hydraulic test bench containing two 
centrifugal pumps, pipes and fittings such as valves, flowmeters and others. During the 
experimental stage it was possible to observe the behavior of fluids when subjected to varying 
magnitudes, such as flow rate (Q) and total head (Hm). Finally, it was found the performance 
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of centrifugal pumping systems to evaluate the interference operation and working conditions, 
such as cavitation formation and also the presence of noise. The completion of the analysis 
and centrifugal pumps performance evaluation are of paramount importance for the 
understanding and optimization of processes related to the operation and applications of 
pumps, and also to perform maintenance appropriately to each situation, to reduce costs, risks 
and better use of energy conversion features. 
KEYWORDS: CENTRIFUGAL PUMPS, PERFORMANCE, CHARACTERISTIC 
CURVES 
 

INTRODUÇÃO 

   Em 1851, John Gwynne registra patente com melhorias em bombas centrífugas e a 

partir deste registro até os dias atuais as bombas centrífugas passaram a ser amplamente 

utilizadas na indústria para transporte de fluidos devido a sua flexibilidade operacional. São 

turbo máquinas empregadas para bombear líquidos elevando, pressurizando e transferindo-os 

de um local para outro, sendo assim aplicada no saneamento básico, na irrigação de lavouras, 

nos edifícios residenciais e na indústria de modo geral (SMITH, 2000), tornando notório 

então a ampla possibilidade de aplicações dos sistemas de bombeamentos centrífugos, assim 

como sua importância quando aplicado em um determinado ambiente (KSB, 2003).  

  Os sistemas de bombeamentos centrífugos são desenvolvidos para trabalhar com 

pontos determinados de vazões e de  alturas manométricas de recalque estabelecidas, pontos 

esses  que  são comumente denominados como pontos de melhor  eficiência (em inglês BEP – 

Best Efficiency Point), porém dependendo da instalação ou da  condição de operação a vazão 

pode variar, por uma questão de flexibilidade no processo e/ou condições não previstas, 

ocasionando em vazões que se distanciam do ponto de melhor eficiência, o que prejudica não 

só o  funcionamento como também a continuidade do processo, gerando perdas e prejuízos 

que podem ser identificados  por meio  das altas taxas de falhas desses mecanismos de 

bombeamento  e consequentemente pela baixa confiabilidade dos mesmos (MATAIX, 1970; 

MATTOS, 1998; LIMBERGER, 2012). 

  Ainda quando tomados todos os cuidados com a operação e manutenção, os 

profissionais da área, frequentemente enfrentam problemas de falhas no sistema de 

bombeamento e é de conhecimento que bombas com baixa confiabilidade, ou que apresentam 

irregularidades que interferem diretamente no seu desempenho  geram um alto custo de 

manutenção, pois possuem altas taxas de falha e baixa disponibilidade para operação, fatores 

esses que podem provocar  até mesmo  paradas não programadas das unidades de processos, 

aumentando ainda mais o prejuízo pela falha do sistema de bombeamento centrifugo. 
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Importante ressaltar que quando operando fora do ponto de melhor eficiência, as bombas 

representam também perdas associadas a conversão de energia (OLIM, 2003; LANA, 2005). 

A proposta do artigo consistiu na realização de estudos e análises das curvas 

características e de desempenho das bombas centrífugas quando utilizada de forma individual, 

associadas em série e em paralelo, no qual, teve o intuito de promover a utilização das 

bombas de forma adequada variando de acordo com as necessidades de cada aplicação, 

promover uma compreensão dos fenômenos envolvidos, podendo então detectar possíveis 

incoerências no sistema e  além disso  permite que as bombas trabalhem em seus pontos de 

eficiência ,que por sua vez promove uma otimização de todo o sistema, além de reduzir os 

prejuízos e desperdícios. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização dos testes e consequentemente dos procedimentos práticos do experimento 

foi desenvolvido a partir de uma bancada de ensaios hidráulicos que pode ser visualizada na 

Figura 1, equipada com equipamentos substanciais ao funcionamento e análise 

comportamental das bombas centrifugas, sendo: Duas bombas centrífugas; Válvulas; 

Reservatório de 50 litros ; Rotâmetro; Painel Elétrico com dois amperímetros e um 

voltímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 1. Componentes da Bancada Hidráulica. IFBA, 2016. 

  

O experimento por sua vez foi subdividido em três partes, de acordo com a posição 

da(s) bomba(s). No primeiro experimento, o sistema trabalhou com apenas uma bomba em 
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operação. Já no segundo e terceiro, duas bombas operaram simultaneamente, sendo que elas 

estão dispostas em paralelo e em série, respectivamente. Em cada etapa do procedimento 

experimental da bancada de hidráulica foi realizado o acionamento da mesma por meio do 

painel elétrico, em seguida foi verificado que o fluido passou a percorrer as tubulações, até o 

momento em que foi direcionado para a(s) bomba(s) que por sua vez realizou a pressurização 

do mesmo e o impulsionou tornando possível então, a medição da vazão por meio do 

rotâmetro, assim como o controle do mesmo por intermédio de válvulas específicas para 

controle de vazão. Na Figura 2 é possível visualizar por meio de uma ferramenta gráfica 

(fluxograma) cada etapa do processo simulatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. Representação gráfica das etapas do processo simulatório. IFBA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Posteriormente à prática, foram efetuados os cálculos para encontrar a Altura 

Manométrica disponível no sistema para cada experimento e através da relação entre Vazão 

(Q) e os valores encontrados, foram montados os Gráficos de Curva Característica, sendo elas 

a relação de Hm (altura manométrica) x Q(vazão) e de Pu (potência útil) x Q(vazão) situações 

previamente abordadas. Os cálculos e suas análises serão descritos a seguir. A Figura 3 

contém os gráficos referente as curvas características da relação Hm x Q (A) e da relação Pu x 

Q(B) das bombas trabalhando de forma individual, já a Figura 4 contém os gráficos referente 

as curvas características da relação Hm x Q (C) e da relação Pu x Q(D) das bombas 

associadas em paralelo e pôr fim a Figura 5 contém os gráficos referente as curvas 

características da relação Hm x Q (E) e da relação Pu x Q(F) das bombas associadas em série. 
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Figura 3. Curvas características da relação Hm x Q (A) e da relação Pu x Q(B) das bombas 
trabalhando de forma individual. IFBA, 2016. 
 

Figura 4. Curvas características da relação Hm x Q (C) e da relação Pu x Q(D) das bombas 
associadas em paralelo. IFBA, 2016. 
 

Figura 5. Curvas características da relação Hm x Q (E) e da relação Pu x Q(F) das bombas 
associadas em série. IFBA, 2016. 
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Inicialmente, precisa-se discutir a mudança no sistema após a adição da segunda 

bomba (BC2). Através da análise dos resultados verificados no painel elétrico e no 

rotâmetro e nos valores calculados de Altura Manométrica na Associação em Paralelo, 

chega-se à conclusão que quando dispostas em paralelo as bombas conseguem elevar uma 

vazão superior a de apenas uma bomba, ou de duas bombas em série. Já quando dispostas 

em série, as bombas conseguem atingir uma Altura Manométrica superior a de apenas uma 

bomba, ou de duas bombas em paralelo, o que inclusive pode ser explicado de acordo com 

as relações de Altura e Vazão mencionadas anteriormente. 

Analisando os cálculos e os Gráficos Hm x Q, pode-se perceber que quanto maior a 

vazão de um fluido, menor a Altura Manométrica que este pode alcançar e maior a corrente 

utilizada pela bomba para transportá-lo, em razão de um maior esforço para atingir a 

potência necessária.  Já através dos Gráficos Pu x Q, nota-se que quanto maior a Vazão, 

maior a potência gasta para elevação do fluido em função do aumento da corrente das 

bombas. Durante experimento realizado, uma simulação de cavitação na Bomba BC1 e 

verificou que a cavitação (formação de bolhas prejudiciais para o sistema), resultou na 

redução da vazão da bomba, pela obstrução da passagem do fluido e consequentemente da 

corrente fornecida. 

Além dos aspectos observados, em determinadas vazões percebeu-se um ruído nas 

válvulas reguladoras de vazão: 

1º experimento: Ruído iniciou aos 80 L/min e reduziu aos 100 L/min; 

2º experimento: Ruído momentâneos aos 20, 60 e 70 L/min com trepidação entre 110 e 

120 L/min; 

3º experimento: Ruído de 20 a 90 L/min com picos em 30 e 50 L/min e trepidação 

entre 110 e 120 L/min; 

    Esses ruídos nas válvulas, pode ser explicado pelas quedas de pressão devido a 

alteração da Vazão e da Altura Manométrica, além da turbulência gerada pelo escoamento do 

fluido. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de bombas centrífugas de forma eficiente é de extrema importância em 

diversos setores industriais. O trabalho apresentado evidencia da necessidade do 

conhecimento prévio em relação a utilização de bombas centrífugas, da mesma forma que 

deixa claro a necessidade de adequações específicas em cada aplicação dos sistemas de 

bombeamentos centrífugas, o que permite entre outras coisas, a promoção de uma melhor 
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relação de custo benefício e consequentemente uma redução significativa de despesas não 

necessárias e prejuízos. Foi notório também que a análise das curvas características e de 

desempenhos em bombas centrífugas permite a identificação de diversos fenômenos que 

envolve o processo, e com isso, torna possível não apenas a compreensão do comportamento 

hidráulico, como também, permite a elaboração de medidas de conservação e continuidade do 

conjunto de bombeamento. 
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RESUMO: A determinação dos parâmetros das superfícies de controle (aileron, profundor e 
leme) é uma importante tarefa para realizar os movimentos desejados em um protótipo de 
aerodesign rádio-controlado. Neste contexto, busca-se elaborar uma maneira simplificada de 
dimensionamento e posicionamento das superfícies de controle para uma aeronave aplicada à 
competição SAE Brasil, de forma que, tais feitos contribuam para uma boa estabilidade 
estática da aeronave. Para alcançar tal objetivo, foi feito um estudo das superfícies de 
comando, envolvendo estudos bibliográficos, análises de equações necessárias e simulações 
em ferramentas computacionais específicas, como o XFLR-5. Após se obter os resultados das 
dimensões para ailerons, leme de direção e profundor, comparou-se os valores com diversos 
relatório de equipes mais experientes na competição e em artigos,  verificou-se que os mesmo 
estavam dentro de valores padronizados.  
Palavras–chave: Aerodesign, Estabilidade, Aileron, Profundor, Leme 
 

PARAMETERS DETERMINATION OF CONTROL SURFACES 
(AILERON, HELM, ELEVATOR) FOR STABILITY LONGITUDINAL 
STATIC IN A RADIO-CONTROLLED PROTOTYPE AERODESIGN  
 
ABSTRACT: The parameters determination of control surfaces (aileron, helm., elevator) is 
an important task, to perform the desired movements in a radio-controlled prototype 
aerodesign. In this context, it seeks to establish a simplified way of dimensioning and 
positioning of the control surfaces for an aircraft applied to SAE Brazil competition, so that 
such made to contribute to a good static stability of the aircraft. To achieve this objective, a 
study was made of the control surfaces, involving bibliographical studies, equations necessary 
analyzes and simulations on specific computational tools, such as XFLR-5. After obtaining 
the results of the dimensions for ailerons, elevator and helm direction, comparing the values 
with different reporting experienced staff  and  in  articles, it was found that they were within 
the standardized value. 
KEYWORDS: Aerodesign, Stability, Ailerom, Helm, Elevator 
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INTRODUÇÃO 

A importância do estudo das superfícies de controle de uma aeronave reside no fato de 

que as mesmas são responsáveis por quaisquer tipos de movimentos desejados que um 

aeromodelo venha a realizar, ou seja, determinando as dimensões e posições das mesmas, o 

avião responderá conforme o requerido. Segundo (ANDERSON, 2010), estabilidade é a 

tendência de uma aeronave a retornar à sua condição inicial se perturbada por algum 

distúrbio, como uma rajada de vento ou turbulências. Este é o principal objetivo desta 

pesquisa, fazer com que o avião possua boa estabilidade. Isto se dará através do manuseio das 

superfícies de controle, pois as mesmas possuem influência direta em tal parâmetro. As 

possibilidades da aplicação da estabilidade a um sistema estão representadas na Figura 1. 

 
Figura 1 – Representação do parâmetro estabilidade. Fonte: http://www.woseba.de 

 

De acordo com (KROO, 2001), a aeronave em si possui três eixos de controle: 

longitudinal, lateral e vertical. Em cada um dos eixos, a aeronave é capaz de realizar 

determinado movimento permitido por uma das superfícies de controle, conforme mostra a 

Figura 2. São elas: ailerons (eixo longitudinal), profundor (eixo lateral) e leme de direção 

(eixo vertical). 

Os ailerons são responsáveis pelo movimento conhecido como rolagem da aeronave. Os 

dois trabalham em sentidos contrários, pois, por exemplo, caso se deseje que a aeronave 

incline-se para um lado, é necessário que o aileron de uma das asas seja defletido para baixo e 

o outro para cima. O aileron que foi defletido para baixo ocasionará um aumento de 

sustentação na sua respectiva asa, fazendo com que a mesma seja elevada. 

 
Figura 2 – Eixos e movimentos da aeronave. Fonte: http://docplayer.com.br/ 

O profundor permite que a aeronave realize os movimentos conhecidos como arfagem, 

os quais consistem em movimentar o nariz da aeronave para cima e para baixo. Ao defletir o 
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profundor para baixo, há uma elevação do nariz do avião. Caso contrário, há um abaixamento 

do mesmo. Por sua vez, o leme de direção permite ao avião realizar os movimentos chamados 

de movimentos de guinada, que consistem em posicionar o nariz do avião para o lado direito e 

para o lado esquerdo. O leme deve ser defletido para o lado que se deseja guinar o avião. As 

superfícies de controle estão representadas na Figura 3. 

 
Figura 3 – Representação das superfícies de controle. Fonte: 
http://www.aeromodelismoonline.com.br 
 
Segundo (DA ROSA, 2006), a capacidade de controle do avião, ou seja, sua habilidade 

de realizar bons comandos e boas manobras depende da eficiência da atuação das superfícies 

de controle, portanto da intensidade das forças e momentos gerados. Sendo assim, há certa 

ligação inversa entre o bom comando da aeronave e sua estabilidade, pois, muitas vezes 

fazendo com que os servomecanismos atuem mais rápido nas superfícies de controle, há 

determinada diminuição de estabilidade. E quando a aeronave apresenta-se estável demais, 

pode haver problemas para a movimentação do avião para a realização de manobras. 

Neste contexto, busca-se elaborar uma maneira simplificada de dimensionamento e 

posicionamento das superfícies de controle para uma aeronave aplicada à competição SAE 

Brasil, de forma que tais feitos contribuam para uma boa estabilidade estática da aeronave. 

Para alcançar tal objetivo, foi feito um estudo das superfícies de comando, envolvendo 

estudos bibliográficos, análises de equações necessárias e simulações em ferramentas 

computacionais específicas do ramo, como o XFLR-5.  

E através das simulações e do levantamento de dados realizado, será definido qual a 

configuração ideal para cada superfície, ou seja, esta etapa que será a responsável por 

verificar qual a melhor maneira do profundor e leme de direção (conjunto conhecido como 

empenagem da aeronave) ficarem posicionados um em relação ao outro, assim como também 

será essa etapa que definirá qual a melhor região da asa para que os ailerons sejam 

posicionados. A próxima etapa consiste no equacionamento que definirá quais as dimensões 

para as três superfícies de comando. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os itens utilizados para a pesquisa foram baseados em levantamentos de dados teóricos, 

além de equações pesquisadas em bibliografias relacionadas e simulações em ferramentas 

computacionais. Partindo da premissa do fluxograma da Figura 4, pôde-se realizar o estudo de 

acordo com o requerido. 

 

Determinação dos itens a serem analisados 

 Primeiramente definiu-se os itens que influenciam diretamente na estabilidade da 

aeronave, ou seja, suas superfícies de controle. Sendo assim, elaborou-se uma pesquisa de 

modo que fossem encontrados os parâmetros que as mesmas deveriam obter para colaborar 

positivamente com a estabilidade do avião, desde as restrições que os mesmos deveriam 

possuir como também as margens adotadas para os parâmetros calculados. Sendo assim, 

elaborou-se tal fluxograma mostrado na Figura 4, a seguir: 

 

Figura 4 – Fluxograma do projeto 

 

Segundo (MIRANDA, 2011), para as configurações de empenagens, conjunto formado 

pelo leme e profundor, existem quatro principais tipos: empenagem em V, empenagem em H, 

empenagem em T e empenagem convencional. Com base nessa afirmação, buscou-se as 

vantagens e desvantagens de cada uma dessas configurações, para o início do levantamento de 

dados teóricos para a pesquisa. Para o caso do aileron, os mesmos passos foram seguidos. 

O projeto conceitual desta pesquisa baseou-se na definição das posições que as 

superfícies deveriam obter. Após isso, foram realizadas simulações no software XFLR-5 para 

analisar o comportamento das superfícies da empenagem quanto ao fluxo de ar através das 

superfícies. 

 

Cálculos dos parâmetros 

 Segundo (MIRANDA, 2011) e (DA ROSA, 2006), algumas das principais equações 

que regem a estabilidade da aeronave, relacionadas ao dimensionamento das superfícies, são 

as seguintes:  
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Cálculo do centro de gravidade: 

  Equação 1 

Onde W: peso dos componentes, d: distância dos componentes a partir de uma 

referência adotada. 

 

Cálculo do volume de cauda horizontal: 

   
Equação 2

 
Onde : Ɩt:distância do CG da aeronave ao CA (centro aerodinâmico) da empenagem 

horizontal, St: área do profundor, SW: área da asa, c: corda média da asa. 

O centro aerodinâmico é definido como o ponto no qual o momento atuante independe do 

ângulo de ataque e portanto é praticamente constante. 

 

Cálculo do volume de cauda vertical: 

 
Equação 3

 

Onde: Ɩvt:distância do CG da aeronave ao CA da empenagem vertical, Svt: área do leme 

de direção, b: envergadura da asa, SW: área da asa. 

 

Cálculo do comprimento do aileron: 

   Equação 4 

Onde: b: envergadura da asa 

 

Cálculo da largura do aileron: 

    Equação 5 

Onde: c : corda média da asa 

 

Cálculo da razão de aspecto: 

   Equação 6 

Onde: b: envergadura e c: corda, para a asa. Para o profundor e leme, seria equivalente 

dizer que b representa o comprimento e c representa a largura dos mesmos. 
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A partir das equações presentes acima, é possível encontrar um valor para a área das 

superfícies vertical e horizontal da empenagem, ou seja, é possível determinar largura e altura 

que as mesmas possam possuir de modo que atendam à área encontrada. Para delimitar os 

valores que esses parâmetros devem possuir, existe uma correlação com o alongamento do 

profundor (superfície horizontal) e o alongamento do leme de direção (superfície vertical). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir estão representados os quatro modelos de empenagem detalhadas na Tabela 1, 

as mesmas foram sujeitas à simulação no software XFLR-5. Analisando as Figura 5-a,b,c e d,  

nota-se que a configuração de empenagem em H é o modelo que possui uma menor formação 

de vórtices, consequentemente possuindo um menor arrasto induzido, contribuindo 

positivamente para a sustentação na superfície.  

 

    

Figura 5 (a) – 

Empenagem 

convencional 

Figura 5 (b) – 
Empenagem em T 

 

Figura 5 (c) – 

Empenagem em V 

Figura 5 (d) – 

Empenagem em H 
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Tabela 1. Levantamento de dados sobre os tipos de empenagens 

Modelo Descrição Vantagens Desvantagens 

Empenagem 
Convencional 

Estabilizador horizontal é 

posicionado abaixo do 

estabilizador vertical 

Menor peso estrutural 

em relação aos demais 

modelos 

Não há estruturas que 

amenizem a esteira de 

vórtices formada pelo 

fluxo de ar  

Empenagem T 

Estabilizador horizontal e 

profundor montados 

acima do estabilizador 

vertical 

As superfícies estão 

fora do fluxo de ar da 

asa (melhor controle 

de arfagem) 

Estabilizador vertical 

requer forte estrutura e a 

aeronave fica mais 

suscetível ao estol  

Empenagem V 

Duas estruturas inclinadas 

nas extremidades da cauda 

que combinarão as 

funções de profundor e 

leme 

Reduz a área molhada 

da empenagem e 

propicia um menor 

arrasto de interferência 

Requer um sistema de 

controle mais complexo 

que os demais modelos 

Empenagem H 

Conjunto de lemes duplos 

posicionados nas bordas 

direita e esquerda do 

profundor 

Os lemes funcionam 

como winglets e 

amenizam a esteira de 

vórtices formada 

Maior número de servos 

utilizados na aeronave 

para garantir-se o bom 

controle da mesma 

 

É importante ressaltar que as simulações representam condições de voo ideais, ou seja, 

as mesmas não implicam na existência de alguma interrupção momentânea do voo, como, por 

exemplo, uma súbita rajada de vento. Inclusive, isto seria algo interessante a se acrescentar 

em pesquisas futuras. O estudo dos ventos em termos meteorológicos seria de grande 

benefício para uma pesquisa dessa área, visto que eles têm ligação direta com o efeito da 

estabilidade. 

Segundo (Padilha, 2012), a eficiência aerodinâmica da empenagem H comprova-se pela 

distância e uniformidade apresentadas pelas esteiras de ar do conjunto empenagem em relação 

à asa da aeronave. Por esse motivo, optou-se por realizar os cálculos sobre dimensionamento 

para esse tipo de empenagem. 

Segundo (Miranda, 2011), o alongamento, também chamado de razão de aspecto, é um 

parâmetro utilizado para melhorar o desempenho da asa, pois com seu aumento é possível 
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reduzir de maneira significativa o arrasto induzido. A margem para a razão de aspecto da asa, 

ou seja, a razão entre a envergadura da asa e a corda da mesma, está em torno de 4,0 para um 

avião estável. O AR do profundor utilizado foi em torno de 3,0 e para o leme, o AR foi em 

torno de 1,0. 

Obtendo os dados cedidos pela área de Aerodinâmica da equipe Urutau AeroDesign 

2015, presentes na Tabela 2, as margens dos parâmetros, chegou-se às seguintes dimensões 

para a aeronave de 2015. Através de (Miranda, 2011), obtém-se as seguintes margens para os 

valores de volumes de cauda horizontal e vertical: 

0,35 ≤ VHT ≤ 0,5  0,04 ≤ VVT ≤ 0,06 
 

Tabela 2. Informações de Aerodinâmica 

Envergadura 2,80 m 

Área da asa 0,78 m2 

Área do profundor 0,075 m2 

Área do leme 0,021 m2 

Corda média da asa 0,28 m 

Alongamento da asa 10,05 m 
 

Tabela 3. Dimensões do leme de direção 

Leme de direção 

Envergadura Corda 

150 mm 140 mm 

 

 

Tabela 4. Dimensões do profundor 

Profundor 

Envergadura Corda 

500 mm 560 mm 
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Analisando as Tabelas 3 e 4, calculando-se os valores da razão de aspecto para leme e 

profundor, as quais resultam, a partir da Equação 6, respectivamente, em 1,07 e 3,6. Sendo 

assim, os dois alongamentos estão dentro das margens corretas para contribuir positivamente 

para a estabilidade. 

Para o aileron, as equações utilizadas para determinar o comprimento e largura dos 

mesmos foram as Equações 4 e 5. Após se obter os resultados das dimensões para ailerons, 

leme de direção e profundor, comparou-se os valores com diversos relatório de equipes mais 

experientes na competição e verificou-se que os mesmo estavam dentro do padrão geral. 

Também se pesquisou sobre artigos que abordassem a respeito do tema. De acordo com 

Antunes (ISEL, 2008), as margens utilizadas para se obter os valores das dimensões estão 

dentro do especificado, garantindo, assim, uma certificação do método utilizado. 

 

Tabela 5. Dimensões dos ailerons 

Aileron 

Comprimento Largura 

70 mm 560 mm 

 

Sobre o posicionamento do Aileron, segundo (Miranda, 2011), em uma asa retangular, o 

ponto do primeiro estol ocorre em uma região localizada entre o centro e a raiz da asa, e tal 

situação é demasiadamente indesejada, pois a perda de sustentação é extremamente 

preocupante para a capacidade de rolamento da aeronave. Devido a tal fato, é recomendável 

localizar os ailerons nas pontas das asas. 

Outro benefício da escolha dos ailerons localizados nas pontas das asas é que o estol, 

quando iniciado próximo à raiz da asa, não afetará a região mais próxima da ponta da mesma, 

o que permite a recuperação do voo da aeronave fazendo-se uso dos ailerons em suas posições 

comuns. 

 

CONCLUSÕES 

A importância do correto dimensionamento das superfícies de controle de uma aeronave 

é indiscutível, visto que as mesmas são as responsáveis por permitir que o avião realize seus 

movimentos corretamente, além de auxiliarem no retorno do mesmo à sua condição ideal após 

um distúrbio ocorrido durante o voo. E, através de pesquisas bibliográficas, tabelas 

comparativas, simulações e verificação com outros trabalhos concluídos, obteve-se as 
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equações e informações necessárias para dimensionar os ailerons, o profundor e o leme de 

direção da aeronave de 2015 da Equipe Urutau AeroDesign, de modo que tais superfícies 

contribuíssem para o bom desempenho da mesma.. Outra sugestão seria o estudo mais 

detalhado sobre o comportamento das superfícies com a utilização de um túnel de vento, 

assim como também, conforme foi citado no texto da pesquisa, seria interessante um estudo 

meteorológico sobre os ventos que atuam na região que se deseja pôr a aeronave para cumprir 

seu objetivo de voar, visto que essas informações seriam de grande utilidade para a 

estabilidade do avião. 
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RESUMO: O artigo tem por finalidade fazer um levantamento da realidade do IFBA, campus 
de Salvador, quanto ao uso da energia elétrica. A partir de um estudo de caso quanto ao 
consumo, gastos, multas, etc., o trabalho visa sugerir ações a serem tomadas para tornar mais 
eficiente o uso da energia elétrica. O projeto surgiu da necessidade de ser feito um Plano de 
gestão de logística sustentável – PLS para o instituto por vias do decreto nº 7.746/2012. Neste 
PLS busca traçar objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e 
mecanismo de monitoramento e avaliação para melhor estabelecer práticas de 
sustentabilidade e racionalização de gastos na administração pública.  
Palavras–chave: eficiência, energia elétrica, plano de gestão, sustentabilidade. 
 
 

DIAGNOSIS OF ENERGY ELETRICAL MANAGEMENT IN IFBA, 
CAMPUS SALVADOR 
 
ABSTRACT: The article aims to survey the reality of IFBA, campus of Salvador, on the use 
of electricity. From a case study regarding the consumption, expenses, fines, etc., the work 
seeks to suggest actions to be taken to make more efficient use of electricity. The project 
arose from the need to be made sustainable logistics management plan to the institute by way 
of decree nº. 7.746/2012. In this plan seeks to trace defined goals and responsibilities, actions, 
targets, implementation deadlines and monitoring and evaluation mechanism to better 
establish sustainability practices and rationalization of spending and processes in public 
administration. 
KEYWORDS: efficiency, electricity, management plan, sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é um dos bens essenciais de que atualmente a sociedade necessita. 

Antigamente, essa forma de energia era usada em menor escala, pois as residências 

dispunham de poucos eletroeletrônicos. Com o passar dos anos, o crescente uso de produtos 

elétricos pela sociedade ocasionou um problema: necessidade de maior oferta da energia 

elétrica. Por causa dessa insuficiência na quantidade ofertada faz-se necessário buscar novas 

fontes energéticas, bem como a busca por estratégias para o gerenciamento deste recurso.   

Soluções por redução do consumo de energia pode ser observada em campanhas de 

combate ao desperdício e o investimento em ações que promovam o aumento da eficiência no 

uso da energia elétrica. Nesse sentido a gestão ambiental tem um papel importante, pois, 
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através de suas várias ferramentas, pode apresentar alternativas para produção e para o uso 

racional da energia.  

Feres e Antunes (2007) esclarecem que o consumo e os crescentes custos com energia 

tornam a implementação de ferramentas de gerenciamento ao recurso, em instituições de 

ensino - IE, uma demonstração clara da responsabilidade organizacional na formação ética de 

profissionais e cidadãos, e na construção de um futuro ambientalmente sustentável. 

Desta maneira, a preocupação mundial com a “saúde” do planeta intensificou mudanças 

de comportamento em todas as esferas (privadas, públicas). Assim iniciou-se o uso do termo 

Responsabilidade Socioambiental – RSA, baseado em três pilares da sustentabilidade-social, 

ambiental e econômico; e este passou a ser cobrado pela sociedade. Segundo o Ministério do 

Meio Ambiente (2016) a responsabilidade socioambiental é “Mais do que um conceito, trata-

se de um processo contínuo e progressivo de desenvolvimento de competências cidadãs para 

o avanço em direção à sustentabilidade no âmbito da administração pública” e onde todos 

devem assumir responsabilidades sobre tais questões. (MMA, 2016).  

O governo brasileiro promove programas que incentivam a responsabilidade 

socioambiental bem como a inserção de orientações sustentáveis nas atividades da 

administração pública.  Neste viés, se articulou através do decreto nº 7.746 de 5 de junho de 

2012 com finalidade de exigir ações por uma gestão pública em prol ao desenvolvimento 

sustentável.  

O Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS – é uma ferramenta de planejamento 

com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos 

de monitoramento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. O Decreto 

nº 7.746 regulamenta o art. 3º da Lei 8.666/93, estabelecendo critérios, práticas e diretrizes 

para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP – que é vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação, e tem a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de 

logística sustentável no âmbito da administração pública federal direta autárquica e 

fundacional e das empresas estatais dependentes (BRASIL, 2012). 

Além disso, o Decreto nº 7.746 apresenta diretrizes de sustentabilidade que deverão 

abranger, no mínimo: menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 

água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior 

eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, 
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preferencialmente mão de obra local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e 

da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem 

ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras (BRASIL, 

2012). 

Assim, o objetivo geral do trabalho é apresentar a realidade do campus Salvador do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia, IFBA, quanto ao consumo da 

energia elétrica. Os objetivos específicos são de: a) listar o consumo de energia elétrica do 

ano de 2015 (consumo ativo total e consumo ativo contratado); b) analisar  consumo na ponta 

e fora de ponta, de multas, impostos; c) identificar através da memória de massa fornecida 

pela concessionária de energia os momentos de maior demanda; d) sugerir a implantação de 

um plano para todos os campi do IFBA. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este artigo foi elaborado a partir de pesquisa de campo com objetivo descritivo além de 

estudo bibliográfico, ou seja, o primeiro termo se refere ao fato de que dados foram coletados 

conforme realidade de consumo da energia elétrica do campus Salvador bem como houve 

pesquisa, já o segundo refere-se que foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a 

temática. 

Conforme enunciado por Gil (2008), pesquisas descritivas objetivam a narração de 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência, tais como sexo, faixa 

etária, renda familiar, nível de escolaridade, etc. Assim, com os dados é possível realizar uma 

análise da realidade observada.   

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia faz parte da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Com inicio em 1909 como Escolas de 

Aprendizes Artífices a após mudanças de nomenclatura e classe, o IFBA atualmente conta 

com estrutura multicampi e pluricurricular oferecendo cursos de nível médio nas modalidades 

integrada, subsequente e Proeja (educação de jovens e adultos), além de nível superior com 

bacharelados, engenharias, licenciaturas, formações tecnológicas e em pós-graduação.  

Desta maneira, como é uma comunidade constituída por milhares de indivíduos 

(servidores público, discentes, funcionários terceirizados, visitantes) e esses demandarem um 

elevado uso de energia elétrica, por exemplo, para o uso de computadores, projetores, 

ventiladores, ares-condicionados, dentre muitos outros eletroeletrônicos..   
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Conforme verificação junto ao setor responsável pelas contas de energia elétrica 

expedidas pela concessionária Coelba6 foram coletadas informações importantes sobre a atual 

realidade do campus de Salvador. Os principais dados, disponíveis nas contas, foram: 

Consumo de energia ativa [kWh];Consumo de energia reativa [kVArh];Demanda faturada 

[kW]; e pagamento efetuado (R$/mês). Contudo, por problemas técnicos não foram 

analisadas as faturas dos meses de janeiro, setembro nem de outubro. 

O consumo específico é um índice que indica o total de energia consumida para o 

processamento completo de um determinado produto ou para a prestação de um serviço. Este 

é um dos parâmetros de maior importância em estudos que envolvam o uso racional de 

energia nas empresas. Trazendo para realidade de uma instituição de ensino, pode-se tomar 

como base o número de usuários em um determinado mês. Sendo assim, pode-se obter: 

(CEMIG, 2016). 

 

O preço médio, ou também chamado de tarifa média, é contabilizado por unidade de 

energia (R$/kWh) e é formado a partir dos custos incorridos desde a geração até a 

disponibilização da energia nas residências, comércios, indústrias, etc. De forma reduzida a 

tarifa de energia elétrica é formada por: i) Custos com a aquisição de energia elétrica; ii) 

Custos relativos ao uso do sistema de distribuição; iii) Custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão; iv) Perdas técnicas e não técnicas; v) Encargos diversos e impostos. 

(ABRADEE, 2016). 

O fator de carga, em linha geral, é um indicador que informa se um cliente está 

utilizando racionalmente a energia elétrica. É um índice cujo valor varia entre 0 e 1, e é 

expresso pela relação entre a energia ativa consumida num determinado período de tempo e a 

energia ativa total que poderia ser consumida, caso a demanda medida do período (demanda 

máxima) fosse utilizada durante todo o tempo .  Pode ser calculado como: 

(CEMIG, 2016). 

Como constatado no gráfico 1, os meses com maior fator de carga na ponta foram, 

respectivamente, abril e novembro. É possível também perceber que o valor do fator de carga 

fora de ponta é quase sempre inferior a 0,4, em virtude de termos períodos sem atividade na 

instituição.  

                                                           
6Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, concessionária de energia elétrica na Bahia.  
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A demanda a contratada é o valor de demanda a ser obrigatória e continuamente 

disponibilizada pela concessionária, conforme valor e período de vigência do contrato. Este 

valor, que é contratado pelo consumidor, deverá ser pago à concessionária, seja ou não 

utilizada (CEMIG, 2016). 

 

Gráfico 1. Fator de carga em 2015. Elaborado pelos autores. 

 
Nos meses em que a demanda contratada foi ultrapassada, pagou-se multa e tarifa por 

dispêndios. Com isso, o gráfico 2 apresenta a demanda ativa utilizada pela instituição e a 

demanda contratada frente a concessionária. 

Apurou-se que os meses de março, abril, maio, novembro e dezembro foram os meses em 

que ocorreram a ultrapassagem da demanda contratada, fazendo jus a cobrança de multas.  

Os horários de ponta, ou “horários de pico”, é o período definido e composto por três 

horas diárias consecutivas, durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser maior. 

Por exemplo, segundo dados da Coelba (2016), de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h 

no horário de verão). São desconsiderados os sábados, domingos e feriados definidos por lei 

federal e outros períodos previamente indicados pela concessionária. Enquanto que os 

horários fora de ponta também conhecidos como “horários fora de pico” são os intervalos de 

tempo complementares às três horas consecutivas definidas no horário de ponta (CEMIG, 

2016). 
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Gráfico 2.Demanda máxima atingida em cada mês em 2015. Elaborado pelos autores. 
 

O gráfico 3 quantifica a composição do custo mensal com energia elétrica. Percebe-se 

que aproximadamente entre 30-45% do custo é composto pelo consumo em horário de ponta. 

Esta é a faixa de horário em que se concentra um grande volume de atividades em classe tanto 

do curso superior, como também, dos cursos técnicos que ocupam não só a faixa noturna. Este 

é um fator agravante para o custo mensal da energia, uma vez que o valor do kWh na ponta é 

aproximadamente 7 (sete) vezes maior do que o valor fora da ponta. 

Percebe-se que o percentual de multas contratuais e consumo na ponta contribuem na 

elevação do preço médio, o que acarreta maiores custos para a instituição. Nota-se em alguns 

meses do ano a ultrapassagem sobre a demanda contratada, podendo este problema  ser 

prioritariamente solucionado através da identificação dos causadores do pico de demanda ou 

pela negociação com a concessionária ao readequar a demanda a realidade atual.  

A partir do gráfico da composição do custo anual infere-se que os 43% do custo são 

devido ao consumo no horário de ponta. É importante destacar que apesar do horário de ponta 

representar somente 1/8 (um oitavo) das horas do dia, o seu custo se equipara aquele gasto 

com os outros 7/8 (sete oitavos) que representam o horário fora de ponta. Isto evidencia, mais 

uma vez, as consequências de se concentrar atividades neste período.  Além disso, o custo 

com multas por atraso de pagamento e ultrapassagem de demanda representarem 3%, ou em 

torno de 20 mil reais. 
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Gráfico 3.Composição de custo mensal em 2015. Elaborado pelos autores. 

 

A memória de massa é obtida através da medição dos medidores eletrônicos da Coelba. 

Neles são informados os valores de demanda registrados a cada 15 minutos, bem como a 

existência de demanda reativas e fator de potência. Foi possível observar que ocorrem picos 

de demanda aproximadamente às 14 h e 19 h. Este pico no começo da tarde pode ser atribuído 

ao início das aulas no turno vespertino, assim como, com a chegada de professores e 

funcionários para o referido turno. Quanto ao pico próximo às 19h, ocorre durante o horário 

de ponta. O início das aulas às 18h40min, juntamente com as atividades administrativas 

contribuem para tal resultado, principalmente com aulas de laboratórios que usem grandes 

equipamentos consumidores, como os de química e mecânica.  

 

 

Gráfico 4. Análise de memória de massa ao longo do dia. Elaborado pelos autores. 

 

Analisando qualitativamente, os equipamentos que mais contribuem para o consumo, 

são os aparelhos de ar condicionado. Tais equipamentos são utilizados em algumas salas de 
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aula e na maioria dos setores que realizam atividades administrativas, coordenações e 

laboratórios. Verifica-se no gráfico que a partir das 19 h o consumo cai vertiginosamente, 

provavelmente devido ao término do expediente administrativo, apesar de ocorrerem aulas 

neste horário. 

Ainda é possível verificar que, aproximadamente, entre as 6 h e 7 h da manhã ocorre um 

crescimento acentuado na demanda. Este fato ocorre, pois, neste período os funcionários que 

executam serviços gerais no Instituto iniciam suas atividades, e com isso ligam lâmpadas e 

aparelhos de ar condicionado das salas, apesar das aulas iniciarem somente às 7 h.  

 

CONCLUSÕES 

Diante dos dados e das informações levantadas percebe-se que o fator de carga médio se 

mostrou muito abaixo de 1 conforme esperado, pois as atividades acadêmicas no instituto tem 

horários parciais de trabalho. A melhoria (aumento) do fator de carga, além de diminuir o 

preço médio pago pela energia consumida, conduz a um melhor aproveitamento da instalação 

elétrica, característica de empreendimento que trabalham 24 h/dia.  

Além disso, notou-se que demanda ativa ultrapassou a contratada em pelo menos 5 

(cinco) meses, dos meses analisados, e isto ocasionou pagamento por demanda excedente e 

multas, contribuindo para a elevação do preço médio, o que acarreta maiores custos para a 

instituição. O que se notou também é que o custo da energia consumida no período de ponta 

(18 ás 21 h) é o mesmo que toda a energia consumida fora desse período, em virtude do valor 

da tarifa ser 7 vezes maior. 

Como sugestões para melhorias aos pontos citados, sugere-se antecipar as atividades de 

laboratório das 18h40min para o horário de 17h, ou adiar para o último horário das 20h20min 

às 22 h. Isto reduziria parcialmente o custo no horário de ponta, uma vez que equipamentos 

que consomem grande quantidade de energia estariam funcionando poucos minutos no 

horário de ponta; conscientização e orientação do pessoal da limpeza a não ligarem os 

aparelhos de ar condicionado desde as 6h, pois alguns setores não iniciam suas atividades 

antes das 7h; campanhas de conscientização da comunidade para o uso racional da energia, 

bem como promoção de cursos para alunos e professores com fins de contribuição para 

melhorias nos circuitos elétricos da instituição; limitar, na medida do possível, o término das 

atividades administrativas e pesquisas às 18h, pois estas atividades são realizadas em salas 

que utilizam ar condicionado, computadores e lâmpadas, sendo o primeiro equipamento 

citado o de maior contribuição para elevação do consumo de energia; instalar registradores de 

energia nos pavilhões a fim de verificar os horários de maior demanda, isto possibilitará gerir 
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o consumo de energia pontualmente. Assim, podem-se fazer intervenções nos locais que 

forem detectados consumos acima do esperado. Com os registradores, será possível fiscalizar 

se as sugestões de redução do consumo no horário de ponta estão sendo cumpridas, visto que 

o consumo neste horário é o de maior contribuição para a elevação da conta de energia. 

Considera-se também a instalação de relés temporizadores nos circuitos de ar condicionados a 

fim de medição e controle, e que os aparelhos possam ser desligados em horários  pré-

determinados, evitando assim o funcionamento fora do período de ocorrência de aula no 

recinto. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo diagnosticar e avaliar a atual situação da cidade 
de Cajazeiras-PB, no que se refere ao gerenciamento e destinação final dos resíduos da 
construção civil e a conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do 
Brasil. Para o mesmo foi utilizada uma metodologia de abordagem que combinou elementos 
exploratórios e descritivos, a partir de pesquisas bibliográficas e aplicação de questionários 
nos principais geradores de resíduos sólidos da construção, as construtoras. Desta forma, foi 
possível verificar a atual situação do município, e perceber, por meio dos resultados 
alcançados, como ainda é incorreta a deposição final desse tipo de resíduo. 
Palavras–chave: destinação final dos resíduos, resíduos da construção civil, sustentabilidade 
 
 

DIAGNOSIS OF THE ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF 
CIVIL CONSTRUCTION WASTE IN THE CITY OF CAJAZEIRAS-PB 
 
ABSTRACT: This study aimed to diagnose and assess the current situation of the city of 
Cajazeiras-PB, in relation to the management and disposal of construction waste and 
compliance with the National Policy on Solid Waste (PNRS) of Brazil. To this, it has been 
used a methodology of approaching that combined exploratory and descriptive elements, from 
literature searches and questionnaires in the main generators of solid waste from construction, 
the construction companies. Thus, it was possible to check the current situation of the 
municipality, and realize, through the results achieved, as it is still incorrect the final disposal 
of such waste. 

KEYWORDS: Civil Construction Waste, Final disposal of the waste, Sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

O setor da construção civil é um dos que mais crescem no Brasil, sendo considerado um 

dos mais relevantes da economia brasileira gerando emprego e renda, mas que além dos 

benefícios ofertados, este setor é responsável por um dos maiores desafios com que se 

defronta a sociedade moderna, que é a geração excessiva e a disposição final dos resíduos 

sólidos da construção e demolição. A preocupação mundial em relação aos resíduos sólidos, 

em especial resíduos da construção e demolição, tem aumentado ante o crescimento 
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populacional e a expansão das áreas urbanas, do gerenciamento inadequado e da falta de áreas 

de disposição final.  

De acordo com a ABRECON - Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil e Demolição no Brasil, o segmento da reciclagem dos resíduos produzidos 

pela construção civil ainda é incipiente, estima-se que de todo o lixo sólido urbano 60% são 

resíduos de construção civil e demolições. 

Na cidade de Cajazeiras, município brasileiro pertencente à Mesorregião do Sertão 

Paraibano, tem-se percebido um acelerado crescimento do setor da construção civil. Segundo 

o DIÁRIO DO SERTÃO,  Cajazeiras registrou o maior crescimento na área de construção civil 

em todo o Sertão Paraibano, isso com base no número de solicitações para novas construções, 

feitas junto ao CREA de Cajazeiras e fazendo comparativo de 2014, com o ano de 2013, com 

1.068 anotações em 2013 e 1.451 em 2014, um aumento de 36%. As informações foram 

repassadas com base nas estatísticas de obras, registradas no CREA PB, nas cidades mais 

importantes da microrregião do sertão paraibano, referentes aos exercícios 2013 e 2014, onde estão 

registradas as “Anotações de Responsabilidade Técnica” documento que identifica, para os 

efeitos legais, qualquer empreendimento de engenharia e suas principais características. 

Esse crescimento vem promovendo um grande avanço na economia da cidade, entretanto 

junto com esses avanços vem o desafio enfrentado pelo setor da construção civil que se por um 

lado é um gerador de emprego e renda, por outro se apresenta como grande gerador de resíduos e 

consequentemente de impactos ambientais. Uma vez que os resíduos não são tratados e muitas 

vezes são destinados ao lixão da cidade ou aterramento de terrenos. 

A Lei Federal n. 12.305/2010 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 

conjunto com a Resolução do CONAMA n.307 de 2002 que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil afirmam que a responsabilidade 

do gerenciamento dos resíduos é do seu gerador, em outras palavras, consideram que os 

geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das 

atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como 

por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos. Tratando-se no caso da 

construção civil, das construtoras, sendo elas não só responsáveis pelo resíduo gerado, mas 

por seu transporte e destinação final adequada. Tal lei dispõe de muitos benefícios para a 

sociedade e para o meio ambiente, no entanto muito do que ela traz ainda não é seguido, a 

exemplo dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, documento que comprova a 
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capacidade de uma empresa de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. 

(PORTAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS, 2016). 

Diante dessa realidade, delineia-se o objetivo geral deste estudo levantar informações da 

atual situação do município de Cajazeiras quanto à gestão e disposição final dos resíduos 

gerados por construções. Desse modo, a elaboração deste estudo acerca da gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil na cidade de Cajazeiras, torna-se 

viável uma vez que o mesmo trará a tona, informações e caracterização da situação atual da 

cidade quanto ao gerenciamento dos resíduos da construção civil dado pelas construtoras e 

identificação de problemas na disposição final dos resíduos da construção civil (se há lugares 

para esta finalidade, ou se são dispostos de maneira incorreta em lixões, encostas, lotes 

vagos).  

MATERIAL E MÉTODOS 

Esperando-se atingir os objetivos desejados, a pesquisa combinou-se de elementos 

exploratórios e descritivos. Para Mattar (2001, Apud Rosa, 2007) a pesquisa exploratória é 

empregada particularmente para dotar o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema que 

está sendo tratado ou o problema da pesquisa. Segundo Gil (1999, Apud Laureano, 2006) a 

pesquisa descritiva tem o propósito de descrever sistematicamente os fatos e características de 

uma determinada população ou área de interesse.  

O estudo baseou-se na investigação pontual, norteada pela técnica de pesquisa direta, 

via pesquisa de campo para identificação da área de estudo, através da realização de 

entrevistas e pesquisas em construtoras na cidade de Cajazeiras, além dos órgãos públicos 

responsáveis pela questão ambiental do município, para embasamento da gestão e 

gerenciamento dos resíduos da construção civil desde sua coleta, deposição à destinação final, 

na qual foi possível coletar dados da realidade do segmento de construções, tendo em vista os 

pressupostos para o desenvolvimento sustentável.  

Para a realização das entrevistas nas construtoras elaborou-se um questionário que 

abordava por meio de uma investigação pontual, a quantidade de resíduo gerado na obra, os 

serviços de coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte dos mesmos, como também 

qual o tratamento recebido pelos resíduos, se são reutilizados de alguma forma e a destinação 

final. Seguindo um cronograma previamente elaborado, onde foi realizada a coleta de dados 

para uma futura sistematização e analise, de moda a verificar a atual situação da cidade de 
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Cajazeiras, no que diz respeito ao tratamento dos resíduos sólidos da construção civil, como 

sugere o objetivo desta pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da pesquisa realizada pode-se observar um grande avanço da cidade de 

Cajazeiras no setor da construção civil, com o auxílio da secretaria de planejamento do 

município (SEPLAN) pudemos notar esse crescimento, onde por meio da análise dos recibos 

de entrega da relação de alvarás obteve-se no primeiro semestre de 2014, um total de 493 

alvarás, comparando-se ao mesmo período no ano 2015, com um total de 546. Ou seja, um 

aumento de aproximadamente 10,75% alvarás.  

A real situação sobre a destinação final do RCC no município de Cajazeiras dá por meio 

do encaminhamento dado aos entulhos recolhidos, bem como analisar sua coleta e 

armazenamento. Para observar essa questão, questionou-se uma Empresa de locação de 

máquinas e recolhimento de entulho, obtendo como resposta que os entulhos recolhidos são 

separados em duas partes: entulho bom e entulho ruim, onde o entulho considerado bom é 

composto por barro, tijolos, telhas, fragmentos de argamassa, cerâmica, restos de alvenaria, 

obtidos normalmente da demolição, já o entulho ruim seria aqueles que além de restos de 

alvenaria, trazem também caixas de cerâmicas, sacos de cimento, plásticos, isopor, vidro e 

matéria orgânica. Desses, o entulho bom é destinado ao aterramento de terrenos particulares e 

o entulho considerado ruim é levando ao lixão da cidade. Como apresenta a Figura 1. 
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Figura 1. Destinação dada aos entulhos. IFPB, 2016. 
 

De modo, a saber, quanto à coleta, tratamento e destinação, questionou-se quatro 

construtoras da cidade, podendo assim observar que não há qualquer tratamento dado aos 

entulhos, que os mesmos são apenas gerados, armazenados em contêineres para 

posteriormente serem recolhidos e destinados ao lixão ou reutilizados unicamente para 

nivelamento de terrenos privados. 

São grandes as dificuldades enfrentadas pelo setor da construção civil no que diz 

respeito à preservação do meio ambiente, trata-se de um setor crescente cuja matéria-prima 

advém da natureza e existe um alto quantitativo de geração de resíduos provenientes de 

atividades desse setor. Assim como em diversas cidades do país, Cajazeiras tem registrado um 

grande crescimento construtivo como dito anteriormente e apresentado na Figura1, com esse 

crescimento há também uma elevação na quantidade de resíduos, esses que muitas vezes são 

despejados de maneira inadequada em terrenos, encostas, lotes vagos, mostrando assim a 

necessidade de adequação da cidade às leis e normas para um direcionamento e regularização 

desse setor, como mostra as Figura 2 e Figura 3. 
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 Figura 2. Entulhos dispostos de forma incorreta na cidade de Cajazeiras. IFPB, 2016. 

 

 

Figura 3. Entulhos dispostos de forma incorreta na cidade de Cajazeiras. IFPB, 2016. 

 

Diante da pesquisa realizada pode-se observar que a cidade de Cajazeiras ainda não se 

adequa a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº12.305/2010), que rege acerca 

da elaboração e implementação do PGRCC para as empresas de construção civil e a resolução 

CONAMA nº307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil. Uma vez que as construtoras ainda encontram a viabilidade da 

destinação final dos resíduos em terrenos e no lixão. 
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CONCLUSÕES 

Com a pesquisa foi possível perceber que, com a ausência de uma política de 

conscientização, há uma pouca preocupação com o desenvolvimento sustentável, não havendo 

uma responsabilidade das próprias construtoras com a destinação final dos resíduos sólidos 

que geram, as mesmas atribuem as responsabilidades para as empresas terceirizadas que 

cuidam dos RCC. O resultado dessa falta de informação e de planejamento muitas vezes são 

entulhos dispostos em locais inadequados.  

Como forma de oferecer novas possibilidades a população da cidade, podemos então 

chamar atenção ao cenário em que a cidade se encontra, visto que a mesma ainda necessita de 

uma adequação às políticas de gestão e gerenciamento de resíduos, desta forma devendo 

tomar iniciativas, sejam por órgãos públicos responsáveis, agindo com a disponibilização do 

PGRCC e a fiscalização do cumprimento do mesmo, como também por parte das 

construtoras, que podem acrescentar em seus projetos o tópico de redução, reciclagem e 

reutilização dos resíduos gerados futuramente. 

A preocupação parte não só da degradação do meio ambiente, que é notável e de 

conhecimento de todos, mas devido a todas as consequências que esses entulhos, dispostos 

inadequadamente, podem trazer, como por exemplo, proliferação de agentes transmissores de 

doenças, obstrução de sistemas de drenagem, assoreamento dos rios e córregos, além da 

própria degradação da paisagem urbana. 

Por fim, este trabalho reforça a necessidade da cidade de Cajazeiras, que se encontra em 

constante crescimento, preparar-se para as gerações futuras, garantindo-lhes um ambiente 

agradável. Esse objetivo só será alcançado se nos atentarmos hoje para a preservação do meio 

ambiente, por meio da conscientização e adaptação as normas. 
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RESUMO: As restrições de qualidade, de segurança e a massificação de variáveis a serem 
observadas nos sistemas de controle são razões para o desenvolvimento de sistemas de 
diagnóstico de falhas. Este artigo apresenta uma metodologia para detecção e isolação de 
falhas em processos industriais, combinado ao controle tolerante a falhas; técnicas baseadas 
em modelos fazem a detecção da anomalia; um classificador lógico com limiares fixos para a 
identificação e o controle tolerante é alcançado por uma lei de controle auto reconfigurável, 
usando a estimativa da severidade da falha.  
Palavras–chave: Controle tolerante a falhas, Detecção e Identificação de falhas. 
 

FAILURES DIAGNOSIS IN SENSORS AND ACTUATORS USED IN 
TREATMENT PLANT BIODIESEL PRODUCTION 
 
ABSTRACT: The quality restrictions, safety and massification of variables to be observed in 
the control systems are reasons for the development of fault diagnosis systems. This paper 
presents a methodology for detecting and isolating faults in industrial processes, combined 
with fault tolerant control; Model-based techniques make the detection of the anomaly; a 
logic classifier with fixed thresholds for the identification and tolerant control is achieved by a 
self-reconfigurable control law, using the estimate of the fault severity. The proposed strategy 
is applied to the wastewater treatment plant of biodiesel production. 
KEYWORDS: Fault tolerant control, Fault detection and identification. 
 

INTRODUÇÃO 

De modo geral um sistema de diagnóstico de falhas contempla as seguintes etapas: (1) a 

detecção da falha, que provê uma indicação do que está errado no processo; (2) a 

identificação da falha, que permite localizar onde ocorreu o defeito; (3) a estimativa da falha, 

que avalia a severidade da falha; (4) a mitigação da falha, que permite restaurar sinais 

perdidos por conta da ocorrência da falha (ALEXANDRE & LIMA, 2013). 

A estratégia proposta para diagnóstico de eventos anormais em sistemas industriais faz 

uso de técnicas analíticas para detecção de falhas em sensores e atuadores, sendo elas: 

Equações de paridade ou relações de consistência, obtido pela conservação direta do modelo 

de entrada-saída ou espaço de estado do sistema; observadores de estado; identificação 

paramétrica e o filtro de Kalman. Na identificação é usado um classificador lógico com 
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limiares fixos e para o controle tolerante é utilizada a estimativa da severidade (magnitude) da 

falha para a reconfiguração da lei de controle, vale destacar que na literatura encontram-se 

estratégias de monitoramento que envolve apenas uma das técnicas de detecção, aqui serão 

utilizadas em conjunto gerando um banco de resíduos, os quais serão classificados pelo 

classificador lógico. O banco de resíduos dará informações ricas do processo, 

consequentemente um diagnosticador robusto e eficiente será alcançado, minimizando a 

ocorrência de alarmes falsos. Cada técnica foi testada individualmente, para determinar qual 

(ais) técnica (as) é (são) sensível (eis) a desvios de entrada e quais delas são sensíveis a 

desvios de saída ou ambos, concluída esta etapa definiu-se uma metodologia híbrida para 

detecção e diagnóstico de falhas. A metodologia foi testada numa planta de tratamento de 

efluentes do biodiesel.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia proposta para consecução dos objetivos estabelecidos consiste na 

execução das atividades ilustradas no diagrama de blocos da Figura 1. A planta de produção 

de biodiesel para realização dos estudos pode ser visualizada no fluxograma da Figura 2, 

conforme proposto por FERNANDES e ARAÚJO (2012).  

O reator tubular vertical proposto para o sistema é constituído por um cano de PVC 

(Policloreto de Venila – Policloretano) de 0,225 m de comprimento e 0,047 m de diâmetro, 

onde fora adaptada uma entrada para o efluente na parte inferior e duas saídas para os 

produtos na parte superior conforme se observa na Figura 3. Na primeira corrente de saída do 

reator tubular obtêm-se o efluente tratado que é armazenado no tanque 07 para posteriores 

análises físico-químico e a segunda corrente (vazão volumétrica) corresponde a uma 

suspensão predominantemente sólida, que é estocada no tanque 08, que será objeto de estudos 

futuros (FERNANDES e ARAÚJO, 2012; FERNANDES e ARAÚJO, 2011; MENESES e 

ARAÚJO, 2011). 

 

Figura 1. Metodologia Para Gestão de Falhas. 
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Figura 2. Fluxograma descritivo da planta de produção de biodiesel e tratamento de efluente. 

No reator tubular foi projetada uma malha de controle de nível do líquido, visto que o 

volume de efluente não pode transbordar e nem atingir valores abaixo da saída de líquido, 

sendo mais uma variável difícil de controlar manualmente. A instrumentação instalada 

consiste em: um Medidor de Nível, um Sensor e Transmissor de Nível (LIT) e um 

Controlador Indicador (LIC), que atua na segunda válvula de controle inserida na corrente de 

água tratada.  

Ainda no reator tubular foi inserida uma malha para o controle do pH do efluente 

tratado que é lançado no Tanque 07. Esse controle faz a regulação do pH do líquido a partir da 

tensão aplicada. A instrumentação usada consiste em: um Indicador de pH (pH) ou pHmetro 

no Tanque 07, um Transmissor Indicador de pH (pHIT) que envia um sinal para o Transdutor 

(T), que repassa o sinal medido para o Controlador Indicador de tensão (CIt), o qual atua na 

fonte de corrente que alimenta o reator tubular, ajustando a tensão e consequentemente a 

corrente no meio reacional. 
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Figura 3. Esquemático do sistema experimental projetado para tratamento de efluentes. 

Para o reator tubular foram construídos três arranjos de eletrodos, sendo que cada um 

possui 12 placas circulares de alumínio, distribuídas em forma de chicanas. A distância entre 

as placas foi tomada de forma que o fluxo de efluente não permitisse que as mesmas 

entrassem em contato, para que não fechassem o circuito e levando em consideração que estas 

ficassem o mais próximo possível para melhorar a eficiência do tratamento. As placas 

positivas e negativas são chamadas de catodo e o anodo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a planta experimental de tratamento de efluentes foi projetado o arranjo do sistema 

de monitoramento de falhas nos sensores atuadores presentes ilustrado na Figura 4. 

Continuamente o sistema em operação interatua com o módulo controlador e suas variáveis 

são medidas (entrada e saída) e organizadas pelo sistema de aquisição de dados. O sistema de 

aquisição processa os dados na forma de uma matriz de dados que são enviados ao módulo de 

diagnose de falhas. A assinatura de anormalidade é caracterizada observando os resíduos 

gerados pelas técnicas clássicas de controle. As etapas da detecção e do diagnóstico são 

alcançadas utilizando lógica de decisão com limiares fixos, que avalia o banco de resíduos 

gerado e indica a ocorrência de defeito e onde aconteceu o defeito. Já a etapa da mitigação é 

computada executando o algoritmo recursivo para reprogramação da lei de controle, tomando 

como entradas o sinal lógico de ocorrência de falha ( ) e a estimativa da magnitude da 

falha ( ), ambos fornecidos pelas etapas de detecção e diagnóstico. 

Vale ressaltar que o controle tolerante é alcançado pelo algoritmo da reprogramação da 

lei de controle, , é a estimativa da severidade da falha (magnitude), , é o sinal lógico 
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da ocorrência de falha (nível alto “1”, houve falha ou nível baixo “0”, não houve falha) 

proveniente do diagnosticador de falhas, , é o sinal de entrada da planta provenientes das 

leituras dos atuadores, , é o sinal de saída da planta, proveniente dos sensores, , 

corresponde a falhas aditivas ocorridas nas leituras dos atuadores e , corresponde a 

falhas aditivas ocorridas nos sensores presentes na instrumentação da planta. 

 

Figura 4. Estratégia de monitoramento de falhas em sistemas industriais. 
 

O sistema de monitoramento irá detectar e identificar falhas nos instrumentos de 

medição e nos instrumentos de atuação, falhas internas ou estruturais não serão 

diagnosticadas visto que produzem um pequeno efeito no resíduo. 

A lógica utilizada no classificador é descrita como, 

Proposição 01. Se , então Falha no Atuador B; 

Proposição 02. Se , então Falha no Sensor B; 

Se Proposição 01 & Proposição 01 for verdadeiro, então Falha no processo; 

Onde , , é o resíduo gerado pela técnica detecção (equação de paridade (pa.), 

observador de estados (obs.), filtro de Kalman (Kal.), identificação paramétrica (Idet.)) e o 

limiar fixo para o b  sensor respectivamente. 

As falhas consideradas no presente texto são as abruptas aditivas intermitentes e 

abruptas aditivas permanentes, tendo em vista serem mais usuais e deletérias ao processo do 

que as falhas incipientes. Os ruídos inseridos são ruído branco, contaminando todas as 

frequências. Para exibir o desempenho do diagnosticador de falhas foram simuladas as falhas 

intermitentes e permanentes ilustradas na Figura 5.  
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Figura 5. Falhas aplicadas aos medidores. 
 

O comportamento das saídas controladas na presença de falhas é ilustrado na Figura 6. 

Pode-se observar que a dinâmica das malhas é alterada no instante da ocorrência da falta e a 

ação de controle não é suficiente para manter a saída no ponto de operação desejado. 

Os valores dos limiares de decisão utilizados no classificador lógico devem ser 

escolhidos de forma a minimizar a ocorrência do falso alarme e a perda de alarme. Assim, o 

valor do threshold (limiar) deve ser escolhido entre o valor máximo de resíduos, quando não 

existem falhas, ao valor de erro máximo aceitável na medição. Na ocorrência de múltiplas 

falhas é necessário definir os limitadores do sinal de amplitude: o limiar de decisão para evitar 

falsos alarmes; e os limitadores de diminuição do sinal, para evitar perda de alarmes. Devendo 

ser feito para cada resíduo gerado por qualquer uma das técnicas de detecção e para cada 

ponto de operação da unidade industrial. 
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Figura 6. Saídas controladas na presença de falhas. 
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A detecção e identificação de falhas na unidade pela lógica de decisão com limiares 

fixos podem ser visualizadas na Figura 7.  
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Figura 7. Detecção e Identificação de falhas pelo sistema de monitoramento. 

A estratégia para acomodação da falha deve ser feita pelo ajuste ou modificação on-line 

da lei de controle nominal, a fim de manter a segurança dos operadores e da confiabilidade do 

processo. Com a estimação da falha feita pelo sistema de detecção e diagnóstico de faltas, 

uma nova lei de controle deve ser computada para contrariar e aniquilar o efeito da falha 

sobre o sistema. Esta nova lei de controle aplicada ao sistema é dada pela lei de controle 

anterior subtraída da magnitude da falha determinada pelo sistema de diagnóstico de 

anomalias na estimação da falha para o caso de falhas na entrada do processo e alterando a 

expressão do erro, somando a estimativa da falha feita pelo diagnosticador ao set-point de 

malha, caso a falha seja na saída do processo. O fluxograma da Figura 8 explica a lógica da 

geração da nova lei de controle. 

Onde  é a magnitude da falha (estimada) dada como, 

 

Sendo  a amostra no instante em que houve a falha obtida pelos testes de detecção e 

 é a amostra anterior à falha (amostra normal, sem anomalia),  é numero de amostras,  

é o instante de tempo da ocorrência da falha,  é o sinal lógico produzido pelo sistema de 

detecção de falhas,  é lei de controle do controlador PID discretizado dada por, 
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Onde  é o ganho proporcional;  é tempo de amostragem por se tratar de um sistema 

discretizado;  é a constante do ganho integral;  é a constante do ganho derivativo;  é 

o sinal de erro e  é a nova lei de controle. O sistema de controle tolerante a falhas age 

somente quando a falha é detectada, isolada e identificada, onde ele computa a nova lei de 

controle, sendo capaz de reduzir os efeitos da falha no sistema. Uma vez identificada, o 

sistema tolerante soma a magnitude estimada da falha a referência, gerando a nova lei de 

controle que é usado pelo sistema. Daí a importância da estimação da falha. 

 

Figura 8. Geração de uma nova lei de controle. 

A habilidade do método de acomodação de falha é apresentada na Figura 9. Uma vez 

que a falha é isolada e estimada, a nova lei de controle é computada de forma a reduzir o 

efeito da falha sobre o sistema. Na Figura 9 é visto a lei de controle (ações de controle) da 

variável controlada, nível. Em ponto-traço mostra a lei de controle anterior à reprogramação, 

e em pontilhado, a lei de controle reconfigurada, pode-se notar que o sistema de controle 

tolerante a falhas consegue acomodar a falha aplicada. A mitigação de falha nas malhas de 

controle não foi total, visto que não podemos estimar os ruídos de estado e de medição 

inseridos no processo, ao menos que seja feita uma filtragem ou um tratamento estatístico de 

alto desempenho. 
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Figura 9. Resposta da malha de pH ao sistema tolerante para o cenário de falhas. 

 
CONCLUSÕES 

A solução proposta para detecção, isolação de falhas mostrou-se eficiente quando 

avaliada para a planta de tratamento de efluentes da produção do biodiesel operando em 

malha fechada, em termos da identificação de condições anormais de funcionamento, bem 

como a metodologia para reconfiguração da lei de controle quando da ocorrência de falhas em 

sensores e atuadores. 

Ainda que no estudo realizado tenha sido utilizada uma lei de controle clássica para 

controlar a planta, o procedimento para prognóstico de falhas em sistemas industriais 

proposto é relativamente independente, sendo possível utilizá-lo no caso de outras estratégias 

de controle. 
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RESUMO: A manutenção mecânica é essencial em todos os equipamentos e máquinas de 
qualquer empresa, pois é ela quem garante o bom funcionamento, rendimento e longa vida 
útil a todos os aparelhos e armamentos que são utilizados, visando a melhoria contínua dos 
processos e serviços oferecidos, além de segurança aos funcionários envolvidos. Com isso em 
mente e utilizando das experiências requeridas em sala de aula, como o uso de questionários 
orais e inspeções visuais, realização de fotografias para fins de avaliação e propostas de 
melhorias, foi possível a efetivação do diagnóstico realizado em um laboratório de análises 
clínicas, localizado em Jacobina – BA, onde são realizados exames de diversas naturezas. O 
resultado do trabalho mostra como a empresa se posiciona frente a manutenção mecânica e 
como as técnicas da mesma são incorporadas aos processos de análise.     
Palavras–chave: abordagem, análise, laboratório, observação 
 

DIAGNOSIS OF MECHANICAL MAINTENANCE 
 
ABSTRACT: The mechanical maintenance is essential in all the equipments and machines 
from any company, because ensures the good operation, efficiency and long life to all the 
gadgets used, for continuous improvement on offered processes and services, beyond the 
security to the employee envolved. With this in mind and using the experiences required in 
the classroom, like the use of oral questionnaires and visual inspections, making photographs 
for evaluation and improvement proposals, was possible the realization of the diagnosis made 
in a laboratory of clinical analysis, located at Jacobina – BA, where are conducted various 
types of tests. The result of the work shows how the company is positioned in front of 
mechanical maintenance and how the techniques of it are incorporated into the analysis 
processes. 
KEYWORDS: approach, analysis, laboratory, observation  
 

INTRODUÇÃO 

História da manutenção mecânica 

A manutenção, embora despercebida, sempre existiu, mesmo nas épocas mais remotas. 

Começou a ser conhecida com o nome de manutenção por volta do século XVI na Europa 

central. Tomou corpo ao longo da Revolução Industrial e firmou-se, como necessidade 

absoluta, na Segunda Guerra Mundial. No princípio da reconstrução pós-guerra, Inglaterra, 
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Alemanha, Itália e principalmente o Japão alicerçaram seu desempenho industrial nas bases 

da engenharia e manutenção. 

Nos últimos anos, com a intensa concorrência, os prazos de entrega dos produtos 

passaram a ser relevantes para todas as empresas. Com isso, surgiu a motivação para se 

prevenir contra as falhas de máquinas e equipamentos. Essa motivação deu origem à 

manutenção preventiva. 

Em suma, nos últimos vinte anos é que tem havido preocupação de técnicos e 

empresários para o desenvolvimento de técnicas específicas para melhorar o complexo 

sistema Homem/Máquina/Serviço. 

A manutenção industrial é a alma dos setores produtivos empresariais. De fato, sem a 

manutenção mecânica das máquinas e equipamentos não será possível: cumprir os 

cronogramas de fabricação; obter produtos de qualidade; diminuir os custos de produção; 

aumentar a competitividade; manter a fidelidade dos clientes; conquistar novos clientes; 

reduzir as perdas de matéria-prima e energia; competir em igualdade de condições no 

mercado interno e externo.(WEBER, et al, 2014) 

Conceito da manutenção mecânica 

A palavra Manutenção pode ser definida como sendo o processo de recuperação da 

função de um sistema, através de uma intervenção programada ou não, de profissionais 

tecnicamente capazes desta tarefa. Em outras palavras: Manutenção é a técnica de conservar 

os equipamentos e componentes em serviço durante o maior prazo possível e com o máximo 

rendimento, além de o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento 

regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações. Esses cuidados 

envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a substituição e a prevenção.(SANTOS, 

2012) 

 

 

Normalmente toda função básica de manutenção se resume ao seguinte: 
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● Efetuar reparos, selecionar, treinar e qualificar pessoal para assumir responsabilidades de 

manutenção;  

● Acompanhar projetos e montagens de instalações para posteriormente a manutenção poder 

otimizá-los. 

● Manter, reparar e fazer revisão geral de equipamentos e ferramentas, deixando-os sempre 

em condições operacionais. 

● Instalar e reparar equipamentos para atender necessidades da produção; Prever e preparar 

lista de materiais sobressalentes necessários e programar sua conservação; 

Algumas práticas básicas definem os tipos principais de manutenção que são: 

● Manutenção Corretiva; 

● Manutenção Preventiva; 

● Manutenção Preditiva; 

● Manutenção Proativa; 

● Manutenção Detectiva; 

● Engenharia de Manutenção 

Objetivos da manutenção mecânica 

De modo geral, a manutenção em uma empresa tem como objetivos: 

● Manter equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a 

produção normal e a qualidade dos produtos; 

● Prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos das máquinas. 

Alcançar esses objetivos requer manutenção diária em serviços de rotina e de reparos 

periódicos programados. A manutenção ideal de uma máquina é a que permite alta 

disponibilidade para a produção durante todo o tempo em que ela estiver em serviço e a um 

custo adequado.(MONTEIRO, et al, 2010) 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os procedimentos utilizados para conhecer a atual condição em que se encontra a 

empresa foram o uso de questionários com perguntas específicas para montagem do trabalho 

e a utilização de observação visual para encontrar as melhores formas de inquirir os 

funcionários, dentro dos quais foi possível a obtenção de dados como: setores, função das 

máquinas, cargo ocupado pelo funcionários; realização de fotografias para fins de avaliação e 

propostas de melhorias; inspeções visuais e questionários orais, abordando questões mais 

específicas da empresa. Através dos conhecimentos obtidos em sala de aula foi possível 

perceber ínfimas incongruências nos processos de análises clínicas, que serão abordadas neste 

relatório.  

Os itens abaixo resumem o método de avaliação que foram feitos na empresa, 

caracterizando o ponto inicial do trabalho bem como os seus resultados. 

 

 Entrevistas; 

 Catalogação; 

 Propostas de Melhoria 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na empresa estudada são realizadas atividades de manutenção corretiva e preventiva, 

além de limpeza diária dos equipamentos que envolvem líquidos ou sólidos orgânicos em seu 

processo. As análises clínicas são realizadas em ambientes climatizados (controle de 

temperatura) e com máquinas e equipamentos cujas temperaturas internas são também 

controladas.    

 As manutenções realizadas são feitas pelos técnicos provenientes das empresas 

fornecedoras das máquinas e equipamentos, combinando com a empresa utilizadora as 

melhores datas para realização das mesmas, enquanto a limpeza diária é realizada pelos 

técnicos de laboratório empregados na empresa. 

 Para realização de pequenos reparos técnicos em equipamentos próprios são utilizados 

manuais rápidos de consulta, para que nada seja danificado no processo de conserto. 

Na empresa são utilizados pequenos manuais de cada máquina, elaborados para garantir 

um rápido acesso às configurações do aparelho e realizar o reparo o mais cedo possível.  

 Além dos manuais, cada máquina e equipamento possui seu plano de manutenção, 

onde estão contidas as informações como número de série, fabricante e modelo, e quando será 
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feita a manutenção na máquina (adaptada a necessidade da empresa escolhida), bem como 

certificados de calibração dos equipamentos e atas de aprovação de dispositivos de medicação 

e monitoramento. 

No início de todo ano é feito um planejamento orçamentário da empresa. Cada despesa 

da empresa é descrita em um relatório, no qual são discriminadas as contas, uma delas é o 

custo de manutenção dos equipamentos. No laboratório há duas formas de realizar o 

orçamento: uma delas é por histórico, onde a quantia que foi gasta no ano anterior é 

novamente separada para novos gastos, além de acrescentar capital para possíveis mudanças 

de fornecedores e novos equipamentos e aparelhos. Com este novo aparelho é necessário 

fazer uma simulação de gastos. Depois dessa simulação é alocado um valor específico para a 

manutenção, onde o acompanhamento mensal é necessário. A empresa trabalha com a 

manutenção corretiva e preventiva. Os orçamentos das manutenções são enviados à 

administração da empresa, onde é vista a viabilidade financeira de saldar o processo e onde se 

autoriza o financeiro a fazer o pagamento. 

O laboratório possui sistema de segurança tanto para as máquinas quanto para os 

operadores, funcionários e clientes. Os operadores estão todos os dias sujeitos à contaminação 

e possíveis acidentes (explosões ou contato com ácido), por isso a estrutura do laboratório 

conta com a presença de extintores apropriados para cada material inflamável, chuveiros de 

rápido acesso e avisos precavendo a correta utilização dos equipamentos (uso de luvas e EPI’s 

apropriados), bem como indicações de voltagem das tomadas.  

Por se tratar de um laboratório de análises clínicas existem resíduos que necessitam de 

determinado cuidado ao serem descartados, por isso, após ser definido o risco relacionado ao 

material que será descartado, geralmente realizado pelo técnico responsável, a empresa toma 

as ações para preveni-los, como disponibilizar EPI's (Equipamento de Proteção Individual) 

apropriados para aquela utilidade, além da disponibilização de equipamentos necessários para 

o direcionamento dos resíduos ao local de coleta.  A empresa também dispõe do PGRSS 

(Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), documento que aponta e descreve as 

ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no 

âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição. 

 A realização dos descartes é feita em parceria com uma empresa privada, havendo a 

separação entre os resíduos comum e os resíduos biológicos, perfuro cortantes e químicos, de 

acordo com o risco. Próximo a garagem é disponibilizado pela empresa um local para o 

armazenamento dos resíduos, normalmente são armazenados em espécies de túneis 
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apropriados ao uso ou em caixas para facilitar o deslocamento, havendo a coleta realizada 

pela empresa contratada a cada 15 dias para resíduos que possuam maior risco e diariamente 

para resíduos comuns. 

 Para o melhor gerenciamento dos descartes de resíduos, os funcionários responsáveis 

pelo direcionamento dos resíduos ao local de armazenamento devem preencher uma planilha, 

para que haja uma relação quantitativa de resíduos descartados no mês. Apesar de não ser 

obrigatório a empresa realiza um processo de esterilização por autoclavação dos resíduos 

antes da coleta por parte da empresa privada. Após coletado em maioria dos resíduos são 

novamente autoclavados, incinerado ou neutralizado. 

Os recipientes onde são armazenados os resíduos são revestidos por um material que 

não permite a contaminação do ambiente, além de serem produzidos em um material 

resistente para o armazenamento dos resíduos. 

Em relação as instalações físicas utiliza-se para a manutenção das instalações físicas o 

mesmo raciocínio da manutenção de aparelhos e equipamentos (manutenção corretiva e 

preventiva). A preventiva envolve a fiscalização de rachaduras, fissuras e renovação de 

pintura. A corretiva é localizada, cada setor faz suas inspeções e as dirigem para o setor de 

administração, onde são tomadas as devidas providências.  

Essas estruturas e instalações físicas não são sempre renovadas e sim reformadas, a 

construção de um novo ambiente se dá quando o mercado consumidor exige, para conseguir 

oferecer os melhores serviços com a melhor qualidade. Depois de diagnosticar as demandas 

crescentes, através de pesquisa de satisfação do cliente e a percepção natural dos 

profissionais, é gerado um plano de ação que possivelmente suprirá essas necessidades.  

O laboratório possui uma reserva de caixa para situações atípicas, e em última 

instância, se o dano for muito grande e a reserva de caixa não cobrir essas avarias, entra-se 

com a solicitação de empréstimo com os bancos que proporcionam isso. 

Após todas as informações coletadas na empresa estudada mesmo que existam 

irregularidade nos usos dos equipamentos ou instrumentos de medição, não foram observados 

durante a visita a empresa, os exames e processos realizados beiram a perfeição, não só no 

quesito regularidade, como na organização. 

A estrutura da empresa se encontra em condições regulares ao uso, em relação a 

higiene e organização geral. Os setores trabalham em perfeita harmonia, num sistema de 

dependência e hierarquização que sempre é obedecido e seguido de forma padrão por todos os 

funcionários. 

Em relação aos equipamentos, a manutenção de rotina é realizada de forma eficiente 
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pelos técnicos de laboratório, que são contratados por exatamente se apropriarem do conteúdo 

necessário para a melhor utilização dos aparelhos e equipamentos dispostos na empresa de 

forma a atender as demandas requeridas pela mesma. 

No item de gestão e administração a empresa também é bastante preparada e os 

processos são muito bem monitorados, contando com profissionais experientes e que realizam 

tarefas de fundamental importância nos processos, sempre as fazendo de forma impecável. 

No geral, a análise da empresa pode ser resumida em uma palavra: excelência. 

Excelência essa que se aplica a qualidade, segurança, serviços, produtos, processos e 

manutenção.   
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RESUMO: O uso de copos descartáveis é útil pela praticidade, todavia desencadeia 
problemas ambientais, pois o plástico demora centenas de anos para se decompor quando 
descartado no meio ambiente. A partir dessa problemática, o presente trabalho objetivou o 
diagnóstico do consumo de copos descartáveis no Instituto Federal de Ensino, Campus Natal-
Central, através da quantificação da demanda anual; da vistoria das estratégias utilizadas para 
redução destes resíduos e da verificação do destino dado aos copos usados. Foram realizadas 
visitas aos seguintes locais: almoxarifado, direção geral, diretorias de ensino, gráfica, 
refeitório, corredores e áreas desportivas, além do setor responsável pela sustentabilidade do 
campus. Durante as visitas, entrevistas foram realizadas com alguns diretores setoriais para a 
obtenção dos dados. No ano de 2013, ocorreu uma campanha no campus para reduzir o uso de 
copos descartáveis, com a doação de canecas para todos os servidores, estagiários e bolsistas e 
de garrafas plásticas para 3.500 alunos, além da instalação de coletores de copos plásticos, 
tipo trilha, em diversos locais. Verificou-se que a estratégia de doar os objetos não obteve 
tanto êxito, por falta de campanhas educativas; o mesmo ocorreu com as lixeiras especiais, 
pois os copos não são reciclados, mas sim depositados no lixo comum e destinados ao aterro 
sanitário. Atualmente, o que fez diminuir consideravelmente o consumo de copos descartáveis 
foi a substituição destes por copos reutilizáveis no refeitório mantido pelo instituto. Portanto, 
o campus deve persistir na conscientização ambiental de sua comunidade, para limitar os 
copos descartáveis apenas ao uso dos visitantes. 
Palavras–chave: escola, meio ambiente, plástico, reciclagem, sustentabilidade 
 

DIAGNOSIS OF THE CONSUMPTION OF DISPOSABLE CUPS AT 
THE FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION: THE EFFECTIVENESS 
OF AN APPROACH IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 
 
ABSTRACT: The use of disposable cups is useful for practicality, but it gives rise to 
environmental problems, because plastic takes hundreds of years to decompose when 
discarded into the environment. From this problem, the present work aimed the diagnosis of 
the consumption of disposable cups at the Federal Institute of Education, Campus Natal-
Central, by means of the quantification of the semi-annual demand; through the overhaul of 
the strategies used for reduction of the waste and the verification of the destination given to 
cups used. Visits were carried out at the following locations: warehouse, general direction, 
directorships of education, print shop, refectory, halls and sports areas, in addition to the 
sector responsible for sustainability on Campus. During the visits, interviews were conducted 
with some sectorial directors to obtain the data. In 2013, there was a campaign on campus to 
reduce the use of disposable cups, with the donation of mugs for all servers, trainees and 
contributors and plastic bottles for 3.500 students, plus the installation of plastic cup vertical 
dispensers (trail) in multiple locations. It was found that the strategy of donating the objects 
did not achieve its success because of the lack of educational campaigns; the same happened 
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with the special bins, because the cups are not recycled, but deposited in the ordinary garbage 
and destined for the landfill. Currently, what did decrease considerably the consumption of 
disposable cups was the replacement of these for reusable cups in the refectory maintained by 
the Institute. Therefore, the campus should persist in environmental awareness of its 
community, to limit the use of disposable cups only to the use of visitors. 
KEYWORDS: environment, plastic, recycling, school, sustainability 
 
INTRODUÇÃO 

O modo de vida contemporâneo faz com que a população busque constantemente por 

praticidade, através da adoção de hábitos que visam facilitar e acelerar as atividades 

rotineiras. Um dos costumes que faz parte da atual cultura mundial é a utilização de plásticos 

descartáveis para armazenamento e consumo de alimentos, substituindo outros materiais 

anteriormente utilizados, como o vidro e o papel, fato esse que proporciona comodidade e 

higiene aos consumidores, mas que desencadeia uma gama de impactos negativos ao meio 

ambiente e ao próprio homem. 

De modo geral, os plásticos descartáveis são classificados como termoplásticos, cujos 

têm as características de serem mais maleáveis e não sofrerem alterações químicas quando 

submetidos ao aquecimento. Além disso, os plásticos também são classificados de acordo 

com a NBR 13.230 (ABNT, 2008) – a qual teve como base o sistema de código de 

identificação pela Sociedade das Indústrias de Plásticos (SPI - Society of Plastics Indutry) –, 

que enumera seis tipos de materiais e uma sétima opção, para produtos compostos por outros 

tipos de resinas.  

A Figura 1 expõe as sete classificações de plásticos existentes, que possuem a função 

principal de facilitar, após o descarte, sua separação e posterior reciclagem e revalorização. 

Contudo, o trabalho apresentado por Coltro, Gasparino e Queiroz (2008) alerta que os 

símbolos dessa padronização, apesar de facilitarem a coleta dos plásticos no Brasil, não 

representam total confiabilidade de que os materiais são realmente apropriados para a 

reciclagem.  
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Figura 1. Classificação dos materiais plásticos segundo a NBR 13.230. 
ABNT, 2008. 

 

Em relação à reciclagem, ela pode trazer vários benefícios, entre eles: a diminuição da 

quantidade de lixo a ser levado o para o aterro, aumentando o seu tempo de vida; a 

preservação de recursos naturais; a economia de energia; a diminuição dos impactos 

ambientais e a geração de empregos diretos e indiretos (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

Dentre os mais diversos tipos de plásticos descartáveis, os copos são um dos mais 

comumente utilizados. De acordo com Nobre, Souza e Lucena (2012), a fabricação de copos 

descartáveis no Brasil é de, aproximadamente, 96 mil toneladas por ano, que são consumidas 

principalmente pelo mercado interno. Outro agravante da situação é que, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente, o plástico demora mais de 400 anos para se decompor na 

natureza (MMA, 2016) e, mais especificamente, de acordo com a reportagem de Leblanc 

(2016), o tempo de decomposição dos copos descartáveis é de 50 anos, tempo confirmado 

pela U.S. National Park Service e Mote Marine Laboratory & Aquarium (2016).  

Na utilização de copos de plástico, também se deve levar em conta que este provém do 

petróleo, que é uma fonte não renovável, e que sua extração implica em grande impacto 

ambiental. No quesito reciclagem, podemos afirmar que 100% do plástico é reciclável, porém 

é necessário lavá-lo para que esse processo ocorra, consumindo, assim, água e detergente. 

Apesar de poder ser reciclado, encontramos na literatura que é insignificante a participação do 

Poliestireno reciclado na obtenção de copos novos, sendo assim, todo copo descartável utiliza 

matéria prima extrativa e não sustentável (UTRINI, et al., 2007). 

De acordo Dantas, Morais e Ramos (2010), que fizeram o levantamento dos resíduos da 

coleta seletiva do IFRN Campus Natal-Zona Norte, verificou-se que 20% dos resíduos do 

local eram materiais plásticos, compostos principalmente por copos descartáveis provenientes 

da cantina e do refeitório. Entretanto, a pesquisa realizada por Melo e Silva (2009) a respeito 
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da coleta seletiva do IFRN Campus Natal-Central, demonstrou que 9% dos resíduos 

recolhidos no local eram de plástico, mas havia uma série de fragilidades ao longo da coleta.  

Em instituições de ensino, a principal alternativa para se reduzir o consumo de copos 

descartáveis é a substituição destes por canecas ou copos reutilizáveis, fato que já foi 

trabalhado por vários autores, como Tosi et tal. (2013), que propôs a utilização de copos 

reutilizáveis no refeitório da Universidade de Campinas/SP. 

Diante disso, o presente artigo objetivou o diagnóstico do consumo de copos 

descartáveis no IFRN Campus Natal-Central, partindo do fato de que, em 2013, a direção do 

instituto realizou uma campanha com o intuito de diminuir a utilização de copos descartáveis 

na instituição, com a distribuição de canecas e garrafas para servidores e acadêmicos. 

      

MATERIAL E MÉTODOS 

As metodologias utilizadas foram a exploratória e a quantitativa, além da realização de 

entrevistas com alguns servidores administrativos, que proporcionaram um diagnóstico mais 

amplo da utilização de copos descartáveis no Campus Natal-Central do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

A área de estudo compreende uma extensão de 90.000 m² e está localizada, desde 1967, 

na Avenida Senador Salgado Filho, bairro de Tirol, na zona administrativa sul de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte. Segundo dados obtidos no setor administrativo do 

campus, no segundo semestre de 2016, o instituto em questão possui 3.070 alunos 

matriculados, 340 docentes e 211 técnicos administrativos, os quais são os principais 

consumidores dos copos descartáveis do local. 

Partindo da informação de que já havia sido realizada uma tentativa de conscientização 

sobre o uso dos copos descartáveis no local de estudo, no ano de 2013, e para um melhor 

levantamento dos dados, o diagnóstico foi realizado nas seguintes etapas: pesquisa das 

estratégias utilizadas para redução do uso de copos descartáveis em 2013; visita aos setores do 

Instituto – almoxarifado, direção geral, diretorias de ensino, gráfica, refeitório, corredores, 

áreas desportivas e setor responsável pela sustentabilidade do campus – para verificar a 

eficácia da conscientização trabalhada em 2013; avaliação e demonstração do consumo de 

copos descartáveis no instituto, a partir de dados colhidos no ano de 2016, e levantamento do 

custo anual que a compra dos copos descartáveis gera para o instituto e da quantidade média 

desses resíduos que vão para o aterro sanitário. 

Vale salientar que, no decurso da pesquisa, os responsáveis pelas informações 

fornecidas mostraram-se atentos ao tema, tornando a coleta de dados bastante rica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No ano de 2013, a direção geral do instituto e o setor responsável pela sustentabilidade 

do campus promoveram uma campanha para a diminuição do uso de copos descartáveis, 

através da distribuição de canecas personalizadas para todos os servidores, estagiários e 

bolsistas do instituto e de 3.500 garrafas plásticas para os alunos (Figura 2 a). Além disso, 

ocorreu a instalação de reservatórios, tipo trilha, coletores de copos plásticos nos locais onde 

havia bebedouro e garrafas de café (Figura 2 b). Durante esse período, também foi realizada 

uma breve educação ambiental sobre a importância da substituição dos copos descartáveis 

pelos reservatórios reutilizáveis, todavia o público-alvo foi somente os servidores, os quais 

receberam um e-mail com um documento de conscientização. 

 

   

a)                                                                 b) 

Figura 2. a) Exemplar da caneca e da garrafa que foram distribuídas em 2013. b) 
Coletores de copos implantados em 2013. IFRN, 2016. 

  

Além de acarretar em uma diminuição dos negativos impactos ambientais, a adoção do 

hábito de utilizar canecas e garrafas reutilizáveis resulta em uma economia financeira às 

instituições de ensino, referente à diminuição ou ausência da compra dos copos descartáveis. 

Entretanto, é necessário que haja projetos de educação ambiental para que toda comunidade 

tenha conhecimento das consequências maléficas do uso dos descartáveis, para que, assim, 

sejam evitadas possíveis resistências às mudanças. 

Com isso, foi realizada no presente ano, 2016, uma vistoria no campus para avaliar se as 

comunidades acadêmica e administrativa adotaram o uso dos reservatórios doados em 

contrapartida aos descartáveis. Quanto aos estudantes, a utilização de copos descartáveis foi 

considerada regular, visto que ao longo dos setores de salas de aula e de esportes existem 

bebedouros coletivos que permitem a ingestão de água sem auxílio de reservatórios. Onde se 
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percebeu um maior consumo de copos descartáveis pelos alunos foi no auditório e no mini-

auditório, locais onde existiam bebedouros e copos descartáveis disponíveis ao público.     

Todavia, vale salientar que foi observado que uma grande quantidade de alunos possui 

garrafa particular, mas raramente encontrou-se a do modelo que foi distribuído, fato que pode 

ser justificado pelo fluxo de alunos na instituição, considerando que muitos dos contemplados 

com as garrafas já concluíram os estudos. 

Em relação aos servidores, em muitos dos setores visitados (em todas as diretorias de 

ensino e na gráfica do campus, por exemplo) existia uma dicotomia: muitos dos servidores 

tinham suas canecas particulares, variadas entre as distribuídas e outras de aquisição pessoal, 

mas ao lado dos bebedouros e garrafas de café tinham pacotes de copos descartáveis. Com 

isso, pôde-se perceber que a conscientização não obteve total êxito, visto que a utilização das 

canecas não foi capaz de extinguir o uso dos copos plásticos em muitos locais. 

Entretanto, na visita realizada ao setor de administração geral, foi notado que todos 

possuíam suas canecas e não havia descartáveis – fato confirmado pelos servidores do local, 

que relataram ter adotado esse hábito há alguns anos. Esse exemplo reafirma a tese de que é 

possível eliminar os copos descartáveis com uma simples atitude, mas que é necessária uma 

conscientização conjunta para que isso aconteça. 

Em seguida, a vistoria foi realizada no refeitório do campus, o qual disponibiliza, aos 

discentes, em média de 500 almoços e 150 jantares por dia (de segunda a sexta), além de 

milhares de merendas nos intervalos de aula, de modo gratuito. Lá, a nutricionista chefe 

concedeu uma entrevista sobre a temática da utilização de copos descartáveis na alimentação 

fornecida.  

Ela explicitou que o refeitório dispõe de dois tipos de copos reutilizáveis: de plástico 

PEAD e de inox (Figura 3), que são usados para servir os alimentos líquidos e que fizeram 

diminuir drasticamente o uso de copos descartáveis no local. Até o fim do ano de 2015, 

existiam apenas os copos de plástico PEAD, pois os de inox foram adquiridos no início do 

ano de 2016, quando o refeitório foi reinaugurado após uma reforma e houve uma 

preocupação de diminuir o uso de descartáveis na alimentação dos alunos. 
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Figura 3. Copos de inox e de plástico PEAD utilizados no 
refeitório do IFRN Campus Natal-Central. IFRN, 2016. 

 

Apesar disso, foi relatado também que o refeitório solicita ao almoxarifado do campus, 

em média, seis caixas de copos descartáveis de 180 mL por semana, para serem utilizados em 

casos de emergência e nas refeições distribuídas nas sextas-feiras, pois nesse dia da semana os 

funcionários do local são liberados uma hora mais cedo e, desse modo, não há tempo 

suficiente para que seja feita a lavagem dos copos reutilizáveis.      

Já na visita realizada ao almoxarifado do campus, foi verificada que é realizada a 

compra de dois tipos de copos descartáveis: de 180 mL de polipropileno (PP) e de 50 mL de 

poliestireno (PS). Contudo, o responsável geral do almoxarifado ressaltou que os copos de 50 

mL, destinados ao consumo de café, são bastante rejeitados nos setores do campus, porque a 

comunidade prefere utilizar os de 180 mL para tal finalidade.   

A pesquisa alcançou, também no almoxarifado, os dados da quantidade de copos 

descartáveis por caixa, que foram: cada caixa de copos de 180 mL tem 2.500 unidades e cada 

caixa de copos de 50 mL tem 5.000 unidades. Anualmente, cerca de 600 caixas destes copos 

são compradas, sendo 60 delas de copos de 50 mL e 540 de copos de 180 mL, e o custo médio 

unitário das caixas é de, respectivamente, R$ 28,00 e R$ 34,00. A partir dessas informações, 

obteve-se uma média do custo anual com copos descartáveis: aproximadamente R$ 20.040,00 

são gastos pelo IFRN Campus Natal-Central na compra desse material por ano.  

Obteve-se a informação, ainda no almoxarifado, de que, mesmo com os armazenadores 

especiais, os copos descartáveis são destinados, junto ao lixo comum, ao aterro sanitário. 

Ciente disso e a fim de obter uma média aproximada, em quilograma (Kg), da massa anual de 

copos que é levada ao aterro sanitário, foram pesados cinco copos descartáveis vazios de cada 

tipo em uma balança analítica e, posteriormente, calculou-se a média da massa de cada 

unidade, que foi de 1,4248 g para o copo de 180 mL e de 0,6355 g para o copo de 50 mL. Por 

fim, multiplicando as médias das massas pelo consumo anual e somando-as, os cálculos 
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mostraram que cerca de 2.114,13 Kg de plásticos vão para o aterro sanitário, sem nenhuma 

medida de reciclagem ou reutilização. 

 

CONCLUSÕES 

Em relação à estratégia de doação dos objetos reutilizáveis, verificou-se que ela não 

trouxe nenhuma redução do consumo de copos descartáveis no campus, segundo informado 

no setor de almoxarifado. Muito provavelmente isso aconteceu por falha na campanha 

educativa que a equipe gestora realizou - a qual ficou restrita apenas ao envio de um e-mail 

para os servidores.  

A inexpressividade de bons resultados também ocorreu com a implantação das lixeiras 

especiais, pois foi sabido que os copos coletados nelas não são reciclados, como se era 

esperado, mas sim depositados diariamente no lixo comum e destinados ao aterro sanitário, 

sem nenhuma medida de reutilização ou outros mecanismos menos prejudiciais ao meio 

ambiente. 

Por fim, os locais que mais demonstraram preocupação com a redução do consumo dos 

copos descartáveis foram o setor de administração geral e o refeitório. Considerando que o 

dinheiro gasto na compra destes copos plásticos poderia ser utilizado para inúmeros fins 

imprescindíveis ao ensino, o campus deve persistir no despertar da consciência ambiental em 

sua comunidade, a fim de limitar os copos descartáveis apenas ao uso dos visitantes e, assim, 

tornar o instituto mais sustentável.  

Vale salientar, ainda, que os dados aqui fornecidos podem servir de base para pesquisas 

posteriores relacionadas ao uso de descartáveis, meios de descarte e modos de reutilização. 

Tendo em vista, também, o valor médio obtido de custo anual e a quantidade que vai para o 

aterro de copos plásticos no IFRN Campus Natal-Central, as informações aqui expostas 

podem ser utilizadas como referência para pesquisas acerca dos impactos gerados para o meio 

ambiente, bem como, a utilização de técnicas de educação ambiental que proporcionem 

melhor eficiência.  
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RESUMO: O Projeto de pesquisa, Climatização Sustentável do IFBA - Campus Camaçari que tem 
como objetivo melhorar as temperaturas em sala de uma forma sustentável, isso é, sem agredir o 
ambiente. Esse projeto iniciou definindo três frentes de trabalho, a sócio comportamental, a biofísica e 
a do diagnostico energético, este último chamado de time amarelo, esse time tem como objetivo o 
diagnóstico energético das instalações elétricas existentes no Instituto Federal da Bahia -  Campus 
Camaçari, bem como apresentar sugestões para o melhoramento da instalação, tornando-a mais 
eficiente. Isto por que o campus tem se mostrado grande consumidor de energia elétrica, sendo este 
trabalho o primeiro estudo feito para implementação de políticas sustentáveis em prol da utilização 
racional desta forma de energia. Este estudo também contribui para a comunidade, não só 
influenciando a tomar medidas mais sustentáveis, mas deixando acessível para outras instituições que 
estejam dispostas a aplica-las em suas instalações as medidas que aqui foram adotadas. 

  
Palavras–chave: energia, desenvolvimento, sustentabilidade 
 

IFBA CAMPUS CAMAÇARI’S ENERGETIC DIAGNOSTIC 
 
ABSTRACT: The research project, Sustainable Climate of IFBA – Campus Camaçari, has 
the purpose to think a form to slow down the classes’ temperature in a sustainable way, 
reducing the environment impact. At the beginning, was defined three fonts of working:  
group” is a part of the Sustainable Climate Project of IFBA-Campus Camaçari, and Its main 
purpose is perform the electrical diagnosis of the building presented, in order to introduce 
suggestions that can turn It into an effective eletrical installation. The Campus has been 
consuming large amounts of energy, so, under certain circumstances, this research is the first 
one to insert sustainable politics to promote Its responsible consumption. In addition, this 
research contribuites to the roll community, being an example and also an inspiration of 
sustainable’s commitment.  
 
KEYWORDS: Energy, Development, Sustainability 
 

INTRODUÇÃO 

O Time Amarelo é um subgrupo do projeto de pesquisa Climatização Sustentável do 

IFBA campus de Camaçari, que tem como objetivo promover o diagnostico energético da 

instalação elétrica do campus e constatar se a instalação seria capaz de suportar a inserção de 

mais carga (ou seja, a inserção dos aparelhos de refrigeração nas salas de aula), ou se seria 
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necessário promover algumas possíveis intervenções para gerar eficiência energética após o 

aumento de cargas para viabilizar a climatização.  

Saber como a energia elétrica é utilizada é de grande importância para se fazer 

intervenções adequadas em prol da eficiência energética. Por isso, é muito significativo 

averiguar no campus a sua situação atual e onde a energia está sendo usada, vistoriando os 

equipamentos e o seu atual consumo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para que se possa trabalhar com eficiência energética, ou seja, prover modificações na 

instalação para torná-la mais eficiente, é necessário conhecer quais e quantos são os 

equipamentos que mais consomem energia elétrica, bem como investigar o grau de real 

utilização que ele possui da potência ativa que consome (fator de potência). Então, foi 

necessário realizar primeiramente um inventário de cargas que consiste em realizar anotações 

de todos os equipamentos elétricos do campus, juntamente com seus respectivos dados 

técnicos.  

Feito inventário de cargas, colocando cada equipamento com seus respectivos dados 

técnicos, foi analisado os cronogramas de aulas de todas as turmas, juntamente com os 

horários de funcionamento do setor administrativo, exprimindo o consumo de energia elétrica 

por setor e horário, estimando assim a demanda mínima de cada dia, essa que é o mínimo de 

watts que o IFBA- Campus Camaçari utiliza.  

Em seguida foi necessário estudar as contas de energia elétrica do campus dos anos 

2013, 2014 e 2015, a fim de descobrir o padrão de consumo do campus. Em seguida, 

verificou-se que o IFBA Campus Camaçari está no grupo de consumidores A4 Convencional, 

segundo a resolução da ANEEL, artigo XXXVII, resolução 414/2010. Com isto é possível ver 

se, de acordo com os termos atuais de contrato da fornecedora de energia, seria possível 

aumentar a potência do sistema ou se seria necessário uma mudança no contrato para um 

novo valor de fornecimento em kW para nova demanda. 

Os dados da demanda mínima (essencial) é a quantidade de salas que são utilizadas em 

um mesmo horário do dia a fim de estabelecer o dia e hora do momento crítico do campus, ou 

seja, o momento onde a demanda é máxima.  Por sua vez, com estes dados estabelecidos, foi 

possível chegar ao fator de carga da instalação, avaliar a corrente solicitada do transformador 
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e assim perceber a viabilidade para definir quais equipamentos de climatização podem ser 

instalados sem que haja sobrecarga. 

Logo após, como parte final do nosso trabalho, foi feito um estudo luminotécnico para 

definir as possíveis potências de lâmpadas LEDs que seriam capaz de substituírem as atuais 

fluorescentes, em ambiente escolar – estudo feito de acordo com a NBR 5413. Juntamente 

com esse estudo, foi feito outro sobre os possíveis tipos de aparelhos de ar condicionado que 

seriam eficientes e ao mesmo tempo capaz de suprir uma sala de 60m² com 40 estudantes. 

Ainda foram estimados qual seria a nova potência instalada após serem feitas todas as 

substituições eficientes sugeridas, e quanto seria gasto (em consumo de kWh) com a adição 

dos aparelhos de ar condicionados e com redução do consumo de outros equipamentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inventário de cargas 

Através do Inventario de Cargas, foi possível encontrar os maiores consumidores de 

energia elétrica, onde em primeiro lugar se encontra o sistema de iluminação – que é utilizado 

praticamente ao longo do dia inteiro – em segundo o sistema de refrigeração e em terceiro os 

computadores. Foi possível perceber também uma série de situações inadequadas nas 

instalações, como: grande parte dos equipamentos de refrigeração não é etiquetada com o selo 

de eficiência energética PROCEL; o acionamento da iluminação dos corredores, iluminação 

pública e refletores são a partir de disjuntores; algumas células dos postes de iluminação estão 

derretidas e algumas lâmpadas queimadas, além de possuir baixo aproveitamento de energia 

elétrica; as lâmpadas dos refletores do ginásio têm um gasto extremamente alto, sendo quinze 

lâmpadas, cada uma com potência de 1KW. 

Com os dados de iluminação e comparando com lâmpadas mais econômicas foi 

possível perceber o quão significativo podem ser pequenas mudanças como as mostradas na 

tabela 1: 
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Tabela 1: Dados de iluminação do Campus trazendo o local avaliado, a quantidade de 

lâmpadas fluorescentes utilizadas sendo que a potência de cada é trinta e dois watts, a 

potência ativa total de todas elas multiplicado pela quantidade de lâmpadas fluorescentes 

utilizadas medido em quilowatts, quantidade de LED´s necessárias pra substituir sendo que a 

potência de cada é dezenove watts, a potência ativa total delas sendo esse resultado a 

multiplicação da quantidade pela potência ativa unitária. IFBA, 2015. 

 

Local Quantidade de 
fluorescents 

(Unidade) 

Potência das 
fluorescentes 

(kW) 

Quantidade 
de LED’s 

(Unidade) 

Potência das 
LED’s 

(kW) 

Economia 
gerada 

(kW) 

Salas de aula 112 32 x 112 = 
3,584  

56 19 x 56 = 
1,064 

2,52  

Laboratórios 126 32 x 126 = 
4,032  

63 19 x 63 = 1,2  2,832  

Sala de 
Desenho 

40 32x 20 = 0,64  20 25 x 20 = 
0,50  

0,14  

Biblioteca 40 32 x 40 = 1,28  20 25 x 20 = 
0,50 

0,78 

Corredores 58 32 x 58 = 
1,856  

29 19 x 29 = 
0,551 

1,305  

Demais salas 244 32 x 244 = 
7,808  

122 19 x 122 = 
2,32  

5,488  

 

Sendo, com a tabela 1, possível perceber uma economia por mês bastante significativa, sendo 

uma mudança tão pequena. 

 

Estimativa do consumo por sala 

Chegou-se ao resultado que, cada sala possui consumo diário (médio), isso é consome 

em media por dia, de 12,45 kWh (multiplicado pela tarifa de R$0,251 cada sala de aula gasta 

R$3,13), com demanda atual padrão de 1.640W. Enquanto isto, os laboratórios possuem 

demanda atual padrão de 6.630W, com consumo (médio) aparente de 28,94kVAh, onde 

23,151kWh são de potência ativa – considerando o FP = 0,8 – e 17,36kVArh são de potência 
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reativa. Multiplicando cada potência pela sua tarifa especifica temos que 23,151 x 0,251 = R$ 

5,82 e que 17,36 x 0,187 = R$3,25, onde o gasto total (médio) por laboratório diário é de 

5,82+3,25 = R$9,07. 

Fator de Carga 

A análise de Fator de Carga é de grande importância para o nosso projeto, pois, é um 

bom indicador de como uma unidade consumidora utiliza a potência instalada no 

estabelecimento. Em outras palavras, permite verificar o quanto a energia está sendo utilizada 

de forma racional. Este índice não é tarifado pela concessionária.  

Analisando então os horários de cada turma, bem como os tipos de salas que estas 

utilizam, chegamos ao dia e horário crítico, e qual sua demanda estimada. Temos então que 

durante as terças-feiras, em algum momento das 18:30 às 20:20, a demanda é igual ou 

próxima de 158,59 kW . Então, para satisfazer a equação da figura 1, fomos até a conta de 

energia referente ao mês de Fevereiro de 2016, onde a demanda máxima foi igual a 154,56 

kW e vimos que o consumo foi de 25,065 kWh. Com isso, temos:  

 

 

       

 

Equação 1. Demonstração de como é feito o Fator de Carga utilizando os dados do 

Campus 

 

Quanto mais próximo de 1, o fator de carga, melhor a utilização da demanda em relação 

ao consumo. O fator de 0,675 é considerado regular, pois, se tem um dia da semana onde a 

demanda é de pico, enquanto os outros dias essa demanda cai em média de 35 kW. Ou seja, é 

possível dizer que a utilização da instalação elétrica não está otimizada, uma vez que o pico 

de demanda não justifica o consumo, ainda em outras palavras, para utilizar melhor o valor de 

uma demanda tão elevada, o consumo deveria ser mais elevado, ou mesmo, poderia distribuir-

se as cargas do dia crítico para entrar em funcionamento em outros dias quando a demanda é 

menor e assim exigir menor valor de pico da instalação. 
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CONCLUSÕES 

O time Amarelo do Projeto de Climatização e Energia Sustentável, veio por meio 

deste artigo apresentar as informações sobre o diagnóstico energético das instalações elétricas 

colhidas no IFBA Campus Camaçari, bem como apresentar soluções para o melhoramento da 

instalação, elevando sua eficiência, pois como já citado, e comprovado por estudo, o campus é 

ineficiente eletricamente falando.  

Durante a etapa de pesquisa, foi possível perceber os pontos específicos onde a 

instalação é ineficiente (acionamentos, demanda e iluminação). Logo, caso fossem inseridos 

aparelhos de ar condicionado em todas as salas de aula, além do aumento considerável do 

consumo, a instituição seria frequentemente multada por conta da ultrapassagem da demanda, 

então, com medidas simples como a mudança das lâmpadas, troca dos equipamentos de ar 

condicionado que já tem por mais eficientes, acionamento adequado, utilização de alguns 

equipamentos e laboratórios em horário mais oportunos, entre outros, é possível inserir os 

aparelhos de refrigeração e ainda reduzir a demanda e parte do consumo mensal. 

Lembrando ainda que, para reduzir drasticamente tanto a demanda contratada e 

consumida mensalmente, quanto o consumo em kWh, é necessária a implementação no 

fornecimento de energia com fontes alternativas sustentáveis. 

Neste sentido, as mudanças propostas tem como razão primordial a diminuição 

demanda e consequentemente do consumo, liberando carga na instalação mesmo que os 

aparelhos de ar condicionados fossem inseridos nas salas de aula. O Campus certamente será 

destacado pelo grau de eficiência energética que possuirá assim que as implementações 

estiverem concluídas, mostrando a alternativa sustentável para outras instituições de ensino, 

uma vez que apenas unidades produtoras veem tomando iniciativas para se tornarem mais 

eficiente suas instalações, sendo o IFBA Campus Camaçari, a primeira instituição de ensino 

não lucrativa a ter essas mudanças estudadas e implantadas. 
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DIAGNÓSTICO SANITÁRIO DE POÇOS RASOS SITUADOS NO 
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RESUMO: A escassez hídrica influencia na busca por fontes alternativas de água para 
suprimento das necessidades humanas. Na região nordestina brasileira, normalmente, utiliza-
se cisternas e poços rasos ou profundos para armazenamento de água, de chuva e subterrânea, 
respectivamente. A qualidade de águas armazenadas em poços é influenciada pelas seguintes 
condições de saneamento: ausência de tampas, abertura para águas de enxurradas, retirada de 
água por utensílios, uso multifamiliar, proximidade de currais, de cemitérios, de fossas 
sépticas, de postos de gasolina, e outros. O presente trabalho avaliou quais condições de 
saneamento interferem na qualidade de água presente em três poços rasos situados na cidade 
de Igreja Nova, em Alagoas. Constatou-se que a proximidade com curral foi a principal 
responsável pela deterioração da qualidade da água, especificamente ao se tratar de 
indicadores microbiológicos. 

Palavras–chave: indicadores microbiológicos, poço raso, qualidade de água 
 

DIAGNOSIS OF HEALTH IN THE SHALLOW WELL LOCATED IN 
IGREJA NOVA / ALAGOAS 
ABSTRACT: Water scarcity affects the search for alternative sources of water to supply 
human needs. In the Brazilian northeastern region usually is used tanks and shallow or deep 
water wells for storage, rainfall and ground, respectively. The quality of water stored in wells 
is influenced by the following sanitary conditions: no covers, opening for runoff water, 
utensils by water withdrawal, multifamily use, corrals proximity, cemeteries, septic tanks, gas 
stations, and others. This study evaluated which sanitation conditions affect the quality of 
water present in three shallow wells located in the city of Igreja Nova, in Alagoas. It was 
found that the proximity to corral was primarily responsible for the deterioration of water 
quality, specifically when dealing with microbiological indicators. 

KEYWORDS: Microbiological indicators, shallow well, water quality 
  
 

INTRODUÇÃO 

O nordeste brasileiro, mais especificamente o semiárido, sofre com escassez de água há 

longos anos. Há ainda na região, além de poucos mananciais de superfície perenes, pouco 

período com ocorrência de chuvas, elevada evaporação, e, em alguns trechos, pouca cobertura 

de redes de abastecimento de água, o que contribui com o quadro de crise hídrica na região. 
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Sendo assim, é preciso que a população busque alternativas para captação e 

armazenamento de água. Dois exemplos comuns são a utilização de cisternas para captação de 

água de chuva, e poços rasos ou profundos para aproveitamento de águas subterrâneas. 

É comum no Nordeste brasileiro a instalação de poços rasos ou freático, do tipo 

caçimba ou escavado (Figura 1). Tais estruturas extraem água de aquíferos livres e rasos.  

 

Figura 1. Representação de poço cacimba. Instituto Geológico de São Paulo, 
2009. 

 

As águas subterrâneas normalmente apresentam boa qualidade, uma vez que contam 

com dois importantes fatores: preservação da qualidade da água, em função do seu 

confinamento, e filtração que ocorre no processo de infiltração da água precipitada no solo. 

Condições de saneamento são fundamentais para que se mantenha a água subterrânea 

em condições de qualidade. Dentre eles cita-se: retirada de água por bombeamento; 

distanciamento de currais, fossas, cemitérios, postos de gasolina; uso unifamiliar da água; 

vedação de poço com tampa e cadeado; tampa confeccionada em material metálico; proteção 

contra águas de enxurrada; realização de desinfecção, e outros (BRASIL, 2004). 

Sendo assim, observa-se que o aspecto saneamento possui relação direta, além de 

outros aspectos, com a escolha do local de instalação do poço. Escolha essa que deve ser 

norteada por critérios técnicos, que em muitos casos não acontecem no Brasil. No país é 

comum a abertura de poços por pessoas não qualificadas e na clandestinidade, sem a devida 

outorga de direito ao uso e licença ambiental (MONTEIRO, 2012). 
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O presente trabalho avaliou a condição de saneamento existente nas águas de três 

poços rasos situados no município de Igreja Nova/AL, e justifica-se uma vez que a água 

captada desses poços se destina ao consumo humano. Sendo assim, a avaliação de fatores que 

contribuem para a deterioração da qualidade de água se faz extremamente necessária, e 

fundamental para minimizar a ocorrência de doenças de veiculação hídrica na população, tais 

como amebíase, giardíase, teníases, ancilostomíase, esquistossomose, diarreia, e outras 

(BRASIL, 2014). 

Cita-se como objetivos deste trabalho a análise da qualidade da água de três poços 

rasos do tipo cacimba, por meio de indicadores microbiológicos, e a identificação de aspectos 

de saneamento que possam interferir na qualidade de água armazenada em poço raso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi desenvolvido na cidade de Igreja Nova/AL, no povoado chamado 

Alecrim. A cidade de Igreja Nova está situada cerca de cento e sessenta quilômetros da capital 

do Estado, Maceió.  Possui extensão de 427,028 km² e 23.292 habitantes. Faz limite com os 

municípios de Porto Real do Colégio, Penedo e o Rio São Francisco (IBGE, 2013). 

O presente trabalho foi desenvolvido em três residências situadas na zona rural da 

cidade de Igreja Nova/AL, no povoado denominado Alecrim (Figura 2) A pesquisa baseou-se 

em visita à campo, identificação dos objetos de estudos, três poços rasos do tipo cacimba, 

análise das condições de saneamento e registro fotográfico dessas condições, além de coleta e 

análise de indicadores microbiológicos em água dos poços.  
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Figura 2. Delimitação do município de Igreja Nova/AL. IFAL, 2016. 

 
As coletas foram realizadas no mês de junho do corrente ano. Algumas informações 

foram obtidas após entrevista estruturada e questionário com perguntas abertas. Os 

indicadores microbiológicos avaliados foram Coliformes Totais e Escherichia Coli, de acordo 

com o Standard Methods for the Examination of Water and Waterwaster (9223B) (APHA, 

2005). 

As três residências visitadas serão aqui chamadas de Ponto I, Ponto II e Ponto III. 

(Figuras 3A, 3B e 3C respectivamente). 
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Figura 3. Pontos de coleta. A) Ponto I; B) Ponto II; C) Ponto III. IFAL, 2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da visita em campo e das imagens realizadas obteve-se alguns resultados acerca 

da condição de saneamento das habitações, que serão comentadas a seguir. 

Em relação a idade de construção dos poços, todos eles possuem idade que varia entre 

dez e vinte anos.  

Em todas as casas a água retirada do poço é usada para fins de consumo humano, 

especificamente em usos domésticos, tais como beber, cozinhar, tomar banho e lavar roupas e 

louças, informação essa que merece atenção especial, uma vez que para tais usos a água usada 

deve atender pré-requisitos de qualidade, especificamente os padrões de potabilidade de água 

previstos pela Portaria N◦ 2914/2011, do Ministério da Saúde. O valor máximo permitido para 

Escherichia Coli, para água destinada à consumo humano deve ser: ausência em 100 mL de 

amostra (BRASIL, 2011). 

Em duas casas, Ponto I e Ponto II, o abastecimento é caracterizado como multifamiliar, 

atendendo cada uma a três residências. Essa condição também não é indicada, uma vez que 

com o aumento do manuseio da água, pode-se contribuir para diminuição da sua qualidade, 
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caso não se estabeleçam condições de higiene. O ideal é que se diminua o compartilhamento, 

a fim de se diminuir a exposição à possíveis contaminantes oriundos do manuseio. 

Nos Pontos I e II, a retirada de água se dá por meio de utensílios como balde, preso a 

corda, que constantemente ficam ao lado do poço, sem nenhuma proteção ou medida efetiva 

de higiene (Figuras 4A e 4B).  

Os possíveis focos de contaminação da água por via subterrânea, para os pontos de 

coleta investigados nesse trabalho são: presenças de fossas e cemitérios. A distância de todos 

os poços para fossas variam de nove a quinze metros. O Ponto I está situado cerca de 

cinquenta metros de cemitério.  

 

Figura 4. Pontos de coleta. A) Ponto I; B) Ponto II. IFAL, 2016. 
 
Em relação à cloração da água dos poços, um dos pontos de coleta, o II, informou nunca 

ter realizado cloração. Os demais, informaram que já realizaram, mas que não veem 

necessidade de realizar cloração com frequência. Em todas as casas os moradores informaram 

ter sentido dor de barriga após o consumo de água, mas alegaram não saber se de fato foi 

resultado do consumo de água contaminada ou se seria de outro fator externo. O Ponto II, que 

nunca realizou cloração na água do poço, possui condição precária de saneamento, com 

banheiro localizado fora das dependências da casa. Nas proximidades ao Ponto III há um 

curral. 

Todos os poços possuem algum tipo de proteção para evitar a entrada de animais e 

águas de chuva. Entretanto, a tampa de todos os poços é feita de madeira, e sem proteção 

como cadeados, o que não é indicado, uma vez que a madeira entra facilmente em 

decomposição, podendo deixar resíduos na água; e a ausência de cadeados facilita a abertura 

do poço, podendo contribuir para entrada de animais. 
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A Tabela 1 resume as principais condições de saneamento desfavoráveis à proteção da 

qualidade das águas nos três poços visitados. 

Tabela 1. Resumo das condições de saneamento desfavoráveis à proteção da qualidade de 
água dos três poços visitados. IFAL, 2016. 
 

------------------------- Condições de saneamento predominantes -------------------------- 

Poço I Poço II Poço III   

Uso multifamiliar de água Uso multifamiliar de água    

Retirada de água por utensílios* Retirada de água por utensílios* Próximo a curral   

Próximo a cemitério Ausência de cloração na água    

 Banheiro fora das dependências da casa    

* = uso de balde acoplado a corda. 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados médios (três coletas) obtidos para coliformes totais e 

Escherichia Coli. Coliformes totais são indicados por representar condições de ausência de 

higienização, e o grupo Escherichia Coli representa se há indicativo ou não de contaminação 

fecal nas amostras de água (VON SPERLING, 2005). 

 
Tabela 2. Resultados obtidos para Coliformes Totais e Escherichia Coli. IFAL, 2016. 
 

------------------------- Resultados Indicadores Microbiológicos -------------------------- 

Indicador Microbiológico Poço I Poço II Poço III    

Coliformes Totais 7,00E+02 2,7E+03 2,2E+03    

Escherichia Coli 2,00E+01 6,00E+01 2,00E+02    

 
Observa-se que a maior contaminação foi observada para a água armazenada no Poço 

III, que apesar de adotar algumas medidas de saneamento adequadas, está localizado próximo 

a curral, onde condições de higiene e geração de fezes são constantes. A água armazenada no 

poço II teve a maior contaminação por coliformes totais, e é justamente o poço que apresenta 

mais condições sanitárias desfavoráveis à qualidade da água armazenada. As águas situadas 

no poço I apresentaram as menores contaminações. Entretanto, o gerenciamento da água pode 

acabar por futuramente contribuir para um aumento no quadro de contaminação, já que faz 
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uso multifamiliar da água, faz retirada por meio de utensílios, e tem nas imediações um 

cemitério. 

Vale destacar que baseando-se pela Portaria N◦ 2914/2011, do Ministério da Saúde, no 

tocante aos indicadores microbiológicos, nenhuma das águas apresenta condições de uso para 

fins potáveis, uso este que é adotado nas residências visitadas. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho destaca que condições de saneamento interferem na qualidade de água de 

poços. Na região rural a presença de curral, o uso de utensílios para captação de água ao invés 

de bombas, e em alguns casos a retirada de água subterrânea de poços mau protegidos são 

corriqueiros. Os resultados desse trabalho servem para enfatizar que há um risco real de 

contaminação dessas águas em função da exposição a contaminantes situados em seu entorno 

ou por meio do manuseio. O principal fator observado que contribuiu para o aumento no 

quadro de contaminação microbiológica foi a presença de curral nas proximidades de poço. 

Entretanto, todas as amostras das águas dos três poços apresentaram contaminação 

microbiológica, que são facilmente relacionadas à ausência de medidas efetivas de 

saneamento. Ademais, nenhuma das amostras apresentou compatibilidade de uso para fins 

potáveis, sendo justamente esse o uso dado às águas dos três poços estudados. 
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APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS PARA O INSTITUTO 

FEDERAL DE PERNAMBUCO –Campus Caruaru 
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RESUMO: Neste artigo foi realizado um dimensionamento de um sistema sustentável de 
aproveitamento de águas pluviais para o IFPE-Campus Caruaru. Ao longo do trabalho foram 
levantados históricos de índices pluviométricos na cidade; Realizado o dimensionamento de 
reservatórios, calhas, condutores verticais e horizontais e da bomba centrífuga, assim como o 
levantamento de custo dos mesmos como forma de avaliar a viabilidade de implementação. 
De fato o sistema projetado mostrou-se eficiente, com um período de quatro anos para obter 
um retorno do custo inicial investido. 
Palavras–chave: Sustentabilidade, Mecânica dos fluidos, Perda de carga, Bomba centrífuga, 
Análise de custo 
 
 

PLUMBING INSTALLATION DESIGN FOR RAINWATER 
UTILISATION FOR FEDERAL INSTITUTE OF PERNAMBUCO -
Campus Caruaru 
 
ABSTRACT: In this article we performed a design of a sustainable system of rainwater 
harvesting for IFPE-Campus Caruaru. Throughout the project were raised historical rainfall in 
the city; Directed sizing tanks, rails, and vertical and horizontal conductors and a centrifugal 
pump, as well as estimating costs thereof as a mean to assess the feasibility of 
implementation. In fact, the designed system proved to be efficient, with a period of four 
years to get a return on invested initial cost. 
KEYWORDS: Sustainability, Fluid mechanics, Head loss, Centrifugal pump, cost analysis 
  

INTRODUÇÃO 

No nordeste brasileiro a disponibilidade hídrica é um grave problema devido à 

irregularidade temporal e espacial das precipitações. Para se ter uma ideia, ao longo do ano, 

apenas em um período curto de 3 a 4 meses ocorrem precipitações, sendo que se observam 

períodos longos, da ordem de 8 a 9 meses (período de estiagem), sem precipitação. A 

gravidade deste cenário se acentua ao considerar a alta taxa de evapotranspiração que 
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caracteriza o clima semiárido da região. Apesar disso, as médias de precipitações que, em 

geral, variam de 200 a 700 mm por ano, não são tão pequenas quando comparadas com outras 

regiões semiáridas do mundo, como por exemplo, as precipitações no semiárido chinês, que 

estão entre 300 e 450 mm por ano (CABRAL e SANTOS, 2007). 

May (2004) menciona que o aproveitamento da água de chuva consiste na captação das 

águas pluviais utilizando-se normalmente o telhado como superfície coletora. Nesse sistema, 

primeiramente é necessário fazer um estudo sobre as características climáticas, visando saber 

qual é a viabilidade de implantação do sistema e o dimensionamento dos equipamentos 

utilizados, de acordo com o índice pluviométrico da região. Desse modo, a quantidade de 

água disponível para consumo dependerá da área efetiva de coleta, do volume do reservatório, 

além da quantidade e distribuição temporal de chuva. 

Segundo Scherer (2003) os edifícios escolares são uma fonte potencial para a 

implantação de sistemas prediais de aproveitamento das águas pluviais para fins não potáveis, 

pois geralmente apresentam grandes áreas de telhados e outras coberturas. Deste modo, para a 

implantação desses sistemas, são necessários estudos de viabilidade técnica e econômica, 

verificando o potencial de economia de água potável e determinando a relação entre custo e 

benefício. 

Desta forma, pensando na importância vital que a água tem para o consumo e como 

forma de realizar um projeto com medidas sustentáveis, percebe-se que no contexto 

geoeconômico e social no qual o IFPE se encontra, a implementação deste projeto geraria 

impactos positivos na sociedade acadêmica e na conscientização de novas medidas com essa 

temática.  A proposta é um sistema sustentável de aproveitamento de água das chuvas para 

abastecer os sanitários dos banheiros dos IFPE-Campus Caruaru, os quais correspondem a 

uma quantia significativa do consumo total de água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a análise de implementação deste projeto foi realizada uma revisão bibliográfica 

juntamente de levantamento de dados públicos como índices pluviométricos e o custo de 

determinados equipamentos. Dessa forma, pode-se esquematizar de forma resumida o 

projetos nas seguintes etapas: 

1) Levantamento dos dados pluviométricos da cidade de Caruaru, a qual se encontra o 

Instituto; 

2) Estimativa da vazão, ou seja, da demanda; 

3) Dimensionamento de reservatórios em função da demanda; 
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4) Levantamento de dados de área de captação e Dimensionamento de calhas e 

condutores verticais e horizontais; 

5) Seleção de bomba centrífuga comercial com base no levantamento de: 

a. Vazão; 

b. Perda de carga; 

c. Altura Manométrica; 

d. Pesquisa de bomba comercial com as características mais próximas do ponto 

de funcionamento; 

e. Risco de cavitação; 

6) Levantamento de custo dos componentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levantamento de índices pluviométricos 

Por meio de dados do IPA, foram obtidos os dados de precipitações mensais em 

Caruaru-PE de 1975 até 2015. Foi realizada uma média aritmética durante esse intervalo de 

tempo, e foi observado que os meses de Outubro e Novembro apresentam os menores índices 

de precipitação, e Junho e Julho apresentam os maiores. 

 
Estimativa vazão de projeto e consumo  

Teve-se acesso a fatura mensal de água do IFPE e nela verificou-se que nos meses 

letivos a média mensal consumida de água, para o ano de 2014, foi de: 96m³. Logo, as 

descargas representam um valor de: 43,2m³. E foi considerado que 45% da consumo total de 

água provém dos vasos sanitários, baseado em (YWASHIMA, 2005). 

Consultando a NBR 5626 (1998), foi utilizado a o método dos pesos relativos mais 

conhecido que estima a vazão de projeto necessária em função da demanda e dos aparelhos 

sanitários utilizados. Para nossa aplicação foram registrados 36 sanitários do tipo caixa de 

descarga, 12 sanitários em 3 blocos da instituição. Foi obtida uma vazão de projeto de: 

 .  

 

Dimensionamento de reservatórios 

De início, Segundo (Ilha e Gonçalves,1998), para o Dimensionamento do Reservatório 

de Água Fria usa-se uma regra prática, que é se prever 60% do consumo diário para o 

reservatório inferior e 40% para o superior.   
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Contudo, em nossa aplicação é proposto um reservatório para atender a um "consumo 

mensal”, um total de 21 dias úteis. Logo, utilizou-se o valor de um consumo mensal e não 

diário. Assim, obteve-se: 

25,92 m³ para o reservatório inferior e 17,28 m³ para o reservatório superior 

 

Segundo a NBR 12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público, O volume necessário para atender às variações de consumo deve ser 

avaliado a partir de dados de consumo diário e do regime previsto de alimentação do 

reservatório, aplicando-se o fator 1,2 ao volume assim calculado, para levar em conta 

incertezas dos dados utilizados. 

Logo:  31,1 m³ para o reservatório inferior e 20,75 m³ para o reservatório superior 

Volume:  

Reservatório inferior (h x l x b) = 3 x 2 x 2,66 m³ 

Reservatório Superior (h x l x b) = 3 x 1,62 x 2,16 m³ 

Com esses dados, percebe-se que para a demanda dos sanitários (2,06m³), o reservatório 

superior pode suprir em até 10 dias (aproximadamente metade do mês em dias úteis).  

 

Levantamento de dados de área de captação e dimensionamento de calhas, condutores 

verticais e horizontais 

Foram feitas algumas medições para se ter de fato a área de captação pelos telhados em 

cada bloco da instituição, a Figura 1. mostra a instituição:  

 

Figura 1. Imagem de satélite do IFPE-campus Caruaru. Fonte: Google Maps. 

IFPE, 2016 
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As áreas de captação obtidas foram dos três blocos à direita. Estima-se uma área de 

742,5 m² para cada bloco. 

Para o dimensionamento das calhas foi consultado a NBR 1084 - Instalações Prediais de 

águas pluviais (1989), e dessa forma, estimou-se uma vazão de projeto capaz de suportar a 

vazão de chuvas, levando em consideração parâmetros como o material das calhas, 

declividade das calhas e a área molhada. 

Adotando uma calha de perfil retangular, e valores de 0,132m para a base e de 0,90m 

para as paredes. Índice de declividade de 0,5% e o material: PVC. Obtêm-se o valor de vazão 

de projeto: . Para essa vazão, foram selecionados condutores verticais e 

horizontais de 125 mm de diâmetro. 

 

Tubulação 
Em resumo, a tubulação é o meio de transporte do fluido até os reservatórios e seu 

ponto final de distribuição, a imagem a seguir mostra um esquema da sua instalação: 

 

Figura 2. Esquema de instalação da tubulação e reservatórios. IFPE, 2016 

O percurso da água segue o seguinte esquema: 

A água das chuvas é captada pelas calhas, tem como seu destino final o reservatório 

inferior por meio dos condutores verticais e horizontais; Em seguida, a água captada é 

bombeada do reservatório inferior até o superior, e por último, deste até os banheiros (por 

gravidade).  
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Perdas de carga 

Pela Equação 1. (Darcy-Weisbach) serão calculadas as perdas maiores, de acordo com 
o comprimento equivalente da tubulação e depois as perdas localizadas que leva em 
consideração o comprimento equivalente para acessórios, tanto na aspiração quanto no 
recalque. 
Equação 1.   

 

Dessa forma é apresentada a Tabela 2. Com os dados obtidos pela Equação 1.  

Tabela 2. Conjunto de parâmetros de escoamento da aspiração e do recalque. 

Na espiração No recalque 
Material da tubulação PVC Material da tubulação PVC 

Velocidade do escoamento 
1,03 
m/s 

Velocidade do escoamento 1,12 m/s 

Número de Reynolds 29000 Número de Reynolds 31000 
Fator de atrito 0,025 Fator de atrito 0,025 
Perdas maiores (Ja1) 0,135 m Perdas maiores (Jr1) 0,38 m 

 
Para as perda menores ou localizadas foram listados na Tabela 3. os acessórios e o 

valor obtido como perda de carga pela Equação 1. tanto na aspiração quanto no recalque:  
 
Tabela 3. Conjunto de acessórios e perdas localizadas da aspiração e recalque 

Na espiração No recalque 
Acessórios Acessórios 
Válvula de pé Válvula de retênção 
Curva de 90º Registro 
- Curva de 90º (x2) 
Perda 
Localizada (Jal) 

0,116 
m 

Perda 
Localizada (Jrl) 

0,223 
m 

 

Assim fazendo o somatório das perdas localizadas e maiores na aspiração e recalque 
podemos obter:  

 

 

 

13.3) ALTURA MANOMÉTRICA  
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Partindo da Equação 2. (Bernoulli): 

Equação 2.   

 

Considerando: 

- Energia cinética será zero na saída da tubulação uma vez que exista líquido acima da 

mesma, capaz de absorver quase toda a energia; 

- Reservatório aberto no recalque; 

- A parcela de energia cinética de aspiração é zero, por haver um grande reservatório de 

aspiração; 

- Reservatório Aberto na aspiração; 

Após a algumas manipulações matemáticas resultam que a Altura manométrica é dada 
pela Equação 3.: 

Equação 3. 

  

Na instalação foi determinado que: 

 

 (Valor obtido por meio da Equação 3. Entre o reservatório superior e o 

vaso sanitário mais distante. Logo é o valor necessário para que a gravidade vença as perdas e 

entregue a água até o vaso mais distante). 

Dessa forma, pela Equação 3. a altura manométrica obtida é de:  

 

Escolha da bomba 

 Pela vazão de 3,55m³/h e pela altura manométrica de 11,6 m. A bomba comercial que 

melhor atendeu as especificações foi a BCR2000V da Schneider. A mesma também pode 

oferecer um NPSH maior que o requerido da instalação, garantindo que a mesma não irá 

cavitar. 

 

Análise de custo  
 Por meio das Tabela 4, 5 e 6 pode-se observar que a implementação do projeto 

custaria um valor de R$ 14.142,15 e que o lucro sobre esse valor poderia ser dado em 
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aproximadamente quatro anos. E de imediato a água já poderia ser reaproveitada mediante a 
vinda das primeiras chuvas. 

 

Tabela 4. Investimento de instalação e custo fixo de consumo de energia elétrica da bomba: 

Equipamento Fornecedor Quantidade Preço 
Bomba CAM – W16 Bombas Brasil 1 Unidade R$ 835,38 

TUBULAÇÃO PVC 20mm 
Amanco 

TAQI.COM 293m R$ 565,49 

TUBULAÇÃO PVC 32mm 
Amanco 

TAQI.COM 36m R$ 178,92 

CONDUTOR HORIZOTAL 
125 mm 

NICOLAU & ROSA 59m R$ 374,86 

CONDUTOR VERTICAL 
125 mm 

NICOLAU & ROSA 9m R$ 58,05 

CALHA AQUAPLUV 
STYLE TIGRE  

TAQI.COM 495m R$ 14.142,15 

CUSTO ANUAL DE 
CONSUMO DE (KW) PELA 
BOMBA 

CELPE 12h/mês R$ 108,00 

TOTAL - - R$ 16.262,82 
 

Tabela 5. Economia na conta d’água 

Valor em R$ 
para cada m³ 

m³ consumidos 
mensalmente 
pelos 
sanitários 

Valor em 
R$/m³ 
economizado 
mensalmente 

Valor em 
R$/m³ 
economizado 
anualmente 

Valor em 
R$/m³ 
economizado 
em uma 
década 

R$ 7,26/m³ 43,2 m³ R$ 313,632 R$ 3.713,58 R$ 37.635,84 

 

Tabela 6. Economia no reaproveitamento de água 

Índice Pluviométrico médio anual 
(mm/m²) 

676,6 

Valor consumido (m³) 1072,0 
Valor consumido (m³) 1560,3 
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CONCLUSÃO 

Diante deste projeto é possível observar a importância de realizar um dimensionamento 

adequado com intuito de prover um sistema otimizado mecânica e economicamente. E nesses 

aspectos o projeto obteve êxito garantindo uma economia de grandes volumes de água e um 

retorno no custo investido num intervalo de quatro anos. Além disso, é válido salientar o forte 

apelo sobre a conscientização sustentável. 

 

AGRADECIMENTOS 

 Os autores agradecem ao Instituto Federal de Pernambuco-Campus Caruaru e a todos 

os envolvidos para a realização deste projeto. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A, J. MACINTYRE. Bombas e Instalações de Bombeamento. 2ª Ed. 1997; 
 
CABRAL, J.J.S.P., SANTOS, S.M. Água Subterrânea no Nordeste Brasileiro. In: O Uso 
Sustentável Dos Recursos Hídricos Em Regiões Semiáridas. Recife-PE: Editora Universitária,1 ed., 
2007, p. 65104; 
 
GONÇALVES, Ricardo Franci. PROSAB. Uso racional da água em edificações. Vitória: ABES, 
2006, 332 p; 
 
MAY, Simone. Estudo da viabilidade do aproveitamento e água de chuva para consumo não 
potável em edificações. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola Politécnia da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: 
http://www.avaad.ufsc.br/moodle/file.php/32/hiperlivro_ciclo_da_agua_e_3_rs/ciclo_da_agua/disserta
cao_agua_de_chuva.pdf. Acesso em: 18 jan. 2016; 
 
SCHERER, F. A. Uso Racional da Água em Escolas Públicas: Diretrizes Para Secretarias de 
Educação. Dissertação (Mestrado). Curso de Pós Graduação em Engenharia da Construção Civil, 
Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
 
YWASHIMA, Laís Aparecida. Avaliação do uso de água em edifícios escolares públicos e análise 
de viabilidade econômica da instalação de tecnologias economizadoras nos pontos de consumo. 
2005. 192 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
 
 
 

 

 
  



 

4698 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO PARA SISTEMA DE 
BOMBEAMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL 

 
Nelson L. S. Oliveira1, Evadio P. Filho2, Éric S. Ferreira3, Severino C. de Souza4, Thiago 
S. Rodrigues5  
 
1Professor do curso técnico integrado em eletrotécnica – IFPB. e-mail: nelson.oliveira@ifpb.edu.br; 2Professor 
do curso técnico subsequente em eletrotécnica – IFPB. e-mail: evadio.filho@ifpb.edu.br; 3Discente do curso 
técnico subsequente em eletrotécnica – IFPB. e-mail: ericferreira@hotmail.com; 4Discente do curso técnico 
subsequente em eletrotécnica – IFPB. e-mail: scsouza@gmail.com; 5Discente do curso técnico subsequente em 
eletrotécnica – IFPB. e-mail: rodriguesTS@gmail.com; 

 
RESUMO: Neste artigo foi descrito o projeto de um dispositivo capaz de promover o 
acionamento de um sistema automatizado para o bombeamento de água, comum em 
residências que fazem uso de cisternas, de forma remota. O objetivo do projeto centrou-se na 
redução dos custos de instalação desses sistemas e na simplificação de sua execução. Para 
isso, o cabeamento entre os sensores de nível do reservatório elevado e a motobomba foi 
substituído por uma conexão por sinal de rádio. Diante da necessidade do acionamento da 
motobomba, o transmissor instalado próximo ao reservatório elevado emite o sinal de 
acionamento ao receptor instalado junto à motobomba, a qual permanecerá ativa enquanto o 
bombeamento de água for possível. Com a instalação do dispositivo proposto os custos para 
implementação da conexão elétrica entre os sensores de nível e a motobomba, superiores ao 
custo de sua versão sem fio, são deduzidas do custo total para obtenção de um sistema de 
bombeamento automatizado, tornando-o atrativo e acessível a uma parcela maior de pessoas.  
Palavras–chave: redução de custos, sinal de rádio 
 

REMOTE ACTION DEVICE FOR RESIDENTIAL SYSTEM OF WATER 
PUMPING 
 
ABSTRACT: This paper described the design of a device capable of promoting the 
activation of an automated system for water pumping, common in homes that make use of 
tanks, remotely. The goal of the project was the reduction of installation costs of these 
systems and the simplification of its implementation. For this, the wiring between the level 
sensor of the high reservoir and pump was replaced by a radio signal connection. Given the 
need to drive the pump, the transmitter installed close to the high reservoir sends the drive 
signal to the receiver installed next to the pump, which remains active while the water 
pumping is possible. With the installation of the device proposed costs for implementing the 
electrical connection between the level sensor and the pump, above the cost of its wireless 
version, are deducted from the total cost to obtain an automated pumping system, making it 
attractive and accessible to a larger portion of people. 
KEYWORDS: cost reduction, radio signal 
 

INTRODUÇÃO 

A quantidade de água em nosso planeta permanece inalterada, porém a procura por esse 

líquido é crescente, a ponto de especialistas já alertarem para um possível colapso das 

reservas de água doce, visto que do volume total de água que recobre nosso planeta apenas 

1% dele é de água doce acessível. Diante do exposto, tem sido cada vez maior a procura por 
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sistemas de reuso de água ou captação das águas da chuva. Nesses sistemas, é comum a 

presença de motobombas e para que as mesmas funcionem de modo autônomo, faz-se 

necessário o uso de sensores, a exemplo dos sensores de nível, em seu circuito de 

acionamento. Fatores como a localização dos reservatórios de água e o fato do projeto da 

edificação não prever a existência desses sistemas podem elevar os custos de implementação 

da conexão entre os sensores e a motobomba (POSSA, 2010). 

Como aspectos positivos de um sistema de bombeamento de água autônomo podemos 

citar o aumento da vida útil das motobombas, visto que é possível evitar que as mesmas 

funcionem em situações adversas como falta de água na câmara do impulsor e o controle do 

desperdício de água bombeada, já que o bombeamento é desativado ao atingir o volume 

máximo dos reservatórios.     

Buscando uma forma alternativa para implementar o acionamento autônomo dos 

sistemas de bombeamento de água, de modo que suas vantagens e benefícios fossem atrativos 

e acessíveis a uma parcela maior de pessoas, foi proposta a conexão entre os sensores e a 

motobomba via sinal de rádio  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Módulo transmissor 

O circuito do módulo transmissor, Figura 1, tem por base o circuito integrado PT2262, 

um codificador baseado na tecnologia CMOS, cuja função é evitar que a informação 

transmitida seja reconhecida por um módulo receptor qualquer.  

 

 

Figura 1. Circuito empregado no módulo transmissor. IFPB, 2016. 
 
Todo o circuito deste módulo está contido em uma caixa plástica com dimensões 

4,5x5,7x9,6 cm na qual estão disponíveis bornes para conexão com os cabos provenientes da 

rede elétrica e dos sensores de nível. Ao ser detectado a necessidade de acionamento da 

motobomba este módulo envia um sinal de comando codificado, na frequência de 433 MHz, 

que será interpretado pelo módulo receptor. 
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Módulo receptor 

O circuito do módulo receptor, Figura 2, tem por base o circuito integrado PT2272, um 

decodificador baseado na tecnologia CMOS, indicado para o tratamento da informação 

codificada pelo circuito integrado PT2262. 

 

 

Figura 2. Circuito empregado no módulo receptor. IFPB, 2016. 
 
De modo análogo ao módulo transmissor, o circuito do módulo receptor está contido em 

uma caixa plástica com dimensões 4,5x5,7x9,6 cm. Em uma de suas faces, há três pinos 

cilíndricos para conexão com tomadas de 20 A, por meio dos quais o módulo será alimentado. 

A conexão com a motobomba se dá via tomada de 20 A para plugues de três pinos, existente 

na face frontal do módulo. Todas as conexões seguem o padrão brasileiro de plugues e 

tomadas.  

Ao sintonizar o sinal enviado pelo módulo transmissor, o módulo receptor estabelece a 

conexão entre a motobomba e a rede elétrica. Este módulo conta ainda com uma entrada para 

conexão do sensor que irá detectar a possibilidade de funcionamento a vazio da bomba, 

ocasião em que está será desligada, evitando sua queima. 

Instalação dos módulos transmissor e receptor 

Na Figura 3 é ilustrado o esquema de instalação dos módulos transmissor e receptor que 

compõem o sistema residencial para acionamento remoto de motobombas. Ambos os módulos 

possuem tensão nominal de operação de 220 VAC. O módulo transmissor deve ser instalado 

próximo ao reservatório em que se encontram os sensores de nível. Nos bornes N, T e F são 

conectados o neutro, o aterramento e a fase da rede elétrica, respectivamente. No borne 

restante deve ser conectado o cabo proveniente do sensor de nível do reservatório. 

A instalação do módulo receptor se dá próximo a motobomba e para sua conexão a rede 

elétrica é necessária apenas a existência de uma tomada com capacidade de 20 A no local. O 

módulo é então inserido nesta tomada. No borne S é conectado o cabo proveniente do sensor 

de nível do reservatório. A motobomba, por sua vez, é conectada a tomada tripolar existe no 

módulo. 
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Figura 3. Esquema de instalação do módulos transmissor e receptor. IFPB, 2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ensaios realizados no Laboratório de Acionamentos Elétricos do IFPB campus Patos 

constataram o adequado funcionamento do sistema para acionamento remoto de cargas 

indutivas cuja corrente nominal não ultrapassavam 20 A. Com o objetivo de verificar o 

funcionamento do sistema em condições reais de uso,  o módulo transmissor foi instalado no 

Laboratório de Acionamentos Elétricos e o módulo receptor em uma sala livre do setor 

administrativo do campus, ficando os módulos separados por uma distância aproximada de 50 

m. Para este cenário, foi verificado o perfeito funcionamento do sistema. 

Uma análise de custo para implementação da conexão entre os sensores de nível e a 

motobomba foi realizada considerando que tal conexão teria um percurso em “L” com 

perímetro de 10 m. Três modos de realização dessa conexão foram considerados, a saber: 

conexão com eletroduto embutido na alvenaria (convencional embutida), conexão com 

eletroduto exposto (convencional exposta) e a forma de conexão via sinal de rádio, conforme 

consta na Tabela 1. 
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Tabela 1. Viabilidade econômica para implementação do dispositivo de acionamento remoto 
para motobombas. IFPB, 2016. 
 
   Tipo de conexão 

   
convencional  
embutida 

convencional 
externa 

via sinal de 
rádio 

   Itens utilizados 

Item Especificação Preço B – E – G  
A – C – D – E – 
G 

H 

A 
Eletroduto PVC ¾ com 
rosca 

R$1,10/m  R$11,00  

B Conduíte corrugado ¾  R$1,90/m R$19,00   
C Abraçadeira PVC ¾ R$2,78  R$55,60  
D Curva PVC 90° ¾ R$1,78    

E 
Caixa p/ montagem 
externa 

R$33,46 R$33,46 R$33,46  

F 
Caixa p/ montagem 
embutir 

R$22,09    

G 
Cabo flexível 1,5 mm2 
750V 

R$0,45/m R$18,90 R$18,90  

H 
Módulo transmissor e 
receptor 

R$45,60   R$45,60 

Total   R$71,36 R$118,96 R$45,00 
Conforme dados elencados na Tabela 1, foi possível constatar que o custo de 

implementação de um sistema de bombeamento de água residencial autônomo do modo 

proposto nesse trabalho tem um custo de 36,94% menor que sua implementação convencional 

mais em conta. Além disso, é preciso resaltar que a análise de custos não considerou os 

valores gastos com pedreiros.    

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi proposta uma alternativa para implementar a automação de sistemas 

residenciais de bombeamento de água tendo como foco a redução de custos e a simplificação 

de sua execução. 

 Os resultados alcançados comprovam a empregabilidade do dispositivo proposto bem 

como suas vantagens frentes as técnicas comumente empregadas. 
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DISPOSITIVO MEDIDOR DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE COM 
MAPEAMENTO BIDIMENSIONAL 
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RESUMO: O presente trabalho discute a construção de um dispositivo digital para 
mapeamento bidimensional de iluminância. Os sinais digitais provenientes de sensores de 
aceleração e velocidade angular são adquiridos e a partir destes é realizado o mapeamento da 
iluminância de um circuito percorrido. As medições realizadas com o protótipo construído 
podem ser realizadas manualmente com a utilização dos botões para marcação de passos 
realizados ou alterar a direção em que um pedestre caminha, ou através da detecção de passo a 
partir de fusão sensorial. Ambos os processos são guiados por programação em linguagem C 
na plataforma Arduino, com a utilização de uma placa shield, um sensor de luminosidade 
(BH1750), um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro (reunidos no MPU-9150), 
Relógio de Tempo Real (RTC), um display LCD (I2C Blue), além dos botões e dos jumpers 
necessários ao projeto e permitirão o mapeamento 2D de uma determinada área. 
Palavras–chave: arduino, fusão sensorial, luxímetro, mapeamento bidimensional. 
 
PROJECT AND EXECUTION OF DIGITAL LUXMETER WITH TWO-
DIMENSIONAL MAP 
 
ABSTRACT: The present work discusses the construction of a digital device for two-
dimensional mapping of illuminance. Digital signals from the acceleration and angular 
velocity sensors are acquired and from which is construted a bidimensional illuminance map 
of a the walking circuit. The measurements carried out with the built prototype can be 
performed manually using the buttons to dial steps performed or to change the direction in 
which a pedestrian walks, or by detection step by sensor fusion techniques. Both processes are 
guided by C programming language in Arduino platform with the use of a shield circuit, a 
brightness sensor (BH1750), an accelerometer, a gyroscope, and a magnetometer (meeting the 
MPU- 9150), Real Time Clock (RTC), an LCD display (I2C Blue), in addition to the buttons 
and jumpers required for the project and will allow the 2D mapping of a particular area. 
KEYWORDS: Arduino, sensor fusion, luxmeter, bidimensional mapping. 
 

INTRODUÇÃO 

A utilização dos luxímetros, aparelhos que medem a intensidade da luz que chega a um 

sensor determinando a iluminância de um determinado local, tem se expandido para as mais 

diversas áreas. Entretanto, mesmo os aparelhos mais modernos tendem, devido ao ambiente 

ou a precisão do luxímetro em questão, a ter uma precisão que varia aproximadamente 4% 

[2], uma vez que a luminosidade que chega até a fotocélula do aparelho pode não ter uma 

regularidade suficiente. Além disso, os luxímetros usuais costumam não apresentar outras 

funções além da medição da iluminância. Assim, devido às limitações que o aparelho pode 

apresentar, conjugá-lo com outras ferramentas que possibilitassem uma medição adequada ou 
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até mesmo ampliassem as funções a ele cabíveis, como realizar um mapeamento em duas 

dimensões de uma determinada área tomando como base os valores em iluminância obtidos 

pelas medições, apresentou-se como uma alternativa para a resolução das limitações que os 

aparelhos atualmente existentes podem possuir. 

Tudo isso se torna ainda mais importante quando se constata a ausência de tais soluções 

de conjugação no mercado e a necessidade de realização de um mapeamento 2D, que pode 

tornar possível a utilização dos dados obtidos através de medição visando a aplicação em 

projetos de arquitetura e eficiência energética (retrofit). A construção de um sistema 

embarcado de baixo custo, tal como o luxímetro digital com mapeamento bidimensional surge 

nesse sentido como uma solução precisa frente às dificuldades mercadológicas quanto aos 

aparelhos utilizados nas situações citadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 De início, na construção do dispositivo digital para mapeamento bidimensional de 

iluminância, objetivou-se a implementação de determinadas funções no software. A fim de 

processar algoritmos complexos, integrou-se o MPU-9150, que ao ser integrado no código 

tornou possível o processamento de algoritmos complexos. Em relação ao hardware, além de 

uma placa Arduino Genuino UNO, utilizou-se um LCD Blue I2C, a fim de exibir os níveis de 

luminosidade do ambiente captados em iluminância pelo também utilizado sensor BH1750, 

que atua em conjunto com o MPU-9150, sendo as informações obtidas salvas no Cartão SD 

(inserido em um Módulo SD Card). Além disso, também se utilizou uma bateria de 3V devido 

à utilização do RTC. Na construção do protótipo, de início foi necessário integrar a placa 

Arduino Uno com o LCD I2C Blue (display) e com o botão, além de jumpers que foram 

utilizados para efetuar as ligações. Integrou-se, por fim, o módulo SD Card com os sensores 

BH1750 e o MPU-9150 – que foram soldados na placa Arduino Uno - além da bateria (3V) 

para a função RTC. 

 Para validar o protótipo construído, fez-se necessário realizar a sua calibração e para 

tal, inicialmente realizou-se a avaliação ao fenômeno do efeito cosseno. Utilizou-se um papel 

com determinadas angulações que variavam entre 0 e 180º, uma lanterna e o protótipo. 

Durante o processo, colocava-se a lanterna nas dadas angulações, na direção do sensor 

BH1750, com a luz acesa e guardava-se a medição da iluminância que o luxímetro realizava 

para cada ângulo em que a lanterna emitia luz. Com esses dados, realizou-se a confecção de 

um gráfico da Angulação versus Medição da iluminância e era objetivado que esse gráfico 

estivesse com características próximas a de uma função cosseno, ou seja, era necessário que a 
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curva fosse aproximadamente uma cossenoide. Enquanto o gráfico não apresentasse esse tipo 

de curva, a fim de obtê-la, colocar-se-ia algum objeto na parte frontal do protótipo (corretor 

do efeito cosseno) – do sensor de luminosidade mais especificamente – de modo que a 

medição da iluminância fosse tal que, quando do tratamento dos dados para a realização do 

gráfico, se obtivesse a cossenoide e assim, enfim, o efeito cosseno estaria corrigido.  

Quanto a calibração do protótipo construído no projeto, foi realizada com auxilio de um 

luxímetro padrão (modelo HD450 da instrumentos Extec, o Heavy Duty Datalogging 

Lightmeter with PC Interface [3]), uma esfera integradora feita de poliestireno expandido e 

sustentada por perfis de alumínio (isso foi feito para variar os níveis de luminosidade e se 

observar como a medida do luxímetro padrão se compara com a do protótipo que se queria 

calibrar), uma fonte de tensão para o led, a fim de variar a corrente e obter-se noventa pontos 

a fim de realizar a comparação entre o protótipo e o padrão e confeccionar um gráfico acerca 

da Iluminância padrão versus Iluminância medida e o software do Arduíno, a fim de se 

observar os valores de iluminância medidos pelo protótipo através do monitor serial. Alguns 

dos materiais citados estão expostos na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Alguns dos materiais utilizados no processo de 

calibração do protótipo. IFBA, 2016. 

 

O procedimento ocorreu da seguinte maneira: colocou-se a estrutura de perfis de 

alumínio contendo a esfera integradora em um armário fechado, a fim de que não houvesse 

interferência da luminosidade do local onde se realizava o processo, juntamente com o 

protótipo em uma das extremidades, com o sensor BH1750 em um dos orifícios da esfera e o 

sensor do luxímetro padrão na outra extremidade, em outro orifício. A fonte de tensão estava 

ligada à esfera integradora e ao protótipo de modo a se observar, quando se variava a corrente, 

alterações nos valores de iluminância medidos tanto no protótipo, quanto no luxímetro 

padrão. Entre os valores de 0 a 0,89A, coletou-se dados acerca da iluminânca medida no 
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protótipo e da iluminância padrão medida no luxímetro HD450. O modelo da esfera 

integradora utilizado no projeto está exposto na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Esquema da esfera integradora utilizada na calibração do 

protótipo. IFBA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a colocação do módulo SD Card na placa Arduino Uno, além das adaptações 

anteriormente citadas, chegou-se ao protótipo final que foi utilizado durante o projeto, 

conforme a Figura 3: 

 

Figura 3. Protótipo final de 

Luxímetro utilizado no 

projeto. IFBA, 2016. 

 



 

4708 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Com os dados obtidos em uma medição a fim de avaliar o efeito cosseno, sem objetos – 

que poderiam controlar o nível de luminosidade que chegava ao sensor BH1750 e tornariam 

mais fácil a avaliação do fenômeno - em frente ao sensor, obteve-se, para cada ângulo, os 

valores correspondentes de iluminância. No Microsoft Excel 2013, fez-se um Gráfico de 

Dispersão de Linhas Suaves e Marcadores e nele obteve-se uma curva próxima de uma 

cossenoide, porém ainda não se aproximou totalmente daquela que se objetivava ter como 

resultado. Por isso, realizou-se uma comparação gráfica em relação a uma cossenoide através 

do Microsoft Excel 2013, a fim de determinar o erro percentual relativo ao efeito cosseno e 

corrigir esse aspecto no hardware do protótipo construído. O erro percentual resultou de uma 

média dos erros relativos aos valores de iluminância/seno para cada ângulo. Efetivada a 

comparação e a determinação do erro percentual de 13%, bastou um ajuste, no código do 

protótipo, na IDE do Arduino, para que as medições realizadas estivessem avaliadas com 

relação à resposta ao efeito cosseno – não se utilizou, portanto, um corretor no sensor. A 

comparação gráfica se encontra na Figura 4: 

 

 

Figura 4. Comparação gráfica da curva do protótipo com uma 

cossenoide. IFBA, 2016. 

 

 Após a calibração utilizando a esfera integradora, utilizando uma fonte de tensão, entre 

os valores de 0 a 0,89A, coletou-se dados acerca da iluminância medida no protótipo e da 

iluminância padrão medida no luxímetro HD450 e com esses dados, no Microsoft Excel 2013, 

construiu-se um gráfico de linha - X vs Y: Iluminância padrão vs Iluminância medida, 

conforme a Figura 5 - e determinou-se a função y = 1,2254x + 21,719 na qual a curva 

apresentou ótima linearidade. 
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Figura 5. Gráfico construído com a coleta de dados acerca da 

iluminância medida no protótipo e da iluminância padrão medida no 

luxímetro HD450 entre os valores de 0 a 0,89A. IFBA, 2016. 

 

 Para a conclusão do processo de calibração comparou-se as curvas de sensibilidade do 

sensor BH1750 e a curva espectral do olho humano, com a obtenção de pontos diversos de 

ambos os gráficos. O gráfico comparativo se encontra na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Comparação Curva BH1750 (azul) e Curva 

Espectral do Olho Humano (vermelho). IFBA, 2016. 

 

Com a conclusão da calibração e do código de detecção de passo, foi possível iniciar 

as medições com o protótipo confeccionado ao longo do projeto – a princípio, a fim de testar 

o luxímetro construído, sem a detecção de passo (a ser realizada posteriormente, com um 

incremento no código a ser compilado no software do Arduino): um pushbutton era apertado 

para cada passo realizado em um determinado circuito; quando se objetivava mudar de 

direção, bastava acionar uma pequena alavanca no protótipo e apertar novamente o 
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pushbutton, alterando a angulação do percurso realizado (processo feito através de 

programação). Essa mudança direcional, posteriormente, quando da detecção de passo, seria 

consequência dos seis “graus de liberdade”: três lineares (x,y,z) que especificam posição e 

três rotacionais (θ,ψ,φ) ou (pitch, yaw, roll), que especificam altitude, obtidos através do 

MPU-9150. Desse modo, realizou-se um percurso no corredor do Pavilhão de Eletrotécnica 

(Bloco E) do IFBA – Campus Salvador, conforme a figura 8 com somente uma ida reta, do 

fim do corredor até o seu início, a fim de avaliar primordialmente os níveis de luminosidade 

do local e para testar efetivamente o protótipo construído e os resultados se encontram na 

figura 7. 

 

 

Figura 7. Gráfico dos passos realizados no Corredor do Bloco E 

do IFBA – Campus Salvador (X) e as medições da iluminância 

feitas pelo protótipo construído (Y). IFBA, 2016. 

 

 Uma vez implementada a detecção de passo, foi possível a realização de um 

mapeamento completo do Laboratório de Máquinas Elétricas do IFBA – Campus Salvador, 

que estava vazio após precedente reforma, conforme a Figura 8. Com os passos e respectivas 

medições da iluminância para o percurso realizado, construiu-se o gráfico de superfície com o 

mapeamento da sala em questão conforme a Figura 9. 
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Figura 8. Corredor do Bloco E do IFBA – Campus Salvador, onde realizou-se a 

medição com a utilização do pushbutton e o Laboratório de Máquinas Elétricas 

na medição realizada por detecção de passo através de fusão sensorial. IFBA, 

2016. 

 

 

Figura 9. Gráfico de Superfície do percurso realizado com a detecção de 

passo realizada através de fusão sensorial. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

 Ao fim do projeto, foi possível verificar a identificação e contagem da ocorrência de 

um passo de um pedestre em uma determinada direção. Com esta informação, foi possível 

recriar a trajetória percorrida pelo pedestre em um mapa bidimensional, como o da Figura 9 

As medições de iluminância demonstraram a heterogeneidade de um determinado ambiente 

no que se refere aos níveis de luminosidade: cada local possui uma função específica e assim 

o mapeamento pode auxiliar a definir locais e funções de um espaço determinado após análise 

dos níveis de luminosidade. A unidade de medida do espaço não foi calibrada, mas é 

proporcional, e dessa forma é possível encontrar as dimensões espaciais multiplicando os 
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valores encontrados por um fator. O gráfico de superfície demonstrou assim uma das 

principais vantagens de usar o equipamento tal como foi construído: poderá servir na 

elaboração de plantas de arquitetura e engenharia por um pedestre, o que torna o protótipo 

construído mais desenvolvido do que os luxímetros usuais. 

 

Em síntese, os objetivos principais do projeto foram cumpridos. Ao fim, foi possível 

realizar a detecção de passo quando findado o algoritmo a ela associada através de fusão 

sensorial. Houve ainda familiarização com o ambiente de prototipagem e programação ao 

longo de todo o projeto e consequentemente, enorme aprendizado do orientando no que se 

refere ao método científico. Em futuros trabalhos, visa-se a utilização de um determinado 

objeto como corretor para o efeito cosseno observado no protótipo, além da implementação da 

detecção de passo por limiar de aceleração com maior precisão e medição de distância por 

fusão sensorial. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao IFBA por todo apoio e suporte junto ao CNPq por todo apoio e suporte ao projeto de 

iniciação científica que deu origem a esse artigo. À coordenação de eletrotécnica do IFBA – 

Campus Salvador pelo apoio ao ceder salas para a realização de experimentos, assim como 

equipamentos secundários que tornaram possível o andamento do projeto. 

 

REFERÊNCIAS 

[1] BERTAN, Hilton Henrique. IANO, Yuzo. Análise de desempenho da esfera integradora 

para calibração de medidores de potência óptica. Revista Científica Periódica 

Telecomunicações, Vol. 09, NO. 02, Julho de 2007. 

 

[2] CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA. Óptica. Luxímetros 

Analógicos e Digitais. Disponível em: 

<http://www.chrompack.net/index.php?page=luximetros_de>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

 

[3] EXTECH INSTRUMENTS. Heavy Duty Datalogging Light Meter with PC Interface. 

Modelo HD450. Guia de Usuário. 8 p. Disponível em: 

<http://www.flir.com/uploadedFiles/Extech/US_Datasheets/Light_Meters/HD450_UM_en.pd

f>. Acesso em: 24 ago. 2016. 

 



 

4713 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

DOSAGEM E DESEMPENHO DO CONCRETO PERMEÁVEL PARA 
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a resistência mecânica do concreto 

permeável com adição de microssílica, para a utilização em estacionamentos e garagens de 

veículos leves. Para isso, realizaram-se ensaios laboratoriais para determinação mecânica e 

hidráulica da composição dos materiais utilizados no traço. A caracterização mecânica foi 

realizada através de ensaios de compressão e módulo de elasticidade dinâmico. A 

determinação da permeabilidade se deu através de um permeâmetro, com capacidade de 

medir o tempo de infiltração da água, seguindo parâmetros de coeficiente de permeabilidade 

de solos.  Os resultados obtidos mantiveram-se dentro dos padrões normativos para este tipo 

de concreto. O incremento da microssílica na composição do concreto proporcionou um 

relativo aumento na resistência à compressão, atingindo valores próximos de 14 [Mpa], e 

com alta permeabilidade, atendendo aos requisitos de um concreto permeável.  

PALAVRAS CHAVE: RESISTÊNCIA MECÂNICA, PERMEÂMETRO, ALTA 
PERMEABILIDADE 
 
PERMEABLE CONCRETE DOSAGE AND PERFORMANCE FOR 
URBAN PAVING WITH THE USE OF MICROSILICA. 
 

 
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the mechanical strength of pervious concrete with 
addition of microsilica for use in parking lots and light vehicle garages. For this, there were 
laboratory tests for mechanical and hydraulic determining the composition of the materials 
used on the dash. The mechanical characterization was performed by compression tests and 
dynamic modulus of elasticity. The determination of permeability was through a 
permeameter, capable of measuring time water infiltration following soil permeability 
coefficient parameters. The results obtained are kept within the regulatory standards for this 
type of concrete. The increase of microsilica in concrete composition provided a relative 
increase in compressive strength, reaching values close to 14 [Mpa], and high permeability, 
meeting the requirements of a permeable concrete. 
KEYWORDS: MECHANICAL STRENGTH, PERMEAMETER, HIGH PERMEABILITY 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento contínuo das áreas urbanas, através da construção civil, gera 

grandes impactos hidrológicos devido à diminuição das superfícies permeáveis, causando 

aumento de risco de inundações nas cidades e enchentes em rios. Este problema é agravado 

com a falta de planejamento e a poluição nas ruas.  

Dessa forma, a parcela da água que infiltrava no solo, passa a escoar pelos condutos, 

aumentando o escoamento superficial. O volume que escoava lentamente pela superfície do 

solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização, passa a escoar no canal, exigindo maior 

capacidade de escoamento das seções (TUCCI, 1993). Uma solução encontrada para 

amenização desse problema é a pavimentação do concreto permeável. 

A pavimentação do concreto permeável é uma estrutura que permite a infiltração total 

ou parte da água para um subleito de brita, onde é direcionada a sistemas de captação ou até 

mesmo absorvida pelo solo, dependendo da intensidade da água no local. Este tipo de 

pavimento é comumente utilizado em áreas de garagem ou ruas de trânsito leve. 

Devido sua grande quantidade de vazios, o pavimento permeável possui uma resistência 

inferior ao concreto convencional. Esta pesquisa teve, como principal objetivo, obter uma 

resistência satisfatória, adicionando microssílica à mistura e, ainda, manter as condições 

permeáveis do material. 

 

1 MATERIAIS E MÉTODOS 

1.1 Materiais 

1.1.1 Cimento CP IV 32-RS 

            O ligante hidráulico utilizado foi o cimento CP IV (Cimento Portland pozolânico). O 

alto teor de pozolana presente no CP IV, entre 15 e 50%, faz com que seja resistente a ataques 

de sulfatos (NBR 5736/91), tornando-o altamente eficiente em concretos para pavimentos e 

solo-cimentos. A seguir (Tabela 1), ilustra-se a caracterização do cimento CP IV, segundo o 

fabricante. 

 

Tabela 1: Caracterização do cimento CP IV 

Cimento Portland – CP IV 

Massa específica 2820 kg/m³ 

Finura (mat. ret. # 200) 0,54 % 
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1.1.2 Agregado Graúdo 

Foram estudadas dois tipos de mistura, variando a proporção do diâmetro das partículas. 

Abaixo (Figura 1) está apresentada a granulometria da brita utilizada no traço, com diâmetro 

máximo das partículas variando entre 9,5 [mm] a 2,4 [mm]. 

 

 

Figura 1: Curva Granulométrica da Brita. 

1.1.3 Agregado Miúdo 

Dois traços obtiverem adição de areia com o objetivo de reduzir o índice de vazios do 

concreto, tornando-o mais resistente, sem que sua permeabilidade fosse prejudicada. Para 

tanto, utilizou-se areia grossa com diâmetro máximo dos grãos de 2,4 [mm]. A seguir (Figura 

2) está apresentada a curva granulométrica da areia utilizada. 

 

 

Figura 2: Curva Granulométrica da Areia. 

 

1.1.4 Microssílica 

O estudo teve o incremento da microssílica no traço, variando a porcentagem entre 10% 

a 20% da massa do cimento, com o objetivo de aumentar a resistência mecânica 

(NEITHALATH, 2003). Devido o alto grau de empacotamento, a adição de microssílica 
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diminui a permeabilidade do material. Abaixo (Figura 3) estão disponibilizadas as 

características do material, segundo o fabricante: 

 

 

Figura 3: Caracterização da microssílica, segundo o fabricante. Fonte: 

www.elkem.com/silicon-materials. (2016). 

 

1.2 Métodos 

O concreto permeável constitui em sua composição, praticamente, os mesmos materiais 

utilizados em concretos convencionais, com a única diferença de que possui uma quantidade 

muito pequena, ou até mesmo a inexistência, de agregados miúdos (ACI, 2006). 

Para este estudo, foram realizados traços com uma pequena adição de areia e traços com 

ausência dela. Para os traços sem adição de areia, foram utilizadas diferentes composições da 

brita 0, afim de encontrar o equilíbrio entre um traço resistente, permeável e econômico. Os 

primeiros testes foram realizados ainda sem adição de microssílica. 

Foram moldados 08 (oito) corpos de prova para cada traço, sendo 06 (seis) prismáticos 

com dimensões de 10 [cm] x 10 [cm] x 10 [cm] e 02 (dois) cilíndricos com dimensões de 

10cm de diâmetro por 20 cm de altura. O método de moldagem seguiu os padrões da norma 

brasileira NBR 5738/94. Após a moldagem, os CP’s foram submetidos à cura ao ar livre 

durante 28 dias, tendo em vista que não recomenda-se a cura submersa para este tipo de 

concreto, por causar desprendimento das partículas , segundo alguns autores.  Posteriormente 

à cura, realizaram-se os ensaios de Massa Específica Aparente (MEa), Massa Específica Real 

(MEr), Módulo de Elasticidade Dinâmico (Ed), Resistência à Compressão Axial e 

Permeabilidade.  

 

1.2.1 Primeiro Traço de Referência 

O traço de referência serviu como base para os traços posteriores, variando a 

porcentagem de microssílica incorporada ao traço. 
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Para o primeiro traço realizado, utilizou-se apenas cimento Portland CP IV, brita e água. 

Para a brita, utilizou-se na composição, 50% do material retido na peneira de 6,3 [mm] e 50% 

retido na peneira de 4,8 [mm]. E um fator de água/cimento de 0,33. 

O mesmo traço foi repetido com o incremento de microssílica, variando a porcentagem 

referente à massa do cimento em 10%, 15% e 20%. Ainda houve adição de 20% e 30%,da 

massa do cimento, de areia grossa com graduação de 2,4 [mm]. 

  

1.2.2 Segundo Traço de Referência 

O segundo traço de referência teve uma alteração na composição da brita. Para tanto, 

foram realizados ensaios de massa específica com a brita utilizada no traço, a fim de 

determinar a melhor proporção da sua graduação, obtendo, portanto, as proporções de 40% do 

material retido na peneira de 4,8 [mm] e 60% do material retido na peneira de 2,4 [mm]. 

O mesmo traço obteve o incremento de microssílica, na ordem de 10% e 15% da massa 

do cimento. 

1.2.3 Massa Específica real e aparente 

Para os ensaios de Massa específica real (MEr) e aparente (MEa) foram utilizados dois 

corpos de prova cilíndricos. Para realização do ensaio de MEr utilizou-se uma estufa, onde os 

CP’s ficaram confinados por 24 horas, a fim de obter o peso real dos CP’s, ou seja, sem água 

presente. Para o ensaio de MEa, os CP’s ficaram 48 horas ao ar livre antes da pesagem. 

 

1.2.4 Módulo de Elasticidade dinâmico (Ed) 

Para o ensaio do Módulo de Elasticidade dinâmico, utilizou-se um aparelho de 

ultrassom, capaz de medir a velocidade e o tempo da propagação da onda ultrassonora no 

interior do corpo de prova, sendo possível determinar o módulo de elasticidade do material. O 

ensaio só foi possível ser realizado nos traços referentes ao segundo traço de referência. 

 

 

Figura 4: Ensaio do Módulo de Elasticidade Dinâmico (2016). 
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1.2.5 Resistência à Compressão Axial 

O ensaio foi realizado de acordo com as especificações da NBR 5739 (ABNT, 2007). 

Os resultados foram apresentados em megapascal [MPa]. 

 

Figura 5: Ensaio de Resistência à compressão em corpos de prova prismático (2016). 

 

1.2.6 Ensaio de permeabilidade 

A determinação da capacidade permeável do material se deu através de um ensaio de 

permeabilidade. Para a realização do ensaio utilizou-se um permeâmetro de carga variável, 

com base na norma 522R-06 (Figura 6). O ensaio consiste na medição do tempo que a água 

leva para percolar o corpo de prova permeável, considerando alguns fatores. 

 

 

Figura 6: Permeâmetro (2016). 

 

Foram feitas três leituras para cada corpo de prova, obtendo uma média das três. O 

tempo é aplicado na Equação 1 a fim de calcular o coeficiente de permeabilidade.  
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Onde: 

K = Coeficiente de permeabilidade; 

A1 = Área de sessão da amostra; 

A2 = Área do tubo; 

L = Comprimento da amostra; 

T = Tempo médio; 

hi = Altura inicial; 

hf = Altura final. 

 

O grau de permeabilidade do solo é determinado através de uma tabela de coeficientes 

de permeabilidade do solo (ACI 522R-06), onde os valores > 10-³ classificam como um 

material de alta permeabilidade (Tabela 2). 

Tabela 2: Coeficientes de permeabilidade. 

Coeficiente de permeabilidade K (m/s) Grau de permeabilidade 

≥10-3 Alta 

10-3 a 10-5 Média 

10-5 a 10-7 Baixa 

10-7 a 10-9 Muito baixa 

<10-9 Praticamente impermeável 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 Massa Específica real e aparente seca 

Os ensaios de Massa Específica aparente e seca foram realizados apenas nos corpos de 

prova a partir do segundo traço de referância, todos aos 28 dias da moldagem, como mostram 

as Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3: Massa Específica aparente (MEa) 

TRAÇOS Médias da MEa em g/dm³ 

Traço de referência 2,39 
Traço com 10% de Microssílica 2,40 
Traço com 15% de Microssílica 2,40 

 

Tabela 4: Massa Específica real (MEr) 

TRAÇOS Médias da MEr em g/dm³ 

Traço de referência 2,37 
Traço com 10% de Microssílica 2,37 
Traço com 15% de Microssílica 2,38 

 

Embora os valores tenham se apresentado próximos, os valores das Massas Específicas 

dos traços com microssílica ainda foram superiores, devido ao maior grau de empacotamento 

e, por sua vez, menor índice de vazios.  

 

2.2 Ensaio de Compressão Axial 

Todos os traços citados no texto foram submetidos ao ensaio de Compressão Axial. 

Para realização do ensaio, foram rompidos 6 corpos de prova prismáticos de cada traço.  

Tabela 5: Resultados do ensaio de Resistência à Compressão (28 dias). 

TRAÇOS Resist. à compressão (MPa) 

1° Traço de referência 5,93 

       Traço com de 15% de Microssílica 6,1 
       Traço com 15% de Microssílica e 20% de Areia 5,43 
       Traço com 20% de Microssílica e 30% de Areia 5,53 
2° Traço de referência  12,7 
       Traço com 10% de Microssílica 12,8 
       Traço com 15% de Microssílica 12,83 

 

O incremento da Microssílica aumentou relativamente a resistência do concreto, por 

diminuir seu índice de vazios, chegando à resistência de até 13,8 [MPa] no segundo traço de 



 

4721 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

referência com adição de 15% de Microssílica. A adição de areia, embora tenha diminuído os 

vazios do concreto, não conseguiu uma resistência satisfatória, sendo descartada do estudo, 

até o momento.  

2.3 Ensaio do Módulo de Elasticidade dinâmica 

O ensaio do Módulo de Elasticidade (Ed) foi realizado apenas a partir das amostras do 

segundo traço de referência. As médias dos respectivos traços estão dispostas na Tabela 6. 

Tabela 6: Módulo de Elasticidade Dinâmico 

TRAÇOS  MÉDIA  (GPa) 

1º Traço de referência  21,68 
1º Traço com 10% de microssílica  26,93 
1º Traço com 15% de microssílica  27,23 

 

Nos concretos convencionais, o módulo apresenta valor superior, tendo relação com a 

resistência mecânica do material, uma vez que, por possuir menor índice de vazios, o concreto 

convencional apresenta resistência e, também, elasticidade maior que a do concreto 

permeável. 

Observou-se que houve um aumento significativo do valor nos traços com adição de 

microssílica, devido à redução de vazios e, consequentemente, aumento da resistência 

mecânica, apresentado na Tabela 7. 

2.4 Ensaio de permeabilidade 

O ensaio foi realizado com todas as amostras do primeiro e segundo traço de referência. 

Embora o coeficiente de permeabilidade tenha obtivo variações, principalmente com a adição 

de areia, o grau de permeabilidade manteve-se alto, segundo a Tabela 2, classificando todas 

as amostras com Alta Permeabilidade, variado entre 0,0073 a 0,008 [m/s].  

 

CONCLUSÕES 

O estudo concluiu que os resultados se mantiveram dentro do esperado, segundo a 

literatura analisada ao longo da pesquisa. O incremento da microssílica aumentou 

significativamente a resistência do concreto, diminuindo seus vazios, otimizando a ligação do 

agregado graúdo.  

De acordo com a literatura, o tipo de resistência esperado para este tipo de concreto é 

de, normalmente, 10 [MPa]. Através desta pesquisa, conseguiu-se obter uma resistência de até 

38% maior que a esperada com a redução do diâmetro dos agregados e a adição da 
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microssílica. Contudo, a resistência do concreto permeável obtida consegue atender à carga de 

veículos leves, que é em torno de 1200 [Kg]. 

Apesar da obtenção do aumento da resistência, a concreto manteve-se com a sua 

condutibilidade hidráulica inalterada, ou seja, um material de alta permeabilidade. Com isto, é 

possível afirmar que é possível conseguir resistências ainda maiores até o limite da 

capacidade de permeabilidade do material.  
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RESUMO: Entende-se que a escola é o espaço social e o local onde o aluno dará sequência 
ao seu processo de socialização, uma vez que uma pessoa adulta é mais difícil de se 
conscientizar em decorrência de uma cultura errada já adquirida em relação ao meio 
ambiente. O que nela se faz, se diz e se valoriza, representa um exemplo daquilo que a 
sociedade deseja e aprova. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos 
na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 
responsáveis. Com base nisto, este trabalho visou sensibilizar a comunidade escolar da E.E.F. 
de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda, no município de Sobral - CE, através da educação 
ambiental para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, estimulando atitudes de não 
geração, redução, reutilização e reciclagem, por meio de práticas como diagnóstico da geração 
de resíduos, auxílio à implantação de coleta seletiva e compostagem de resíduos orgânicos, 
desenvolvendo no aluno o senso de responsabilidade com a preservação do meio em que vive. 
Palavras–chave: preservação, meio ambiente, socialização 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SCHOOLS: THE SELECTIVE 
COLLECTION THE UTILIZATION OF SOLID ORGANIC WASTE 
 
ABSTRACT: It is understood that the school is the social space and the place where the 
student will follow up its socialization process, as an adult is more difficult to be aware as a 
result of a wrong culture already acquired in relation to the environment. What it does is, it 
says, and appreciates, is an example of what society wants and approves. environmentally 
friendly behavior must be learned in practice in everyday school life, contributing to the 
formation of responsible citizens. On this basis, this study aimed to sensitize the school 
community E.E.F. Integral Maria Dorilene Time Arruda in the city of Sobral - CE, through 
environmental education for the proper management of solid waste, stimulating not generate 
attitudes, reduction, reuse and recycling, through practices such as diagnosis of waste 
generation, aid the implementation of selective collection and composting of organic waste, 
developing in students a sense of responsibility to preserve the environment they live in. 
KEYWORDS: environment, preservation, socialization 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as questões ambientais estão em evidência, dado o acelerado processo de 

degradação ambiental, pois as atividades humanas têm contribuído significativamente com a 

poluição do solo, da água e do ar. Dentre esses impactos ambientais, destaca-se a grande 

geração de resíduos sólidos, devido ao aumento da população, crescimento industrial e 

consumismo em excesso. 

Estima-se que a população mundial esteja gerando cerca de 3 bilhões de toneladas de 

lixo por dia. O Brasil produz cerca de 198,8 mil toneladas de lixo por dia, sendo que estes 

resíduos têm grande potencial para a reciclagem (CEMPRE, 2010). 

Segundo Soares et al. (2007), a inadequada remoção e coleta de resíduos sólidos, bem 

como a má destinação e tratamento final podem causar um grande impacto ambiental, 

contribuindo também com a estética negativa do meio, além de atrair vetores de doenças, 

tornando-se um problema de saúde pública. 

De acordo com Santaella et al. (2014), a coleta seletiva de lixo ainda é uma atividade 

que acontece de maneira informal e em projetos voluntários, fazendo com que os índices de 

reciclagem se mantenham estáveis. 

Porém com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que visa o gerenciamento integrado 

dos mesmos esta realidade tende a mudar. E dentre os instrumentos desta política está a 

educação ambiental que estimula a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem. 

É de suma importância a busca por soluções que compatibilizem os interesses da 

sociedade com o meio ambiente. Nesse sentido a educação ambiental configura-se como o 

maior instrumento de gestão ambiental, pois promove mudanças significativas para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

Como a Educação Ambiental é uma atividade formal e informal, a escola deve ser 

atuante na promoção de ações simultâneas, promovendo compartilhar conhecimentos, atitudes 

e desenvolvendo habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade de vida 

(FÉLIX, 2007). 

É necessária e urgente a adoção de práticas educativas que incentivem o consumo 

consciente, bem como a forma correta de acondicionamento e destinação final de resíduos. 

Sólidos. 

E é com base nisto que foi desenvolvido este trabalho, com o intuito de sensibilizar a 

comunidade escolar da E.E.F. de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda, no município de 

Sobral - CE, através da educação ambiental para o gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em parceria com o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria 

Dorilene Arruda Aragão, que fica localizado na Avenida Monsenhor Aloísio, próximo à 

Policlínica no bairro Dom Expedito do município de Sobral – Ceará, que é especialista em 

alunos do ensino fundamental II, cujas séries são do 6º ao 9º ano. Esta escola tem se 

destacado sendo referência em educação, pois apresenta altos índices de aprovação, possuindo 

várias premiações em seu currículo. 

A execução deste trabalho se deu por meio das seguintes atividades: 

 Inicialmente foi realizado diagnóstico ambiental por meio de visitas a escola e com 

entrevistas sobre o comportamento da comunidade escolar (educandos, servidores e 

gestores) em relação aos resíduos sólidos através da aplicação de questionários; 

 Posteriormente foi feito um diagnóstico da produção de resíduos sólidos na escola; 

 Por fim realizou-se uma palestra voltada para temas referentes à coleta seletiva, 

reciclagem, aproveitamento do resíduo orgânico e a importância da preservação e 

plantio de árvores; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa ocorreu através da aplicação de dois questionários, um direcionado aos 

alunos, cujas perguntas são encontradas na Figura 1, e outro aos funcionários em que as 

perguntas estão representadas pela Figura 3. 

Os dois questionários, englobam dados censitários como idade, sexo e renda, sendo 

que o segundo, que é direcionado aos funcionários, inclui a escolaridade também. Desta 

forma é possível utilizar esses dados como comparação ou justificativa para os dados 

específicos. 

Foram ainda feitas, no questionário 1, perguntas referentes aos conhecimentos dos 

alunos sobre os resíduos sólidos e como lidar com eles no cotidiano, e questões que remetem 

a geração de resíduos na escola, para o questionário 2, dos funcionários (Figura 3). 
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Figura 1: Questionário direcionado aos alunos. Autor, 2016. 

 

Foram ouvidos 35 alunos, se encontrando, a maioria, na faixa dos 13 anos, sendo 50% 

meninos e 50% meninas. Essa faixa etária trabalhada foi proposital, devido ao fato de as 

crianças possuírem um nível melhor de atenção e capacidade maior de aprender a 

compartilhar, sendo que suas experiências vividas influenciarão em decisões de suas vidas 

adultas (BOSSA; OLIVEIRA, 1996). 

 Em relação à renda familiar todos apresentavam uma média entre 1 até 3 salários 

mínimos, sendo que quase totalidade deles afirmou coletar os resíduos gerados por sua 

família. 

De acordo com a Figura 2A, pouco mais da metade dos alunos (56%) afirmou saber o 

que acontece com o lixo produzido por eles em suas casas e comunidades, enquanto 72%, ou 

26 alunos, informou que a família reaproveita o lixo de alguma forma, seja por meio da 

reciclagem (3%) ou reutilização de algumas embalagens (69%), como consta na Figura 2B. 

Quanto ao termo “resíduo orgânico”, Figura 2C, 58% dos alunos desconhece, embora 69% 

afirme saber o que fazer com ele, de acordo com a figura 2D. 
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Figura 2: Percepção dos alunos quanto ao destino de seus resíduos sólidos (A), ao 

reaproveitamento (B), resíduos orgânicos (C) e ao destino correto dos resíduos orgânicos (D). 

Autor, 2016. 

 

Percebe-se que há um desencontro das informações, pois enquanto a maioria dos 

alunos  afirma não saber o que é resíduo orgânico, uma parte maior ainda, afirma saber o que 

fazer com ele. O que se leva a crer em duas hipóteses diferentes. A primeira hipótese seria de 

que os alunos não foram honestos em suas respostas, e a segunda, é que apenas marcaram a 

opção para não deixá-la em branco. 

Ainda sobre as perguntas abordadas no questionário 1, a maioria declarou já ter ouvido 

falar na compostagem e saber o que é educação ambiental, embora maior parte não tenha 

sabido responder qual a sua importância.  

Isso se deve ao fato de, muitas vezes, a escola não desenvoler a educação ambental 

paralelamente no seu plano pedagógico e apenas se preocupar em preparar os alunos para 

avaliações de programas estudantis ou olimpíadas, no caso do ensino fundametal, ou do 

vestibular também, no caso do ensino médio, deixando de lado a formação como cidadãos que 

pensem de forma crítica e que não vejam o mundo e o próximo como adversários, mas sim 

como aliados (GUIMARÃES, 1995). 

Com relação aos funcionários, foram entrevistadas 7 (sete) mulheres que trabalham na 

cantina e na faxina, com faixa etária entre 33 a 46 anos, tendo a maioria ensino fundamental 
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incompleto, apenas 1 (uma) com ensino fundamental completo e 1 (uma) que concluiu o 

ensino médio. 

Das 7 funcionárias entrevistadas, apenas uma concluiu o ensino médio, o que 

corrobora com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada em 2005, 

mostrando que cada vez mais os jóvens brasileiros estão largando os estudos ainda no ensino 

fundamental. “De cada dez brasileiros entre 15 a 17 anos, praticamente dois não estudam, 

quatro estão no ensino fundamental e quatro, no ensino médio” (ABT, 2016). 

 

 

Figura 3 : Questionário direcionado aos funcionários. Autor, 2016. 

 

Embora a escola possua uma estrutura adequada, apresentando inclusive os coletores 

da coleta seletiva (Figura 4), as funcionárias e os próprios alunos afirmaram que eles não 

fazem separação do lixo de acordo com os tipos de materias em que são formados (Figura 8). 

 

 

Figura 4: Estrutura da escola quanto à coleta seletiva. Autor, 2016. 
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Foi realizado também um diagnóstico dos resíduos gerados na escola e chegou-se a 

conclusão de que a maioria é orgânico, de acordo com 57% das funconárias, como mostra a 

Figura 5. Depois vem o plástivo e o metal. 

 

 

Figura 5: Diagnóstico dos resíduos gerados na escola. Autor, 2016. 

 

De acordo com a Figura 6, a maioria das funcionárias (86%) afirmou saber o que é e a 

importância do resíduo orgânico (100%) – (figura 6A e 6D), sendo que 57% afirmou que o 

destino dado ao lixo orgânico na escola seria o reaproveitamento, uma vez que, segundo elas,  

existe um criador de porcos que recolhe os restos de comida para alimentação dos seus 

animais. 
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Figura 6: Percepção das funcionárias quanto ao resíduos orgânico (A), seu destino (B), 

reaproveitamento (C), e importância (D). Autor, 2016. 

 

Na Figura 7 abaixo, pode-se perceber a quantidade de resíduos orgânicos, tanto sólidos 

(7A), quanto líquidos (7B), que são gerados na cantina da escola e que, segundo as 

funcionárias, são encaminhados para um criador de porcos e para confeccionar sabão, 

respectivamente. 
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Figura 7: Resíduos sólidos orgânicos (A) e líquidos (B) gerados na escola. Autor, 2016. 

 

Pode-se perceber ainda que apesar da ótima estrutura da escola, e da iniciativa quanto 

à destinação dos resíduos orgânicos, está faltando o essencial que é a consciência com relação 

à coleta seletiva do lixo, principalmente por parte dos estudantes. Prova disso é o que os 

alunos jogam no chão, os resíduos que sobram na merenda como ilustrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Cascas de banana no chão, após a merenda da tarde. Autor, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir através das entrevistas, questionários e da visita à escola, que ela, 

apesar da ótima estrutura que oferece para a coleta seletiva e do ótimo desempenho na 

educação, não possui uma separação de resíduos ideal, e que muitos dos que poderiam ser 

reaproveitados e reciclados, são desperdiçados, necessitando apenas da educação ambiental 

para os alunos e funcionários, que é justamente o propósito principal deste trabalho. 
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Espera-se que com a palestra dada, os alunos tenham se conscientizado e despertado em 

si um espírito mais sustentável e que este trabalho seja uma porta de entrada para motivá-los a 

mudarem seus hábitos errados por costumas ecologicamente corretos, para que possam 

transformar a realidade local e garantir sua qualidade de vida. 
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RESUMO: A educação ambiental tornou-se um dos pilares para construir uma relação 
harmoniosa entre o homem e o meio ambiente. Porém o local onde muitos estão 
desenvolvendo projetos de conscientização é nas escolas, pois é neste ambiente que os alunos 
aprendem os princípios para trazer melhorias sociais e ambientais. Este instrumento 
implantado nas escolas conduz os alunos a busca por pensamentos, opiniões críticas e formas 
de agir diferente. Diante deste contexto, este trabalho teve por objetivo, implantar a educação 
ambiental na rede pública de ensino de Sobral/CE, com foco especial na problemática do 
descarte incorreto de resíduos sólidos. Para tanto, foram feitas parcerias com a secretaria 
municipal de Sobral, com o intuito de selecionar a escola mais susceptível para desenvolver o 
projeto, nas quais foram ministradas palestras e discussões voltadas à temática dos resíduos 
sólidos. Posteriormente, foi repassado um questionário avaliativo sobre os conhecimentos pré 
e pós palestras dos alunos de ensino fundamental das escolas José da Matta e Silva, situada no 
bairro Campus dos Velhos, Osmar de Sá Ponte, situada no centro da cidade, e a escola Emílio 
Sendim, situada no bairro Domingos Olímpio. Pôde-se perceber, através dos questionários, 
que alguns alunos ainda não tinham conhecimento sobre a questão relacionada aos aspectos 
da coleta, tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos, demonstrando desta forma a 
necessidade da prática contínua da educação ambiental no nível de ensino fundamental. 
Palavras–chave: conscientização, descarte, meio ambiente, palestras 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION: THEMATIC PERCEPTION 
ASSESSMENT OF PUPILS SOLID WASTE OF BASIC EDUCATION IN 
SCHOOLS PUBLIC NETWORK SOBRAL / CE 
 
ABSTRACT: Environmental education has become one of the pillars to build a harmonious 
relationship between man and the environment. But where many are developing awareness 
projects in schools is because it is in this environment that students learn the principles to 
bring social and environmental improvements. This instrument deployed in schools leads 
students seeking thoughts, critical opinions and ways of doing things differently. Given this 
context, this study aimed, implement environmental education in public Sobral / CE, with 
special focus on the issue of incorrect disposal of solid waste. Therefore, partnerships were 
made with the municipal secretary of Sobral, in order to select the most likely school to 
develop the project, in which lectures and discussions focused on the issue of solid waste 
were given. It was later passed an evaluation questionnaire on pre knowledge and post 
lectures of primary school students of schools José da Matta e Silva, located in the Campus 
neighborhood of Old, Osmar de Sa Bridge, located in the city center, and the school Emílio 
Sendim , located in the neighborhood Domingos Olimpio. It could be perceived through the 
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questionnaires, some students still did not know about the issue both on the aspects of 
collection, treatment and final disposal, thus demonstrating the need for continuous practice 
of environmental education at the primary level of education. 
KEYWORDS: awareness, environment, disposal, lectures 
 

INTRODUÇÃO 

A educação ambiental tem um papel de transformar as pessoas em cidadãos com 

opiniões críticas, em termos sociais e ambientais. O ensino tem fundamental importância no 

desenvolvimento sustentável e na compreensão das problemáticas ambientais incluindo, os 

resíduos sólidos. No entanto, fica evidenciado que a sociedade precisa de motivações para 

preservar, respeitar e conservar o meio ambiente (KITZMANN; ASMUS, 2002). 

 Um dos locais que mais pode-se ter uma discussão sobre determinadas temáticas que 

trazem consigo impactos, são as escolas, pois neste ambiente há um propósito de mudança 

que busca melhorar a qualidade de vida da humanidade, preservando assim os recursos 

naturais para gerações futuras (CRISOSTIMO, 2009). 

De acordo com a Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, um dos 

instrumentos que devem ser implantados para não geração, redução, reutilização e reciclagem 

é a implantação de educação ambiental, pois é um dos pilares do desenvolvimento 

sustentável. 

  Conforme De Matos (2008), a quantidade de resíduos sólidos produzidos em uma 

sociedade é proporcional a alguns fatores, como por exemplo, o crescimento demográfico e os 

níveis de consumo, por conta da forte globalização, necessitando de medidas adequadas e 

eficientes para o gerenciamento e controle. 

No Brasil, são coletadas, em média, 259.000 toneladas de lixo por dia (IBGE, 2010), com uma 

geração per capita 1,1 kg/hab. dia e cerca de 20% são dispostos em lixões (MMA, 2011). O destino 

adequado dos resíduos produzidos pela atividade humana é uma questão de saúde pública, pois 

resíduos dispostos a céu aberto podem atrair vetores de doenças e propiciar a contaminação do solo e 

corpos hídricos. 

             As escolas se tornam um dos locais privilegiados para desenvolver atividades de 

sustentabilidade, pois os alunos sendo sensibilizados torna-se mais fácil a busca de uma 

convivência harmoniosa da humanidade com meio ambiente (BASSANI et al., 2011). 

Desta forma, esse artigo aborda o projeto realizado em 3 escolas de ensino 

fundamental na cidade de Sobral- CE, tendo por objetivo implantar a educação ambiental a 
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partir de palestras sobre a problemática de resíduos descartados de forma incorreta, seguido 

da aplicação de questionários para promover uma discussão sobre o tema abordado, 

pretendendo, portanto, conscientizar as pessoas que os resíduos podem propiciar doenças 

como dengue, zika, chikungunya e também causar impactos ambientais aos rios e solos, se 

forem descartados de forma inadequadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral e a Secretaria de Educação do Município de Sobral 

como foco para a implantação da educação ambiental na rede pública de ensino de Sobral – 

CE. 

Para esta pesquisa que trabalhou com a temática resíduos sólidos, foi selecionada 3 

Escolas de Ensino Fundamental do município de Sobral - CE sendo as selecionadas: José da 

Matta e Silva, situada no bairro Campus dos Velhos; Escola Osmar de Sá Ponte, localizada no 

centro da cidade; e, Emílio Sendim no bairro Domingos Olímpio; tendo como público alvo 

alunos do ensino fundamental. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Ao longo do trabalho foram discutidas várias questões relativas aos resíduos sólidos, com 

o intuito de conscientizar e sensibilizar os alunos, a respeito desta temática que preocupa a 

população em geral, inclusive as escolas, que tem o hábito de sempre preservar o meio onde 

as crianças frequentam, e ensiná-los a ser cidadãos com pensamentos sustentáveis. 

Foram abordados assuntos envolvendo a diferença entre lixo e resíduos sólidos; o objetivo 

da coleta seletiva; tipos de reaproveitamento; tipos de disposição final e os impactos que 

podem causar ao meio ambiente, quando descartados incorretamente; e o que fazer para evitar 

esses impactos. 

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados recursos didáticos como a 

apresentação de seminários, palestras e vídeos educacionais, seguido de discussões, e a 

aplicação de dois questionários avaliativos aos alunos, para obtenção de dados, sendo que o 

primeiro trata - se de dados censitários e de perguntas de cunho avaliativo, no que diz respeito 

ao desempenho dos palestrantes, que foram utilizados para a construção de gráficos e tabelas, 

e o segundo questionário é relativo ao tema específico, no caso resíduos sólidos, com vista a 
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obter informações sobre a percepção dos alunos quanto à sua visão de mundo sobre o assunto 

e quais as melhores formas de conviver e lidar com as situações apresentadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para efeito de análise e discussão, foi avaliado, de forma preliminar, a caracterização 

censitária da amostra, as informações específicas ao tema resíduos sólidos, e em seguida 

observou-se as relações entre os dados discrepantes e as justificativas da população 

selecionada. Para tanto, optou-se por trabalhar com turmas do ensino fundamental, para tentar 

avaliar o nível de compreensão e de assimilação relativo a uma problemática considerada 

atual para os alunos de menor faixa etária. 

As escolas selecionadas para ministrar as palestras foram, a escola José da Mata e Silva, 

trabalhando-se com uma turma de 24 alunos do 5º ano, a escola Osmar de Sá Ponte, que 

contava com uma turma de 21 alunos do 6° ano e a escola Emílio Sendim, onde haviam duas 

turmas de 5º ano que contavam com 51 alunos, no momento da palestra, totalizando, portanto, 

96 alunos, uma quantidade considerável e que torna possível comparações importantes para a 

pesquisa. 

 

Dados Censitários 

Quanto aos dados censitários, os mesmos foram alocados para os seguintes tópicos 

como sexo, faixa etária, escolaridade, opinião quanto à palestra, conhecimento sobre o tema e 

a nota para os palestrantes, sendo que cada pergunta complementava a outra, assim como 

pôde contribuir para discussões dos dados específicos. 

Dentre o levantamento de dados censitários, foi feita uma avaliação da faixa etária dos 

alunos das três escolas, como apresentados na Figura 1, que mostra 8 pessoas, o que 

corresponde a 8% dos estudantes, que se encontram numa faixa etária menor que 10 anos. 87 

pessoas representam 91% dos estudantes, numa faixa entre 10 a 15 anos, e 1 aluno, 

correspondente a 1%, afirmou ter entre 15 e 20 anos de idade. 

No entanto a maioria se encontra numa faixa etária dentro do padrão de 5º e 6° ano. De 

acordo Stangherlin e Specht (2014), apud Bossa e Oliveira (1996), crianças entre 7 a 11 anos, 

possuem um nível elevado de atenção, concentração, interesse, capacidade maior de aprender 
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a competir e a compartilhar, sendo que experiências vividas nessa idade influenciam em 

decisões de suas vidas adultas.  

 

 

Figura 1: Faixa etária dos alunos. Autor, 2016. 

 

Para avaliação de conhecimento dos entrevistados sobre o assunto abordado, foi feita a 

seguinte pergunta, “Você já tinha conhecimento sobre o tema abordado? ” E, como representa 

a Figura 2, cerca de 35 alunos, que equivale 36%, afirmaram que sim e os outros restantes, ou 

seja, 61 alunos, similar a 64%, afirmaram que não. Portanto a maioria, não tinham 

conhecimento sobre o tema, para eles, os resíduos, tanto orgânicos, quanto recicláveis eram 

conhecidos como “lixo”. Sem falar que durante a apresentação, os alunos mostraram-se 

surpresos e interessados principalmente com as formas de reaproveitamento de resíduos. 

 

 

Figura 2: Avaliação da percepção dos alunos quanto ao tema abordado. Autor, 2016. 
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 Com relação a avaliação dos palestrantes e da palestra como um todo, selecionou-se 

duas perguntas, que discutem a opinião dos alunos sobre a palestra ministrada e em seguida 

pede uma nota de 5 a 10 para os palestrantes. 

Como resultado, 19% afirmou achar a palestra boa, ao passo que 18% considerou 

ótima, 60% excelente e 2% disse ser ruim. Porém, apesar de 2 pessoas não terem gostado da 

palestra, os objetivos do projeto foram alcançados, já que a maioria, 58 pessoas, classificou a 

palestra como excelente. 

Complementando a avaliação da palestra, foi pedido que os estudantes dessem uma 

nota de 5 a 10 para os palestrantes e, os resultados foram que 4% deram nota 7, 5% nota 8, 

16% nota 9 e a maioria, 75%, deu nota 10, levando a concluir que as palestras surtiram efeito, 

a partir das informações transmitidas por recursos visuais e auditivos, que são de fundamental 

importância para uma melhor transmissão de conhecimentos. De acordo com Hammes 

(2012), esses sentidos são muito explorados pelas crianças, e podem ser utilizados para 

exercitar as questões ambientais.  

 

Dados Específicos 

Os dados específicos utilizados no questionário para a “Avaliação do Conhecimento 

dos Alunos quanto ao tema Resíduos Sólidos” foram detalhados para a importância e descarte 

correto dos resíduos sólidos, bem como, para formas de reaproveitamento e redução de 

impactos ambientais e sociais, a fim de obter dados que comprovem os resultados esperados 

da implantação da educação ambiental para estes estudantes. 

Dentre as perguntas utilizadas, uma que ganha destaque é: “Você sabe qual o destino 

do lixo produzido em sua cidade?” e como representado na Figura 3, 64% que equivale a  61 

alunos afirmou que sim, 31 alunos , ou seja,  proporcional a 32% não sabiam, e 4%, 

equivalente a 4 pessoas, não respondeu. 

Observou-se que nesse questionamento os alunos já tinham informações sobre o 

destino dado ao  lixo da cidade, diferente do questionamento discutido na Figura 2, em que 61 

alunos, ou seja, similar a 64% afirmaram não ter conhecimento sobre o tema. 
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Figura 3: Percepção dos alunos quanto ao destino do lixo da cidade. Autor, 2016. 

 

A Figura 4 representa a percepção dos alunos com relação ao objetivo principal da 

coleta seletiva, sendo que 7%, equivalente a 7 alunos, afirmou ser apenas separar o lixo, 18%  

similar a 17 pessoas, acreditou que o objetivo é jogar no lixão, 45%, proporcional a 43 

pessoas, afirmou que é pra reaproveitar, 26%  equivalente a 25 pessoas, achou que o objetivo 

principal da coleta seletiva é de encaminhar os resíduos para o aterro sanitário, enquanto 4%,  

proporcional a 4 pessoas, não respondeu ao questionamento.  

 

 

Figura 4: Percepção dos alunos ao objetivo da coleta seletiva. Autor, 2016. 

 

Outra questão importante foi se os alunos sabiam o que fazer com o resíduo orgânico. 

73% afirmou que sim, ao passo que, 22% disse não saber e 5% não respodeu. Em seguida, 
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teve outro questionamento, desta vez pergntando o que era compostagem. 75% não sabia e 

somente 19% afirmou saber. No entanto, teve uma discordância de dados, pois se os alunos 

sabiam o que fazer com os residuos orgânicos, também teria que ter pelo menos uma noção 

do que era compostagem. 

Também foi abordada a diferença entre lixão e aterro sanitário, 68% não respondeu. 

Dentre as respostas dos alunos estava que no lixão não existem medidas de proteção ao meio 

ambiente, já no aterro sanitário há todo um tratamento como por exemplo, incineração,  usina 

de compostagem e usina de biogás. 

Para efeito de comparação da percepção dos alunos antes e pós palestras, considerou-

se que alguns estudantes de início estavam um pouco desmotivados, porém notou-se através 

das discussões durante as palestras, que eles se interessaram mais buscando novas 

informações.  

Isso fortalece a visão de Britto (2010) de que a educação ambiental deve ser oferecida 

para os indivíduos de todos os níveis, na educação formal e informal nas escolas, comunidade 

e universidade, proporcionando a todos conhecimentos, valores e atitudes para preservar e 

proteger o meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

 Com base na análise dos gráficos acima se percebe que os alunos que responderam aos 

questionários, apresentaram um desenvolvimento quanto à percepção da questão de resíduos 

sólidos, pois muitos ainda não tinham conhecimento sobre as formas de reaproveitamento e 

disposição final dos resíduos, fato que fez com que os alunos interagissem mais com os 

palestrantes e ampliassem seus conhecimentos. 

As escolas poderiam adotar formas de ensinar os alunos a usufruir da coleta seletiva, 

visto que em todos os colégios havia estrutura para isso, porém muitos alunos afirmaram não 

saber utilizá-la. Com isso os alunos ficariam mais motivados, tendo maiores conhecimentos e 

consequentemente o objetivo do projeto, a educação ambiental, seria alcançado de forma mais 

eficaz. 
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RESUMO: A educação ambiental é um assunto que ao longo dos anos foi tomando forma, 
definindo o conceito, traçando seus objetivos, princípios e estratégias, e está intimamente 
ligada com o bem-estar das atuais e futuras gerações, pois se insere nos compromissos 
políticos, programas governamentais, nos interesses das organizações populares e no 
planejamento empresarial. É um processo por meio do qual o individuo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente e sua sustentabilidade. Partindo desse ponto de vista, as 
escolas representam um local ideal para a implantação da educação ambiental, uma vez que 
elas são de fundamental importância na formação dos cidadãos. Neste trabalho promoveu-se a 
implantação da educação ambiental aos alunos da rede pública de ensino de Sobral - CE, com 
foco na água, onde com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação de Sobral, foi feita a 
seleção das melhores escolas para a realização do projeto, que se deu através de palestras 
seguidas de aplicação de questionários. Com os resultados obtidos, se percebeu uma 
maturidade dos alunos em relação às problemáticas ambientais, o que propiciou o seu 
envolvimento durante as palestras. Desse modo, o projeto obteve êxito em sua execução. 
Palavras–chave: cidadãos, meio ambiente, sustentabilidade 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION: PERCEPTION ASSESSMENT OF 
STUDENTS ON THE TOPIC WATER IN SCHOOLS PUBLIC 
NETWORK SOBRAL TEACHING 
 
ABSTRACT: Environmental education is an issue that over the years was taking shape, 
defining the concept, tracing its objectives, principles and strategies, and is closely linked to 
the well-being of current and future generations as fall within the policy commitments, 
programs government, in the interests of the grassroots organizations and business planning. 
It is a process through which the individual and the collectivity build social values, 
knowledge, skills, attitudes and skills aimed at environmental conservation and sustainability. 
From this point of view, schools are an ideal place for the implementation of environmental 
education, since they are of fundamental importance in the formation of citizens. This work 
was promoted the implementation of environmental education to students from public Sobral 
teaching - EC, focusing on water, where with the help of the Municipal Sobral Education, the 
selection of the best schools was made for the realization of project, which was through 
lectures followed questionnaires. With the results, he noticed a maturity of students in relation 
to environmental issues, which led to his involvement in the talks. Thus, the project was 
successful in its execution. 
KEYWORDS: citizens, environment, sustainability 
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INTRODUÇÃO 

A educação ambiental data seus primeiros registros no ano de 1948, sendo citado em 

um encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), realizada em 

Paris, e durante a Conferência de Estocolmo em 1972, seus rumos começaram a serem 

definidos. Cinco anos mais tarde, em Tbilisi, na Geórgia, durante a Conferência 

Intergovernamental sobre educação ambiental, foram criadas as definições, objetivos, 

princípios e estratégias adotadas em todo mundo até hoje (LIPAI, 2007). 

Segundo a Lei 9.795 de, 27 de abril de 1999, em seu art. 1º: “Entende-se por educação 

ambiental os processos por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade” (BRASIL, 1999).  

É um componente essencial à formação do cidadão, sendo as escolas um ambiente ideal 

na implantação de projetos voltados a questões ambientais com o intuito de sensibilizar os 

alunos a buscarem uma convivência harmoniosa com o meio ambiente e todas as espécies que 

habitam no planeta, como também auxiliar os mesmos para que construam uma visão crítica a 

respeito dos atos que tem levado a destruição dos recursos naturais e de várias espécies. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB, 2008), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), dos 5.564 municípios 

brasileiros, 99,4% deles realizam abastecimento de água por rede geral de distribuição em 

pelo menos um distrito, um crescimento de 3,5% nessa cobertura se comparado com o PNSB 

2000 (IBGE, 2002). No Nordeste brasileiro esse serviço de abastecimento passou de 96,4% 

dos 1.722 municípios em 2000 para 98,8% dos 1.772 municípios em 2008. Os dados do IBGE 

deixam claro que o Brasil conseguiu alcançar a meta de reduzir à metade a proporção da 

população urbana sem acesso à água potável. 

Para Pinheiro, Campo e Studart (2002), apesar de todos os avanços com relação ao 

abastecimento de água, a escassez ainda é a causa de diversos conflitos, especialmente em 

regiões áridas e semiáridas. O Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2010), revela que nas áreas rurais o percentual de cobertura por rede é inferior ao 

existente nas áreas urbanas, não alcançando a meta de redução pela metade. 
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 Para Bezerra (2014), o crescimento contínuo da população e das necessidades de 

consumo têm gerado problemas em termos de disponibilidade e qualidade da água, visto que 

a rápida urbanização resulta em aumento dos volumes de águas residuárias. A atual situação 

brasileira em relação aos serviços de saneamento básico ainda é bastante deficiente, 

contribuindo para agravar os problemas decorrentes da industrialização, urbanização e 

aumento populacional. 

Este artigo, portanto, aborda o projeto realizado em duas escolas, uma do ensino médio 

e outra do ensino fundamental, ambas localizadas no município de Sobral - CE, com o 

objetivo de levar aos alunos, por meio de palestras, assuntos voltados a educação ambiental, 

com foco na água, seguido de questionários para promover uma segunda discursão a respeito 

do tema abordado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral e a Secretaria de Educação do Município de Sobral 

como foco para a implantação da educação ambiental na rede pública de ensino de Sobral – 

CE. 

Para esta pesquisa que trabalhou com a temática água, foi selecionada a Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Sinhá Saboia e o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria 

Dorilene Arruda Aragão, ambos situados no Bairro Dom Expedito em Sobral - CE. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Ao longo das discussões foram apresentadas questões relativas à água, no intuito de 

sensibilizar e conscientizar os alunos, através de assuntos como o ciclo hidrológico, 

distribuição da água no planeta e no Brasil, usos da água, tratamento, diferença entre poluição 

e contaminação, bem como os problemas recorrentes a esses temas, e soluções de economia 

de água no dia a dia. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas apresentações de seminários, 

palestras e de vídeos educacionais, seguido de discussões e da aplicação de dois questionários 

avaliativos aos alunos, para obter informações sobre os resultados das palestras. O primeiro 

trata de dados censitários e de perguntas de cunho avaliativo, no que diz respeito ao 

desempenho dos palestrantes, que foram utilizados para a construção de gráficos e tabelas, e o 

segundo questionário refere-se ao tema específico, no caso água, com vista a obter 
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informações sobre a percepção dos alunos com relação aos problemas e soluções apresentados 

a eles. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para efeito de análise e discussão dos dados adquiridos pelos alunos, tanto do ensino 

fundamental quanto do ensino médio, foi avaliada de forma preliminar a caracterização 

censitária da amostra, de forma que, ao se analisar as informações específicas referentes ao 

tema abordado na palestra, os dados discrepantes pudessem ter alguma justificativa nas 

peculiaridades da população selecionada. 

Quanto à quantidade de dados obtidos pela aplicação dos questionários após as 

palestras, foram trabalhados com 57 alunos no total. 

 

Dados censitários 

Os dados censitários foram designados aos seguintes tópicos, como escolaridade, faixa 

etária, sexo, conhecimento sobre o tema, opinião quanto à palestra e nota para os palestrantes, 

de forma que cada pergunta se apresentou de forma complementar a outra, assim como pôde 

auxiliar como norte nas discussões dos dados específicos. 

De acordo com a Figura 1 abaixo, 61% dos alunos se encontram na faixa de 10 a 15 

anos, o que representa 35 alunos, onde desse total, 27 são alunos do ensino fundamental e os 8 

alunos restantes se referem a alunos do ensino médio. Por outro lado, 39% se encontram na 

faixa de 15 a 20 anos. Esse percentual corresponde a um total de 22 alunos, sendo que 21 

deles são referentes ao ensino médio e 1 ao ensino fundamental. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad), a cada dez 

brasileiros na faixa etária entre 15 a 17 anos, praticamente dois não estudam, quatro estão no 

ensino fundamental e quatro, no ensino médio, onde pela idade, todos deveriam estar no 

ensino médio. A partir desse dado pode-se concluir que os alunos do ensino médio citados 

acima, estão na faixa correta para sua série (ABT, 2016). 
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Figura 1: Faixa etária. Autor, 2016. 

 

Para a avaliação dos conhecimentos dos alunos sobre o assunto abordado, foi feita a 

seguinte pergunta, “Você já tinha conhecimento sobre esse tema? ”, e a Figura 2, mostra 

resultados bastante satisfatórios, onde revela que 93% dos alunos diz ter conhecimento sobre 

o assunto. 

 

Figura 2: Conhecimento dos alunos sobre o assunto trabalhado. Autor, 2016. 

 

A respeito da opinião dos alunos quanto às palestras ministradas, 49% considerou a 

palestra excelente, 28% boa e 21% ótima, contando com apenas 2% que correspondente 1 

aluno, considerou ruim, como mostra a Figura 3, onde apesar disso, foi notório o 
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cumprimento do objetivo principal do projeto, que é de repassar novos conhecimentos à 

comunidade. 

 

Figura 3: Opinião dos alunos quanto à palestra. Autor, 2016. 

 

Foi pedido para que os alunos determinassem uma nota entre 5 a 10 para as palestras e 

foi obtido valores considerados bons, sendo 54%, 21%, 21% e 4%, referentes às notas 10, 9, 8 

e 7, respectivamente. 

 

Dados específicos 

Os dados específicos utilizados para avaliar os alunos quanto ao tema água, visaram 

descobrir qual a percepção que os mesmos têm sobre a importancia deste recurso, se ele é 

ilimitado ou não, e quem seriam os responsáveis pelo o que vem acontecendo com esse 

recurso tão importante para a existencia humana. 

Como mostra a Figura 4, foi feita ao alunos a seguite pergunta” Você concorda que a 

água se trata de um recurso muito importante?” e se observou que os alunos apresentam uma 

compreensão sobre o assunto, onde se revela que 93% considerou importante. 
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Figura 4: Percepção dos alunos quanto à importância da água. Autor, 2016. 

 

A Figura 5 representa a percepção que os alunos têm a respeito da água, se é um recurso 

finito ou infinito, e como resultado 54% considera como a água como um recurso finito, 

contra 37% que considera um recurso infinito. Durante o debate uma aluna fez um 

questionamento a aqueles que consideraram um recurso finito, segundo ela, a água nunca 

acabará porque ocorrem as chuvas. Concomitante a isso, uma outra pergunta mostrou que 

81% dos alunos acham que a água potável um dia vai acabar. 

 

Figura 5: Avaliação dos conhecimentos dos alunos a respeito do tempo de existência da 

água. Autor, 2016. 
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Segundo a maioria dos alunos, 61%, os responsáveis pela escassez de água de boa 

qualidade é o ser humano, enquanto que 28% culpa a natureza por tal ocorrência. 

Percebe-se que a maioria dos alunos, tanto os do ensino fundamental quanto os do 

ensino médio demonstraram ter uma conciência ambiental bem formada, principalmente os 

alunos do 8º ano, que demonstraram um maior interesse na palestra. 

Isso se deve ao fato de que a cobertura da educação ambiental no Brasil ter aumentado 

significamente, passando de 71,7% em 2001, para 94,9% em 2004, levando a crer que, com 

certeza, as escolas, de algum modo, vem inserindo os conceitos ambientais em suas práticas 

de ensino (VEIGA, 2005). 

De acordo com uma pesquisa realizada no estado do Ceará, incluindo a cidade de 

Sobral, as escolas apresentam forte interação com a comunidade através de iniciativas 

voltadas para a educação ambiental, deste modo, há um grande amadurecimento das práticas 

de educação ambiental nas escolas de ensino fundamental (TRAJBER; MENDONÇA,2007). 

 

CONCLUSÕES 

Baseado nos dados dispostos nos gráficos acima, se nota que os alunos que 

responderam aos questionários, apresentavam um amadurecimento interessante a respeito da 

educação ambiental, não se restringindo apenas aos alunos do ensino médio, como também os 

alunos do ensino fundamental. 

Seria interessante para a continuação da implantação da educação ambiental nestas 

escolas, que as mesmas juntamente com os órgãos municipais voltados ao meio ambiente, e 

também com as universidades, elaborassem projetos, oficinas, visitas técnicas, dentre outras 

atividades, para assim, durante o ensino dos alunos, principalmente os de séries iniciais, 

formar pessoas mais conscientes em relação ao meio ambiente. 
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RESUMO: Desenvolvimento de novos compostos para serem adicionados em concretos e 
cimentos vem sendo objeto de extensa pesquisa há vários anos. Os polissacarídeos vêm sendo 
um dos grupos de produtos mais investigados e utilizados. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o comportamento de traços de concreto de cimento Portland com adição de 
um biopolímero atóxico, biodegradável e ambientalmente amigável nas concentrações 
0,5%,1,0% e 1,5% em relação à massa de cimento. Esses concretos foram submetidos a 
ensaios de compressão em 7, 14 e 28 dias. Os resultados indicaram importantes características 
dos materiais estudados, principalmente na questão da resistência à compressão, apresentando 
valores superiores a 50% em concretos dosados com biopolímero comparados aos traços de 
referência, mostrando que é viável o uso do biopolímero na produção de concretos especiais.  
Palavras–chave: aditivo, biodegradável, construção civil  
 

ADDING THE EFFECT OF A BIOPOLYMER IN THE PROPERTIES 
OF A HARDENED CONCRETE 
 

ABSTRACT: Development of new compounds to be added to concrete and cement has been subject of 
extensive research for many years. The polysaccharides of the groups have been investigated and used more 
products. This study aims to evaluate the behavior of Portland cement concrete mixtures with the addition of a 
non-toxic biopolymer, biodegradable and environmentally friendly in concentrations 0.5%, 1.0% and 1.5% by 
mass of cement. These concretes were subjected to compression tests 7, 14 and 28 days. The results indicated 
significant characteristics of the materials studied, especially in the matter of compressive strength, with values 
greater than 50% measured in individual biopolymer compared with the reference mark, showing that it is 
feasible the use of biopolymers for the production of special concrete.  
KEYWORDS: additive, biodegradable, construction 
 

INTRODUÇÃO 

 Com o avanço das tecnologias de projeto e necessidade de estruturas que exigem cada 

vez mais desse material, constantemente surgem diversas pesquisas e novos tipos de concreto 

visando suprir as mais diversas necessidades (SOTO et al., 2013). Um dos fatores que afeta as 

propriedades do cimento e seus derivados são os aditivos, pois quando adicionados na 

composição diferentes propriedades podem ser atendidas.  

Aditivos são compostos químicos que são adicionados ao concreto em uma quantidade 

não superior a 5% da massa do cimento, antes ou no momento da mistura com a função de 

modificar suas propriedades tanto no estado fresco como no endurecido. 
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Nesta pesquisa será utilizado como aditivo um biopolímero atóxico, biodegradável,  

amino polissacarídeo, derivado do processo de desacetilação da quitina, que constitui a maior 

fração dos exoesqueletos dos insetos e crustáceos, sendo assim assumido como o segundo 

composto orgânico da natureza, ficando apenas atrás da celulose, formada pela repetição de 

unidades ß(1-4) 2 amino-2-desoxi-D-glucose (D-glucosamina) (RATHKE e HUDSON, 1994; 

WANG et al., 2009; RINAUDO, 2007).Segundo o autor, o biopolímero apresentou-se como 

um aditivo multifuncional, reduzindo água livre, reduzindo tempo de espessamento, 

reduzindo perda de filtrado e incrementando as propriedades mecânicas de um modo geral, 

implicando na redução de custos relacionados ao emprego de aditivos e custos relacionados à 

intervenção nos poços para execução de cimentações secundárias.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais utilizados 

 Cimento 

O cimento utilizado foi o Cimento Portland Composto com Escória (CP II – E 32), 

caracterizado de acordo com o fabricante conforme a NBR 11578, com massa específica 3,03 

g/cm³. 

Agregados graúdo e miúdo 

O ensaio de granulometria foi realizado para os agregados miúdo e graúdo segundo a 

ABNT NBR NM 248:2003 “Agregados – determinação da composição granulométrica”. 

O agregado miúdo apresentou massa específica de 2,65 g/cm³, massa unitária no estado solto de 1,5 

g/cm³, diâmetros máximo característico de 2,40 mm e módulo de finura de 3,966, como mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Curva de distribuição granulométrica do agregado miúdo (Fonte: Autor). IFAL, 2016. 
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O agregado graúdo apresentou massa específica de 2,78 g/cm³, massa unitária no estado solto de 1,47 

g/cm³, diâmetros máximo característico de 19,1 mm e módulo de finura de 7,38, como mostrado na Figura 2.   

 

Figura 2. Curva de distribuição granulométrica do agregado graúdo (Fonte: Autor). 
IFAL,2016. 

 

Água 

Como água de amassamento foi utilizada a água proveniente da rede pública da cidade 

de Maceió, Alagoas. 

Biopolímero 

O aditivo empregado no concreto foi um biopolímero natural, atóxico, biodegradável 

adquirido em pó da Polymar Indústria e Comércio Importação e Exportação, com grau de 

desacetilização médio de aproximadamente 70%. 

Métodos da pesquisa 

Preparo da solução 

No preparo foram utilizadas duas soluções com 0,5M, a primeira concentração foi 

adicionada massa de 1g e a segunda 2g da substância em pó, até saturação, com o sistema 

mantido sob agitação constante, com auxílio de um agitador magnético. A solução do 

biopolímero apresentou um Ph=3,6 à temperatura 27±1ºC. 

Proporção das Misturas 

 O traço utilizado foi de 1:1,6:1,15:0,44 (c:a:b:a/c). Para se avaliar a potencialidade do 

aditivo no concreto foram realizados ensaios de compressão com a adição do biopolimero nas 

porcentagens 0,25; 0,5 e 1,0%. 
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Slump-test, moldagem e cura dos corpos de prova  

Na produção dos concretos seguimos as normas da ABNT para obter as resistências 

mínimas exigidas por norma para podermos comparar esses resultados com os resultados 

obtidos da resistência do concreto com biopolímero. O ensaio de abatimento foi feito de 

acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998). 

Após a determinação da consistência do concreto, iniciou-se a moldagem dos corpos de 

prova cilíndricos de dimensões 10 x 20 cm, e em seguida foram submetidos à cura úmida 

seguindo a ABNT NBR 5738 “Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de 

prova”. 

Determinação da resistência à compressão do concreto 

A resistência mecânica à compressão foi realizada nos corpos de prova, aos 7, 14 e 28 

dias de idade, de acordo com a ABNT NBR 5739 “Concreto – Ensaio de compressão de 

corpos de prova cilíndricos”.  

Análise por microscopia eletrônica de varredura   

As análises da microestrutura dos concretos para as diferentes substituições foram 

realizadas com as amostras coletadas após o ensaio de resistência à compressão aos 28 dias, 

as quais foram submetidas à microscopia de varredura eletrônica (MEV).   

Determinação de Absorção de água 

O ensaio de argamassa e concreto endurecidos – absorção de água seguiu as prescrições 

da ABNT NBR 9778:2005 -Corrigida em 2009. E foi realizado com corpos de prova 

cilíndricos de 10 x 20 cm. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Proporção das Misturas e Slump-test  
A tabela 1 apresenta a quantidade de materiais e o abatimento de cada traço. Os 

resultados indicaram que não houve variação significativa nos valores do abatimento (slump 

test) para as dosagens de concreto com diferentes adições de biopolímero. 
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Tabela 1.Quantitativo de materiais utilizados para fabricação do traço de concreto. 
IFAL,2016.  

Traço   Biopolímero 

 (L/m³)    (L/m³) 

Cimento     Areia        Brita        Água         Relação      
Abatimentos 

(Kg/m³)    (Kg/m³)    (Kg/m³)    (L/m³)           a/c                  (Cm) Conv. 0 541,40 866,24 617,83 235,67       0,44                5,3 

0,25% 1,34 541,40 866,24 617,83 235,67       0,44                6,5 

0,50% 2,7 541,40 866,24 617,83 235,67       0,44                6,9 

1,00% 5,4 541,40 866,24 617,83 235,67       0,44                  7 

 

 Determinação da resistência à compressão do concreto 

Observando os valores da figura 3, destaca-se que a melhor performance foi obtida pela 

concentração de 1,00% em todas as idades. Diante dos resultados apresentados, percebe-se 

um aumento significativo na resistência à compressão aos 14 dias cerca de 51,45 % para o 

traço com adição de 1 % de biopolímero em relação ao concreto convencional. Os resultados 

dos ensaios aos 28 dias também obtiveram resultados importantes, porém a adição de 0,25% 

obteve valor próximo ao convencional. 

 

  

Figura 3. Comparativo de resistência à compressão dos corpos de prova, na concentração de 
1g. IFAL, 2016, 

 

A figura 4 apresenta os resultados médios da resistência à compressão dos corpos de 
prova moldados com adição de biopolímero obtido pela solubilização de 2g do produto em 
ácido acético nas concentrações estudadas. Diante dos resultados exibidos na figura 4, 
verifica-se também e houve um incremento na resistência à compressão em todas as idades 
para as concentrações de biopolímero estudadas, exceto para a concentração de 0,25% de 
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biopolímero que resultou em decréscimo da resistência à compressão aos 7 dias de idade em 
relação ao concreto de referência. 

 

Figura 4. Comparativo de resistência à compressão dos corpos de prova, na concentração de 
2g. IFAL, 2016. 

 

Análise da Microestrutura  
Nas figuras 5 a 8 são apresentadas as imagens das microestruturas do concreto nas 

várias situações estudadas, obtidas através do Microscópico Eletrônico de Varredura (MEV). 

Analisando a microscopia do traço do concreto de referência observa-se na Figura 5 que 

o mesmo apresenta uma microestrutura menos compacto em relação ao traço com adição de 

biopolímero. A figura apresenta a formação de etringita (sulfoaluminato de cálcio hidratado) 

com cristais em forma de agulhas, prismáticos aciculares. As fissuras e cavidades podem ter 

sido geradas pelas tensões internas durante a hidratação da pasta, causando danos por 

expansão ocasionada pela cristais de etringita. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Micrografia obtida por MEV do concreto convencional. IFAL, 2016. 
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Os resultados obtidos através da Microscopia confirmam que a utilização do 
Biopolímero no concreto provoca mudanças estruturais que tendem a causar refinamento dos 
poros, diminuindo a porosidade. Na estrutura da amostra apresentada na Figura 6, constata-se 
a presença de cristais de C-S-H, fase amorfa ou semicristalina formada após a hidratação dos 
silicatos C3S e C2S.  

 

Figura 6. Micrografia obtida por MEV de um concreto com adição de 0,25% de Biopolímero. 
IFAL, 2016. 

 

A Figura 7 apresenta a microestrutura do concreto com adição de 0,5% de Bipolímero.  
Na figura constata-se a presença de cristais de C-S-H, como também visualiza-se a formação 
de Etringita, em forma de cristais aciculares.  

 

 

Figura 7. Micrografia obtida por MEV de um concreto com adição de 0,50% de Biopolímero. 
IFAL, 2016. 

 

A Figura 8 apresenta a micrografia do concreto com adição de 1,0% de biopolímero. 
Observa-se pequenas regiões com presença da fase C-S-H de silicato de cálcio hidratado. 
Constata-se também a ausência de cristais de Etringita nas amostras.  

 

Etringita 

C-S-H 

C-S-H 
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Figura 8. Micrografia obtida por MEV de um concreto com adição de 1,0% de Biopolímero. 
IFAL, 2016. 

 

Determinação da absorção de água  
Quanto mais poroso for o concreto, mais rapidamente os agentes agressivos prejudicam 

a integridade da peça. Como podemos ver na Tabela 2, foi apresentado os resultados obtidos 

nos ensaios de absorção dos corpos de provas realizados segundo a NBR 9778/2005. 

Observa-se que os resultados dos concretos adicionados com o Biopolímero absorveu bem 

menos água em relação ao concreto de referência, confirmando que o uso do aditivo melhorou 

mais uma característica. 

 

Tabela 2. Comparativo à absorção de água dos Corpos de prova, com adição de 1g de 
Biopolímero. IFAL, 2016. 

                    Absorção de Água (%)  

Convencional 0,25% de Bio            0,50% de Bio         
1,00% de Bio 

1,00% de Bio 

8,17         6,39   5,79 5,48 

        

CONCLUSÕES 

Foram analisadas duas concentrações, 1g e 2g, no concreto produzido, verificou-

se que a incorporação do aditivo à massa do concreto, bem como as mudanças na 

concentração, provocaram melhorias na resistência mecânica à compressão em ambos os 

traços, salientando que os traços produzidos com a solução contendo de 1g do Biopolímero 

obteve um resultado mais satisfatório. Os resultados das resistências à compressão dos corpos 

de provas com biopolímero indicaram a potencialidade do aditivo para o uso em concretos 

C-S-H 
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especiais sustentáveis, uma vez que se trata de composto atóxico e biodegradável. Os 

resultados sugerem que o emprego do Biopolímero no concreto pode ter reduzido a 

porosidade e o teor de hidróxido de cálcio(CH) promovendo uma maior compacidade à zona 

de transição. Em relação a microscopia percebe-se a presença da fase C-S-H de silicato de 

cálcio hidratado e foi constatado também a ausência de cristais de Etringita nas amostras com 

o aditivo. Nas análises de absorção reforçam ainda mais o que é mostrado nas análises do 

MEV, mostrando um concreto mais compacto e a diminuição de poros permeáveis. 
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RESUMO: A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para 
o desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, ainda, como grande 
geradora de impactos ambientais. Diante disso buscou-se responder tal indagação: como 
elaborar uma casa popular sustentável com materiais de baixo custo?Deste modo, o objetivo 
geral dessa pesquisa é elaborar o projeto de uma casa popular com princípios sustentáveis 
visando atender o déficit da habitação em conjunto com a viabilidade dos materiais 
sustentáveis na construção civil. A metodologia proposta foi elaborar um projeto 
arquitetônico de uma casa com princípios sustentáveis permitindo verificar os benefícios 
ambientais da mesma, o mesmo proporciona uma visão ampliada, através do estudo de 
conceitos, de como a construção civil pode andar lado a lado com o desenvolvimento 
sustentável. Como resultado alcançou-se o conhecimento dos materiais disponíveis 
necessários para o uso da construção de uma habitação popular comprovando que a mesma 
pode ser ecologicamente correta e possuir custo inferior aos métodos convencionais da 
construção civil destacando, também, a preocupação com a sociedade, o meio ambiente e o 
incentivo à prática da sustentabilidade.  
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, Materiais e Habitação de Interesse Social. 
 

PROJECT OF A SUSTAINABLE MODEL HOUSE 
 
ABSTRACT: The construction industry is recognized as one of the most important activities 
for economic and social development, and, on the other hand, it behaves also as a major 
generator of environmental impacts. Therefore we sought to answer this question: how to do a 
sustainable popularhouse with low-cost materials? Thus, the general objective of this research 
is to do the project of a popular house with sustainable principles to meet the deficit of 
housing in conjunction with the viability of sustainable materials in construction. The 
proposed methodology was to develop an architectural design of a house with sustainable 
principles allowing you to check the environmental benefits, it provides a magnified view 
through the study of concepts, such as construction can go hand in hand with sustainable 
development. As a result was reached knowledge of available materials necessary for the use 
of construction of a popular housing proving that it can be environmentally friendly and have 
cost less than conventional methods of construction highlighting also the concern for society, 
the environment and encouraging the practice of sustainability. 
 
KEYWORDS: Sustainability, Materials and Social Housing. 
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INTRODUÇÃO  

A primeira definição de desenvolvimento sustentável surgiu no Relatório Brundtland 

em 1983 (VASCONCELOS et al, 2006). Esse relatório afirmava que o “desenvolvimento 

sustentável é aqueleque atende às necessidades do presente, sem comprometer o atendimento 

às necessidades das gerações futuras” (GONÇALVES e SILVA, 2006, p. 2).  

Apesar da discussão sobre sustentabilidade ter se intensificado na década de 90, ainda 

hoje, é algo novo para a indústria da construção.  

 

(...) as construções devem ser um reflexo dos processos naturais, perspectivados 
numa lógica complementar, ao invés de destruir os sistemas naturais. Esta lógica de 
construção sustentável não é binária no sentido de ser ou não ser, mas progressiva e 
por níveis, havendo assim níveis crescentes de sustentabilidade (PINHEIRO apud 
PINHEIRO, 2003, p.2).   

 

Sendo assim, uma construção pode diminuir o seu impacto ambiental independente de 

adotar um ou mais princípios do desenvolvimento sustentável no projeto. Dessa forma, 

existem níveis crescentes de sustentabilidade os quais variam de acordo com o que é adotado 

no projeto. O projeto pode adotar somente o uso de alguma energia limpa como pode adotar 

várias práticas sustentáveis desde a utilização da horta até o reaproveitamento da água da 

chuva.  

Como elaborar uma casa popular sustentável com materiais de baixo custo?  

É importante ressaltar que trabalhar a sustentabilidade aliado com os conhecimentos 

técnicos adquiridos durante o curso de engenharia civil é uma atitude com resultados a longo 

prazo, visto que, contribui para a formação de cidadãos conscientes (ZOMER, 2006). O 

engenheiro estuda para resolver problemas e com base nisso que o mesmo deve visar 

construir, planejar e desenvolver uma cidade minimizando ao máximo o impacto das 

atividades humanas no meio ambiente.  

O consumo de materiais pela construção civil, muitas vezes, é efetuado de forma 

massiva e pouco racional. A falta de políticas públicas para disciplinar e ordenar o destino do 

fluxo de resíduos na cidade provoca diversos impactos ambientais como: degradação das 

áreas de proteção permanente; proliferação de doenças; assoreamento de rios; etc. 

Há muito tempo, a população brasileira lida com o problema da habitação própria. 

Diante dessa problemática que o governo vem lançando políticas habitacionais desde o 

governo de Getúlio Vargas com o intuito de diminuir o déficit habitacional. 

Os processos construtivos devem ser repensados de forma a considerar o seu impacto 

ambiental. A crise energética mundial é um dos fatores que devem ser levados em conta, de 
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maneira que possam criar uma arquitetura mais econômica, coerente e humana. Assim, para 

construir uma edificação que possua menor impacto no meio ambiente devem ser 

considerados alguns aspectos como a racionalização do consumo de água, de energia, de 

materiais, etc. Além da possibilidade de dar um novo uso ao entulho - o “lixo da construção”, 

usar a água da chuva e aproveitar ao máximo os recursos naturais (principalmente iluminação 

e ventilação). 

 
 MATERIAIS E MÉTODOS  

A metodologia proposta foi dividida em três etapas complementares. Na primeira etapa, 

foi elaborado uma revisão bibliográfica sobre a sustentabilidade nos projetos de arquitetura e 

de engenharia no Brasil, bem como os princípios sustentáveis pretendidos na elaboração do 

projeto arquitetônico como o aquecimento e energia solar, aproveitamento da água da chuva, 

materiais ecológicos e ventilação e iluminação natural, visando adquirir conhecimentos e 

viabilidade do emprego destas premissas. 

A segunda etapa compreendeu a elaboração do projeto arquitetônico da casa modelo 

sustentável. Primeiramente, foi escolhido o modelo ideal do projeto da casa. Em seguida, foi 

definido o programa de necessidades e elaborado o pré-dimensionamento e o organograma da 

edificação, visando projetar uma casa modelo. A partir disso, foram acrescidos ao projeto 

arquitetônico os princípios sustentáveis, pesquisados na primeira etapa, que melhor se 

adequassem à construção sustentável. 

A terceira etapa abordou as vantagens projetual de uma edificação sustentável e os 

materiais utilizados para a execução das principais técnicas sustentáveis aplicadas na casa 

modelo. Como resultado, a pesquisa apresentou como construir uma casa modelo popular 

sustentável destacando os benefícios das técnicas sustentáveis e o baxio custo para a sua 

aplicação. As vantagens das técnicas sustentáveis e os materiais necessaries foram elaborados 

em forma de texto, tabelas feitas no programa Excel e o desenho do projeto arquitetônico da 

casa modelo foi realizado no programa de computador Auto CAD. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A construção civil convencional utiliza materiais industrializados os quais não atendem 

os princípios da sustentabilidade sendo grande o seu impacto pelo uso dos recursos não 

renováveis. A vinculação de atividades desempenhadas pela construção civil com o termo 

sustentável tem duas diretrizes distintas para compreender a sua extensão. A primeira reporta-

se à aspectos econômicos, sociais e culturais da construção. Já a segunda – e mais afinada 
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com este estudo correlaciona com a construção civil sustentável, dando maior relevância aos 

impactos ecológicos da construção, biodiversidade, tolerabilidade da natureza e preservação 

dos recursos naturais. 

Portanto, para que a construção civil sustentável se difunda em todo o Brasil, é 

fundamental que os aspectos econômicos tornem-se mais atraentes, o que será reforçado pela 

consciência ambiental. Desta maneira, o presente trabalho buscou se basear nos princípios da 

sustentabilidade. A Tabelaa seguir relaciona os itens considerados no projeto da casa modelo 

sustentável e a Tabela 2 os itens comumente considerados no projeto de uma casa 

convencional. 

 
ITEM PRINCÍPIO SUSTENTÁVEL - MATERIAL 
Parede Reuso de garrafa PET. 
Piso Cimento queimado. 

Teto Reuso de pneus para execução das telhas. 
Tratamento dos efluentes Tanque de zona de raízes. 
Água quente Aquecedor de Garrafa PET. 
Água pluvial Aproveitamento das águas pluviais. 

Tabela 1: Princípios da sustentabilidade aplicados na casa modelo. 

 
ITEM TÉCNICA CONVENCIONAL - MATERIAL 
Parede Tijolos cerâmicos. 
Piso Revestimento cerâmico. 

Teto Telha cerâmica. 

Tratamento dos efluentes Técnica não aplicada. 
Água quente Boiler. 
Água pluvial Técnica não aplicada. 

Tabela 2: Técnicas e materiais aplicados na construção convencional. 

As paredes serão compostas por garrafas PET (Figura 1) aplicando o conceito dos “5R”, 

reduzir > reaproveitar > reciclar >repensar > recusar, ao reutilizar um material cujo seu 

descarte possui um impacto significativo no meio ambiente devido a sua degradação ser 

muito lenta (PRIORI JUNIOR, 2008).  

 

 

Figura 1: Construção de paredes com garrafa PET. 

Fonte: http://www.coletivoverde.com.br/arquitetura-vernacular/ 
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O piso especificado para o projeto é o cimento queimado por além de ser um material 

muito utilizado pelos primórdios e nas construções rurais, sua relevância está na sua fácil 

aplicabilidade e execução. Além disso, o piso de cimento queimado possui um custo muito 

inferior aos revestimentos encontrados no mercado e o mesmo pode ser estilizado adquirindo 

cor ao acrescentar corante.  

 Para o fechamento da coberta será reutilizado pneus (Figura 2). O pneu é um material 

resistente e isolante térmico não permitindo a passagem de calor para o ambiente interno 

(MOTTA, 2013).   

 

Figura 2: Telhado com ecotelha de pneu. 

Fonte: https://blogsupercasa.wordpress.com/2012/10/30/telhado-de-pneu/ 

 
O projeto tem o intuito de tornar a moradia acessível a todos ao mesmo tempo que 

diminui o impacto ambiental causado pelas atividades da construção civil. A casa modelo 

tende a incentivar o aprendizado de técnicas construtivas sustentáveis ensinando a preservar e 

utilizar o meio ambiente de modo que o mesmo possa tornar fonte de renda indireta.  

A energia solar é considerada uma fonte de energia limpa, pois não polui o meio 

ambiente. Apesar de trazer benefícios tanto para a natureza quanto para seu bolso, ela ainda é 

pouco explorada por conta do alto custo de implantação.  Deste modo, o presente projeto 

adotou a técnica desenvolvida pelo José Alano (Figura 33) que contribui para a diminuição de 

dois problemas ao mesmo tempo – a economia de energia e a reciclagem direta das garrafas 

PET –conscientizando a população de que todas as embalagens pós-consumo podem ter 

aplicação útil no lado social (ALANO, 2004).  

 

 
Figura 3: Esquema que demonstra o funcionamento do aquecedor solar com recicláveis. 

Fonte: http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2013/07, 2015. 
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O projeto da casa modelo sustentável privilegia o uso racional da água que é um 

elemento primordial para a maioria das atividades da população como um todo, ver Figura 4. 

Neste projeto foram adotadas algumas estratégias que minimizam o desperdício e o uso 

desnecessário da água potável como a instalação de equipamentos para a reutilização 

chamada água servida e para a captação e aproveitamento da água pluvial. Para o 

aproveitamento da água servida adotou a técnica do tanque de zona de raízes a qual segue a 

lógica do biofiltro, sistema físico-biológico (ZANELLA, 2008). 

 

 

Figura 4: Croqui esquemático da distribuição da água servida na casa modelo sustentável. 

Fonte: TEIXEIRA, 2016.  

 
As construções convencionais costumam utilizar materiais como: tijolos, telhas e 

revestimentos cerâmicos. A indústria da cerâmica impacta de diversas maneiras o meio 

ambiente durante o seu processo produtivo, por exemplo: consumo de água, consumo de 

recursos naturais, consumo energético, resíduos sólidos e líquidos, emissões gasosas, etc. Os 

produtos cerâmicos precisam de uma grande quantidade de água durante muitas etapas do 

processo de fabricação, além de ser um recurso utilizado para a limpeza dos equipamentos. 

Outro fator são os recursos naturais usados, pois a quantidade e a forma que a argila é extraída 

causa impacto. Além desses aspectos, vale ressaltar que um dos processos da fabricação desse 

material é a queima resultando num grande consumo de energia e em emissões de gases 

(NUNES, 2012).  

Com base no referencial teórico abordado desenvolveu-se um estudo preliminar da casa 

(Figura 5) e se verificou as vantagens das técnicas sustentáveis e os materiais necessários para 

a execução da mesma na construção da casa modelo (Tabela 3).  
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Figura 5:Estudo Preliminar da casa modelo sustentável - layout.  

Fonte: TEIXEIRA, 2016.  

 

CASA MODELO SUSTENTÁVEL 

ITEM VANTAGENS  MATERIAIS 

 
Parede 

 Baixo custo; Redução do 
lixo; Reciclagem e 
Reutilização das garrafas; 
Conforto térmico melhor. 

 Garrafa PET preenchidas 
com terra ou qualquer 
material seco. 

 Cimento, areia, cal, sisal 
ou nylon para rebocar. 

 
Piso 

 Baixo custo; Fácil execução; 
Não precisa de mão de obra 
qualificada. 

 Argamassa, cimento, 
areia e água. 

 
Teto 

 Isolante térmico; Resistente; 
Redução do lixo; Reciclagem 
e Reutilização dos pneus; 
Não gera poluição 
atmosférica. 

 Madeira de demolição 
para a estrutura, 
parafuso, pneu (8 telhas 
por pneu). 

Tratamento dos 
efluentes 

 Diminui a poluição e ajuda na 
economia das águas. 

 Plantas, brita e areia. 
 

 
Cisterna 
Reservatório 
 

 Baixo custo; Fácil execução; 
Reduz: erosão dos solos, 
índice de possíveis enchentes, 
o consumo de água potável e 
o de energia; Recurso natural 
disponível para todos. 

 Calha, tubos de PVC, 
tijolo cerâmico, cimento, 
areia, água e algum 
matéria 
impermeabilizante como 
a manta asfáltica. 
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Aquecedor 
 

 Baixo custo; Fácil execução; 
Reduz o consumo de energia; 
Reciclagem direta. 

 Garrafa PET, embalagem 
longa vida, tubos de 
PVC, tinta e tábua de 
madeira. 

Tabela 3: As vantagens e os materiais necessários das técnicas escolhidas para a casa modelo. 

 

Diante às questões do atual modo de vida dos seres humanos, pode-se afirmar que a 

escolha de elaborar um projeto de uma casa modelo sustentável se deve à necessidade de 

aplicar os conceitos de sustentabilidade no ramo da engenharia tentando inserí-la nas 

transformações que vem ocorrendo nas sociedades local e global. O projeto da casa modelo 

sustentável estudado nesse trabalho permitiu uma visão ampliada, através do estudo de 

conceitos, de como a construção sustentável, nesse caso aplicada numa habitação popular, 

pode andar lado a lado com a construção civil e as necessidades da sociedade visando um 

mundo mais sustentável.  

As técnicas escolhidas para a construção do modelo de casa popular escolhido 

permitiram atender ao déficit de moradia existente no país sem onerar muito. Pode-se afirmar 

que os materiais e as técnicas escolhidas para a suposta execução da casa possuem um baixo 

custo sem diminuir a qualidade e a segurança da mesma. Além disso, estima-se que o valor da 

mesma construção utilizando técnicas sustentáveis de baixo custo ou reutilizando materiais de 

demolição tem uma redução de até 50% do valor da construção convencional. 

 
CONCLUSÕES  

A consciência populacional frente aos problemas nacionais e mundiais é de suma 

importância para a prática de atividades que melhorem os impactos ambientais. Há que se 

destacar que o projeto da casa modelo sustentável busca, também, criar uma maior motivação 

para que a população tenha um estímulo especial em continuar capacitando futuras mãos-de-

obra locais. É relevante destacar que o morador será contagiado pelo prazer de construir a sua 

própria habitação, ter a sua moradia, e esse estímulo o fará capacitar outros. A colaboração e 

as atitudes de cada habitante para a construção de um mundo cada vez mais sustentável é 

indispensável.  

 A preocupação de estudar os materiais sustentáveis disponíveis no mercado foi um dos 

aspectos limitadores em virtude do foco ser as técnicas sustentáveis de baixo custo. Porém, 

esse trabalho buscou mostrar a variedade de materiais e técnicas que já são aplicadas e 

atendem ao projeto escolhido. O motivo de estudar esse projeto foi o interesse em beneficiar a 

população com moradias de qualidade, econômicas e ambientalmente corretas. Assim, o 

índice de pessoas sem casa pode ser mitigado.  
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Atingindo a meta proposta de oferecer o conhecimento de novas técnicas e materiais 

sustentáveis, a presente edificação se destaca pela preocupação com o meio ambiente e pelo 

incentivo à prática da sustentabilidade, além de proporcionar uma visão aonde o espaço 

arquitetônico vem aliado com a capacitação, a mitigação da pobreza e com a preocupação 

ambiental. 
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RESUMO: O processo de aprendizagem de disciplinas técnicas de programação requer o 
máximo de esforço possível no sentido de tornar a aprendizagem mais efetiva. Neste sentido, 
este artigo apresenta a elaboração e construção de um mini elevador didático a fim de auxiliar 
na aprendizagem da disciplina de microcontroladores do IFCE Campus Cedro. O protótipo 
montado possibilita ao usuário a utilização da maior parte dos periféricos do 
microcontrolador: portas I/O, interrupções, Timers, conversor AD, PWM, comunicação serial, 
etc. O sistema permite ainda o comando do elevador por meio de um aplicativo para Android 
criado especificamente para comunicação com o microcontrolador via  bluetooth. A estrutura 
do mini elevador foi montada de forma a possibilitar a utilização em outras estruturas de 
controle, como Arduino ou CLP, o que possibilita a multidisciplinaridade da proposta. 
  
Palavras–chave: Android, Bluetooth, Didático, Elevador, Microcontroladores. 
 

EDUCATIONAL ELEVATOR FOR MICROCONTROLLERS 
LEARNING WITH COMMAND THROUGH ANDROID APP  
 
ABSTRACT: The learning process in programming technical disciplines requires the maximum 
effort to make more effective the learning. Thus, this paper presents the design and construction of a 
mini didactic elevator in order to assist in learning microcontroller’s disciplines of IFCE – Campus 
Cedro. The prototype allows the use of most number of peripherals of the microcontroller: I/O Ports, 
interrupts, Timers, AD converter, PWM, serial communication, etc. The system also allows the 
elevator command through an Android App, created specifically for Bluetooth communication with 
microcontroller. The structure of the mini elevator was mounted in order to enable the use in other 
control structures such as Arduino or PLC, which allows multidisciplinary proposals. 
 
KEYWORDS: Android, Bluetooth, Didactic, Elevator, Microcontrollers. 
 

INTRODUÇÃO 

Com o aumento do número de escolas e instituições de ensino técnico e tecnológico, 

bem como a grande oferta de cursos, surge a necessidade de elaborar técnicas e estratégias de 

ensino nestas disciplinas que facilitem a assimilação e aprendizagem por parte dos alunos. A 

rápida evolução da tecnologia permitiu a abertura de uma vasta gama de possibilidades no 

sentido de auxiliar na aprendizagem em disciplinas técnicas. Uma das grandes ferramentas 
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que tem atraído o interesse de alunos desta área é a tecnologia de dispositivos móveis, como 

smartphones.  

Vários trabalhos e pesquisas foram feitos na área, no sentido de aplicar a tecnologia 

móvel a situações práticas. Recentemente, DA SILVA, et all (2015) e CAVALCANTE 

(2015) desenvolveram sistemas de automação residencial utilizando aplicativos para sistema 

Android, controlados por meio de uma placa Arduino, com comunicação Bluetooth. 

Aplicações na área de robótica também tem ganhado destaque entre as pesquisas realizadas. 

NOGUEIRA (2015), por exemplo, desenvolveu uma aplicação na qual um veículo de 

reconhecimento de ambientes hostis pode ser controlado através de um aplicativo para 

Android, utilizando como controle uma placa Kinetis L-Series KL25Z128VLK4.   

Na busca por sistemas didáticos que auxiliem no ensino técnico, vários trabalhos foram 

desenvolvidos no sentido de criar ferramentas simples que incorporem e facilitem a 

metodologia do ensino. JOSIMAS (2011), por exemplo, a fim de auxiliar as disciplinas de 

automação nos cursos de ensino técnico, desenvolveu três ferramentas para utilização com 

CLP, sendo elas uma bancada de acionamentos elétricos, um elevador didático e uma ponte 

rolante de três eixos. 

Com o objetivo de unir as duas idéias principais de desenvolver um sistema didático 

que auxilie no ensino técnico, aliado com a incorporação das tecnologias móveis, a proposta 

principal deste trabalho consiste em criar um mini elevador didático para fins educacionais, 

que permita o comando por meio de um aplicativo para Android, com o objetivo de auxiliar 

nas disciplinas de microcontroladores. O sistema desenvolvido realiza a comunicação do 

dispositivo Android com um microcontrolador através de um módulo de comunicação via 

Bluetooth. A proposta principal do trabalho é permitir aos alunos das disciplinas de 

microcontroladores desenvolver o conhecimento prático utilizando a maior parte de 

periféricos possíveis do microcontrolador, como conversor AD, interrupções, Timers, PWM e 

etc. Além disso, a estrutura foi monta da forma modular, ou seja, o mini elevador por ser 

utilizado de forma independente do microcontrolador empregado, permitindo que a mesma 

estrutura seja utilizada em outras estruturas de controle, como Arduino ou CLP, permitindo a 

multidisciplinaridade da estrutura.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A elaboração e a confecção do projeto foram divididas em três partes principais: A 

construção da estrutura junto com a montagem dos componentes, a confecção do aplicativo 

“ElevadorIFCEApp” responsável pela comunicação remota do elevador, e por fim a 
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construção de um algoritmo para o microcontrolador da família PIC18F, utilizado na 

disciplina de microcontroladores do IFCE Campus Cedro.  

A confecção da estrutura física do mini elevador foi elaborada em uma estrutura com 

hastes metálicas, contendo quatro andares: Térreo, primeiro, segundo e terceiro andar. A 

utilização ou não utilização de todos os andares fica a cargo do nível de programação 

alcançado em cada fase das disciplinas. Uma cabine metálica foi construída de forma a 

possibilitar seu livre percurso vertical. A movimentação do elevador é realizada a partir de um 

motor de passo, mas a estrutura permite a fácil troca por um motor CC, de acordo com o 

método de controle motor que se pretende desenvolver com os alunos. Em cada um dos 

andares foram postos sensores reflexivos a fim de identificar qual o andar atual da cabine do 

elevador. Estes sensores podem ser utilizados tanto nas portas I/O do microcontrolador como 

através das interrupções externas. 

O comando do elevador foi projetado para operar através de duas interfaces de controle 

possíveis: Uma estrutura de controle local e uma remota. Para a estrutura de comando local 

foi elaborada uma caixa de controle constituída por um teclado matricial 3x4 responsável 

pelos comandos de subida, descida e escolha dos andares, e um display LCD 2x16 indicando 

a movimentação do elevador. 

Para o comando remoto a comunicação é realizada através de um aplicativo criado para 

dispositivos móveis com sistema operacional Android. O aplicativo se comunica com o 

microcontrolador via Bluetooth. Para decodificação dos comandos do aplicativo foi utilizado 

um módulo de comunicação Bluetooth – Serial ZT-05, mostrado na Figura 1, para 

comunicação com o microcontrolador. O aplicativo, denominado “ElevadorIFCEApp”, foi 

criado utilizando a página online do MIT (2016) que possibilita a criação de aplicativos de 

forma simples e gratuita. 

 

Figura 1.Módulo Conversor Bluetooth-Serial ZT-05. 
 

A etapa final do projeto consiste na elaboração de um algoritmo de teste implementado 

em um microcontrolador PIC 18F4550 a fim de demonstrar o funcionamento básico do 

sistema. Visto, porém que o objetivo deste trabalho é a utilização deste sistema como uma 
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ferramenta didática no ensino de microcontroladores, vários outros algoritmos podem ser 

construídos e utilizados de acordo com a necessidade dos professores ou dos alunos. Além 

disso, o sistema ainda permite a comunicação com mais de uma forma de controle, como 

Arduino ou Controladores Lógicos Programáveis (CLP), permitindo que o mini elevador seja 

usado em mais de uma disciplina para fins de aprendizagem. 

A Figura 2 mostra uma ilustração do sistema proposto, conforme descrito acima, 

contendo uma unidade central de controle conectada aos sistemas periféricos de comunicação 

local e remota, e aos sensores e unidade motora. 

 
Figura 2.Diagrama representativo do sistema educacional proposto. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A estrutura básica do mini elevador é constituída por uma estrutura vertical de metal, 

uma cabine, um motor elétrico, sensores reflexivos, e a caixa de comando, externa à estrutura 

metálica. Esta estrutura básica foi montada inicialmente, e pode ser utilizada de forma 

independente do sistema de controle, tendo em vista que a proposta do trabalho é a criação de 

um sistema de aprendizagem que pode ser utilizado de maneira aberta a mudanças e propostas 

diversificadas atendendo às necessidades das disciplinas de microcontroladores, ou mesmo 

disciplinas que envolvam programação e automação. 

Na Figura 3 está ilustrada a bancada básica montada em laboratório. Nela é possível 

identificar cada uma das partes mencionadas anteriormente. Os sensores foram postos nas 

laterais da estrutura, e o motor foi posicionado na parte superior do elevador, dispensando o 

uso de polia de acoplamento. Os componentes da caixa de comando local foram colocados em 

uma estrutura de madeira, como mostra a Figura 5.  
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Figura 3. Estrutura do mini elevador e interface de comunicação local. 
 
O aplicativo para Android utilizado foi desenvolvido a partir de uma plataforma online 

criada pelo Massachesetts Institute of Technology (MIT), denominado AppInventor. Esta 

plataforma permite a criação de aplicativos de forma simples, utilizando blocos prontos cujo 

funcionamento pode ser determinado pelo programador sem a necessidade de um 

conhecimento profundo de programação de dispositivos móveis. 

A Figura 4 mostra uma visão geral do aplicativo “ElevadorIFCEApp”. O 

funcionamento do aplicativo é simples. Primeiramente o usuário deve se conectar ao 

dispositivo Bluetooth do microcontrolador que recebeu a nomenclatura 

“Elevador_Bluetooth”, marcando o campo indicado. Com o dispositivo conectado, o usuário 

seleciona em qual andar ele se encontra, ou seja, o andar de origem. O andar selecionado é 

alterado da cor verde para a cor vermelha. Em seguida o usuário seleciona o andar para onde 

deseja se deslocar, ou seja, o andar de destino. Para enviar o comando, o usuário deve 

selecionar o botão “GO”. Caso deseje cancelar o comando enviado, o botão “STOP” deve ser 

pressionado. Na prática, mais de um dispositivo pode se comunicar ao mesmo tempo com o 

sistema de controle, que deve gerenciar os diferentes comandos recebidos e executar a melhor 

lógica de deslocamento da cabine do elevador.  
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Figura 4. Visão geral do Aplicativo para Android. 
 
O circuito de controle para teste do sistema proposto foi montado em uma Protoboard, 

conforme mostrado na Figura 5. O circuito da Figura 5 é constituído por um microcontrolador 

PIC18F4550, mas pode ser substituído por qualquer microcontrolador, de acordo com a 

demanda da disciplina. O circuito contém ainda os barramentos para conexão com os 

sensores, com o circuito de acionamento do motor, e com a caixa de comando local, 

constituída pelo teclado e pelo display LCD. Três LEDs indicadores estão disponíveis para 

sinalizar o estado (subindo, descendo ou parado) do elevador.  

 
Figura 5.Montagem do circuito com microcontrolador PIC18F4550. 
 
A alimentação do circuito de controle é proveniente de um cabo USB, o qual pode ser 

conectado diretamente no computador, ou mesmo através de uma fonte de alimentação. Caso 
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seja necessário, o circuito permite a comunicação USB entre o computador e o 

microcontrolador, desde que este possua este periférico incluso.  

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou a proposta de construção de um mini elevador para fins 

didáticos, com o objetivo de auxiliar na aprendizagem das disciplinas de microcontroladores 

do IFCE Campus Cedro. Como diferencial, foi elaborado um aplicativo para Android a fim de 

comandar remotamente o elevador, sendo controlado por meio de um microcontrolador. 

A estrutura montada está disponível no IFCE Campus Cedro para livre utilização e 

aplicação de outras propostas de trabalho. Como trabalhos futuros foi proposta a substituição 

dos sensores reflexivos por um único sensor de distância localizado na base da estrutura, e 

ampliar a função do aplicativo, a fim de permitir receber informações como tempo de espera, 

andar atual, e estimativa da quantidade de pessoas conectadas ao sistema. 
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RESUMO: É notável o grande crescimento da participação das mulheres no mercado de 
trabalho e do interesse em participar ativamente de todo e qualquer tipo de segmento 
profissional. Hoje, aquelas que optam por empreender, tem que lidar alguns empecilhos, 
como por exemplo, o próprio mercado, havendo muita concorrência pelos negócios mais 
"femininos" – salões de beleza, varejo de roupas, etc –. Por este motivo, muitos negócios não 
chegam a ter lucro suficiente para suprir as necessidades das famílias das envolvidas, e com 
isso, elas tendem a ter uma busca constante por um diferencial, tentando se destacar da 
concorrência, e isso faz com que elas cresçam constantemente. Nesse contexto, este trabalho 
visa mostrar as principais características daquelas mulheres que lutam e tentam manter uma 
carreira empreendedora, salientando as dificuldades enfrentadas e como muitas alcançaram o 
sucesso na região de São Gonçalo do Amarante. Para atingir o objetivo, foram levantadas 
informações sobre negócios relacionados ao empreendedorismo feminino e que estivessem 
localizados nesse município. Posteriormente foi feita uma pesquisa de campo, na qual foram 
feitas entrevistas com dez empreendedoras de ramos distintos, contudo, todos relacionados ao 
mercado mais "feminino". Com isso, foi possível detectar que o sucesso no mercado vem se 
tornando cada vez mais frequente e com o mercado feminino em ascensão está cada vez mais 
fácil empreender. 
Palavras–chave: Empreender, micro e pequenas empresas, mulheres empreendedoras, 
negócios 

 

FEMALE ENTREPRENEURSHIP IN SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
/ RN 
 
ABSTRACT: Its notable the big growth of women's participation in the job market and the 
interest to participate actively in all kinds of job segments. Today, those who choose 
enterprising, have to deal with some trouble, for example, the market itself, having much 
competition over more "feminine" business – beauty salons, clothing etc. – For this reason, a 
lot of business don't get enough profit for covering the necessities of the employees’ families, 
and because of that, they tend to have a constant search for something different, trying to 
highlight themselves among other business, and this causes them to constantly grow. In this 
context, this work aims to show the main characteristics of those women who fight and try to 
keep a business career, highlighting their difficulties and as many reach success in the region 
of Sao Gonçalo do Amarante. To reach the goal, many information was found about business 
related to the female market and that was located in this area. After, a field research was made 
in which interviews were made with ten business women from distinct markets, although, all 
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related with the more "feminine" business. With that, it was detected that the success in 
business is becoming even more frequent and with the female market rising is even easier 
making business. 
KEYWORDS: Business, micro and small business, undertake, woman entrepreneurs   
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada em 

2013 o Brasil tem cerca de 103,68 milhões de mulheres, dessas, 5.693.694 são 

empreendedoras. Elas cada vez mais vêm conquistando seu espaço no mercado de trabalho e 

participando ativamente de todo e qualquer tipo de segmento profissional. Segundo dados do 

Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras em pequenas empresas, elaborado 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com 

o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), ocorreu 

um crescimento ainda maior da atuação das mulheres no empreendedorismo, o número de 

empreendedoras cresceu 21,4% em uma década enquanto que os homens só cresceram 9,8% 

no mesmo período. 

Segundo Morrison, White e Van Velsor (1987) os estudos sobre mulheres 

empreendedoras almejam descobrir e/ou relatar as experiências dessas que, ao criarem e/ou 

assumirem a liderança de seus próprios negócios, inovam, transpondo o denominado “teto de 

vidro”, entendido como uma barreira simbólica que dificulta a ascensão das mulheres aos 

níveis mais altos da administração empresarial. Essas dificuldades são ainda maiores quando 

se trata de uma região metropolitana, onde, ainda há poucas oportunidades no mercado de 

trabalho, um nível baixo de escolaridade, falta de informação e muitas vezes preconceitos 

atrelado ao fato das mulheres que antes apenas se dedicavam à suas famílias e agora passaram 

a se dedicar também ao seu próprio negócio. 

Atualmente, as empreendedoras destacam como maior barreira o próprio mercado, 

havendo muita concorrência pelos mercados mais "femininos" (como salões de beleza, 

manicure, varejo de roupas e acessórios). Por este motivo muitos negócios não chegam a ter 

lucro suficiente para suprir as necessidades de sua família e é essa constante busca por um 

diferencial, se destacando da concorrência, que motiva essas mulheres a crescerem mais. 

Nesse contexto, esse projeto de pesquisa visa analisar o perfil das mulheres que optam 

por uma carreira empreendedora, identificar as dificuldades para se empreender e traçar os 

principais aspectos que contribuem para a procura de certos ramos, buscando contribuir para 

uma maior inserção do empreendedorismo feminino no município de São Gonçalo do 

Amarante no estado do Rio Grande do Norte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

No presente trabalho o processo de pesquisa iniciou-se pela revisão da literatura com o 

objetivo de verificar a contribuição dos principais autores sobre o tema Empreendedorismo 

feminino. É pertinente destacar que, conforme Gil (2007), os projetos de pesquisa, quase no 

seu todo, iniciam-se por esse método, dada há necessidade de construção do referencial 

teórico que é uma característica dos projetos acadêmicos, como esse artigo. Podem ser 

utilizados revistas, livros e artigos científicos para esse fim. 

Foram levantadas informações sobre negócios relacionados ao empreendedorismo 

feminino e que estivessem localizadas no município brasileiro de São Gonçalo do Amarante 

do estado do Rio Grande do Norte. Posteriormente, foi feita uma pesquisa de campo na qual 

foram feitas entrevistas, com um questionário estruturado, com dez empreendedoras de ramos 

distintos: beleza, vestuário e cosméticos. As questões abrangeram informações como:  

1) Por que decidiu iniciar o seu próprio negócio? 

2) O que te levou a escolher ramos mais voltados para o público feminino? 

3) Quais são as maiores dificuldades para empreender? 

4) Quais os aspectos positivos e negativos para se empreender no município de 

são Gonçalo do Amarante? 

5) Qual a influência do “ser mulher” no ato de empreender? 

Com base nas informações obtidas diretamente com as entrevistadas foi possível obter 

um encontro mais direto e observar o comportamento de empreendedoras dos diversos ramos, 

os seus perfis, as principais características que possuem em comum, dificuldades e vantagens 

que detém em serem empreendedoras nesse município.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Verificou-se que em sua grande maioria as empreendedoras escolhem os ramos: 

beleza, vestuário, e cosméticos, pois a uma maior aceitação de mulheres trabalhando nesses 

ramos, o fato da maioria ter conhecimentos nessas áreas e como as mesmas afirmam “uma 

mulher entende a outra”. Um dos fatores que fazem elas não desistirem e se sentirem sempre 

motivadas é saber que com suas atividades, estarão fazendo seus clientes se sentirem bem.  

A ideia de empreender vem do fato delas quererem ter autonomia e acreditar em seu 

próprio potencial para ter sucesso. Elas também almejam poder desenvolver seus próprios 

horários e estar sempre próximas da família, que no caso, é uma das principais vantagens de 

ter sua própria pequena empresa (Quadro 1). Outra vantagem é o crescimento do município 

nos últimos anos (Quadro 1), o que facilita o desenvolvimento e lucro dos seus negócios. O 
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fato de serem mulheres dentro desses mercados também auxilia (Quadro 1), pois como muitas 

das vezes o público alvo é feminino, as clientes se sentem mais acomodadas e confortáveis 

por estarem em um estabelecimento com todo um suporte para entender o que elas desejam. 

Entretanto, as empreendedoras têm que lidar com alguns obstáculos que são as cargas 

tributárias da região, a falta de incentivo do município ao empreendedorismo no geral e a 

mobilidade urbana que dificulta a chegada dos clientes nos estabelecimentos (Quadro 1). 

Outras dificuldades encontradas por elas é o capital de giro, que muitas dessas 

empreendedoras não têm condições financeiras para iniciar seu negócio, conhecimentos 

administrativos – como funciona uma empresa e modos de administrar eficientes – e também a 

fidelização dos clientes, pois existe várias opções de empresas na região (Quadro 1). Na 

maioria das vezes elas tentam resolver esse problema dispondo de um diferencial em relação 

aos demais negócios.  

 

Quadro 1. Vantagens e desvantagens de ser uma empreendedora no munícipio 

brasileiro de São Gonçalo do Amarante do estado do Rio Grande do Norte. IFRN, 2016. 

Vantagens Desvantagens  

Oportunidade de poder 

desenvolver seus próprios 

horários e estar sempre 

próximas da família 

Cargas tributárias da região Capital de giro 

O crescimento do município 

nos últimos anos 

A falta de incentivo do município 

ao empreendedorismo no geral 

Falta de conhecimentos 

administrativos 

O fato de serem mulheres 

dentro desses mercados 

A mobilidade urbana Fidelização dos clientes 

 

CONCLUSÕES 

As empreendedoras têm pontos em comum que podem favorecer a prosperidade de 

uma empresa, e o “ser mulher” não interfere negativamente nos negócios, ele auxilia nesses 

ramos, proporciona o sucesso das empresas e também a realização financeira das 

empreendedoras.  

Apesar de não haver um incentivo do município de São Gonçalo do Amarante, 

existem empréstimos dados pelos bancos para o capital de giro inicial das empresas. As 

mulheres que desejam empreender podem ainda contar com cursos profissionalizantes 

disponíveis gratuitamente por instituições como o IFRN e o SENAI.  
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Essa pesquisa pode servir como base para projetos futuros que queiram aprofundar 

sobre empreendedorismo feminino, principalmente em regiões que estão se desenvolvendo, e 

também é um incentivo para todas as mulheres que tem em mente empreender, mostrando que 

o sucesso no mercado vem se tornando cada vez mais frequente e com o mercado feminino 

em ascensão está cada vez mais fácil empreender. Como dizia Audrey Hepburn “Nothing is 

impossible. The word itself says "I'm possible"”, ou seja, nada é impossível, a própria palavra 

diz: "Eu sou possível". As mulheres não têm grandes problemas para iniciar seu negócio, 

basta que tenham força de vontade e estejam dispostas a arriscar, pois um empreendedor 

precisa arriscar, ele não tem que ter medo de falhar. Caso venham a fraquejar, aprenderam 

uma forma de não falhar novamente. 
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RESUMO: O estudo da anisotropia magnética busca a determinação da direção de fácil 
magnetização, que é muito utilizado em aços para fins elétricos de grão orientados e não 
orientados aplicados em motores elétricos e transformadores. No presente trabalho, uma 
metodologia é estudada para determinação da direção de fácil magnetização, aplicando-se 
campos na região de reversibilidade dos domínios magnéticos. Um aço SAE 1040 laminado 
foi utilizado nos ensaios. Campos externos foram aplicados através de um solenoide junto à 
peça a ser estudada. Entre a peça e o solenoide foi posicionado um sensor de efeito Hall para 
determinação da densidade de linhas de campo resultante da interação. Amostras de 24 mm de 
diâmetro com espessuras de 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm e 11 mm foram confeccionadas. Um 
ponto de referência foi marcado na extremidade delas e as medidas foram realizadas no centro 
e a 3 mm da extremidade das amostras, sendo medidas a cada 45º . A microestrutura foi 
analisada por microscopia ótica. Os resultados mostraram uma variação do campo induzido 
em função da rotação, revelando a presença de anisotropia. 

Palavras–chave: Anisotropia, Sensor de efeito Hall, Direção de fácil magnetização 

 

NOT DESTRUCTIVE TEST BASED ON THE FIELD LINES 
MAGNETIC INTERACTION AND MICROSTRUCTURE TO 
DETERMINE THE MAGNETIC ANISOTROPY 

 
ABSTRACT: The magnetic anisotropy’s study aims to determine the direction of easy 
magnetization, which is very used for electrical purposes both in the oriented grain steel and 
non-oriented, that are used in electrical motors and transformers. In this study, a methodology 
is studied to determine the direction of easy magnetization, applying fields in the reversibility 
region of magnetic domains. A SAE 1040 rolled steel was used in the tests. External fields 
were applied both through a solenoid and in the component of study. Between the workpiece 
and the solenoid has been placed a Hall Effect sensor to obtain the result of the magnetic field 
lines’ density from the interaction. Samples of 24 mm diameter and 2 mm thickness, 4 mm, 6 
mm, 8 mm and 11 mm were prepared. A reference point was marked at their bottom and the 
measurements were performed in the center and 3 mm from the edge of the samples, where 
they were measured every 45°. Partial results were conducted on samples of 4 mm thickness, 
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in order to verify the method’s capability. The results showed a cosine range as a rotation’s 
function, which confirms the presence of anisotropy. 
KEYWORDS: Anisotropy, Hall effect sensor, Direction of easy magnetization. 
 

INTRODUÇÃO 

Os processos convencionais de fabricação, como forjamento, trefilação e laminação, 

provocam deformações plásticas que criam anisotropia magnética no material. A obtenção da 

direção de melhor facilidade de alinhamento de domínios magnéticos é importante para 

redução de perdas por histerese. Os testes normatizados, para análise de anisotropia, são 

realizados para determinação do ângulo magnético de menor perda, utilizando-se campos 

magnéticos da ordem 1,5 T, o que promove modificação dos domínios magnéticos dos 

materiais. Isto provoca histerese no material, que dependendo do tipo magnético, continuar 

magnetizado com maior ou menor intensidade, em alguns casos para o material retornar ao 

seu nível de magnetização original, faz-se necessário a desmagnetização. 

Com esse intuito foi analisado o comportamento de materiais ferromagnéticos que é 

representado pela curva de magnetização, que relaciona duas variáveis: campo de 

magnetização (H) e indução magnética (B) (CULLITYet al., 1972; CALLISTERet al., 2002). 

A curva de magnetização pode ser dividida em três regiões. A primeira representa a faixa de 

deslocamento reversível das paredes de domínio, onde os domínios estão orientados ao acaso 

e a aplicação de campos magnéticos de baixo valor não causa sua orientação permanente 

(SERNA-GIRARDOet al., 2007). Na segunda, a aplicação de um campo magnético crescente 

é suficiente para favorecer o crescimento de domínios orientados na mesma direção do campo 

aplicado e causar a contração de domínios não orientados, fazendo com que os mesmos 

diminuam ou desapareçam. O movimento das paredes dos domínios vencem os obstáculos da 

microestrutura e o deslocamento é irreversível. Na terceira, aumentando-se continuamente o 

campo magnético, os domínios tendem a se orientar na direção do eixo de fácil magnetização 

mais próxima da direção de aplicação do campo, e posteriormente sofrem uma última rotação, 

desta vez, alinhando-se na mesma direção do campo magnético aplicado (SERNA-

GIRARDOet al., 2007).  

As propriedades magnéticas de aços para fins eletromagnéticos são influenciadas por 

cinco variáveis: a composição química, a distribuição de precipitados, o tamanho de grãos, a 

densidade das discordâncias e a orientação cristalográfica (GIROTOet al., 2010; 

LANDGRAFet al., 2001; FUKUHARAet al., 2010). Cada uma dessas variáveis podem 
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influenciar nas perdas magnéticas, que são de origem histerética, parasitas e anômalas e fazem 

com que os equipamentos elétricos tenham uma baixa eficiência energética. 

 Landgraf et al. (2001) relaciona as perdas histeréticas e anômalas à microestrutura, 

enquanto que as perdas parasitas às correntes parasitas. Essas últimas tendem a ser menores 

com o aumento da resistividade elétrica, que dificulta a condução da corrente elétrica e facilita 

a passagem do fluxo magnético, possível de ser conseguida com a adição de elementos de 

liga, como o silício e o alumínio, e a redução da espessura do material, o que justifica lâminas 

de transformadores cada vez mais finas. 

 A composição química é uma variável utilizada principalmente na alteração da 

resistividade elétrica dos materiais, mas sua alteração pode influenciar a anisotropia 

magnetocristalina, em menor proporção. Landgraf et al. (2001) relaciona a redução da 

constante de anisotropia magnetocristalina à adição de silício em aços ABNT 1006. Já Giroto 

et al. (2010) verificou que aços de grãos não orientados (GNO), vendidos na forma 

semiprocessados, também sofriam influência da composição química durante o tratamento 

final de recozimento, a partir da formação de óxidos, como o Fe2O3, SiO2 e Al2O3. Landgraf 

et al.  (2001) também cita a preocupação com o teor de carbono acima de 0,003%, o que ajuda 

na formação de carbonetos, contribuindo para a degradação das propriedades magnéticas do 

material. Esses carbonetos ancoram as paredes de domínio, dificultando sua movimentação.  

Cullity et al. (1972) cita a anisotropia magnética como um dos fatores que afetam 

fortemente a forma das curvas B versus H, tornando as propriedades dependentes da direção 

na qual são medidas. A mais fácil magnetização do Fe ocorre na direção [100], onde valores 

de H da ordem de dezenas de Oe são suficientes para levar o material à saturação magnética, 

enquanto que na direção de difícil magnetização [111] campos muito maiores são necessários. 

Essas direções são diferentes para um cristal de Ni, evidenciando que estas variam de um 

material para outro e que a orientação cristalográfica é importante nas propriedades 

magnéticas de qualquer material ferromagnético. 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para 

determinação da anisotropia magnética em materiais, com a aplicação de campos magnéticos  

na região de reversibilidade de domínios magnéticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No presente trabalho, cinco amostras de aço SAe 1040 laminado, com mesmo diâmetro, 

porém com espessuras diferentes, especificadas na Figura 5, foram utilizadas para ensaio. Um 
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sensor de efeito Hall do tipo SS495A foi utilizado para as medições das densidades de linhas 

de campo resultantes da interação entre campo e material. 

. 

 

Figura 5.Amostras de AÇO SAE 1040, utilizando nos ensaios, com suas respectivas 

espessuras. IFPB, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para se verificar a presença de comportamento anisotrópico, medições de valores de B 

foram realizadas no centro das amostras com sua rotação e a manutenção de um valor fixo de 

H. O comportamento obtido para as curvas de B x Ângulo de rotação pode ser observado na 

Figura 6. Nota-se que quanto maior a espessura do material maior é o valor de campo medido. 

Para espessuras a partir de 8 mm o campo induzido passa a ficar independente da espessura. 

O campo externo aplicado resulta numa intensidade de linhas de campo que passam a 

percorrer o material sem sofrer interferência da permeabilidade do meio externo. Medidas 

realizadas próximas à extremidade mostram comportamento semelhante, mas com 

intensidades menores devido a proximidade do meio externo e o aumento da contribuição 

desse sobre a permeabilidade total. 
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Figura 6.Campo magnético induzido com rotação para amostras de aço SAE 1040 
(consolidado de todas as espessuras, no centro). IFPB, 2016. 

 

Na caracterização microestrutural buscou-se responder as suposições levantadas 

quanto à anisotropia magnética relacionada à microestrutura do material. O material 

comercial utilizado para preparação das amostras, mesmo tendo sido produzido por 

laminação, geralmente é recozido nas fases finais do processo de fabricação, o que resultara 

em uma menor influência da anisotropia microestrutural. Resultados da microscopia óptica 

são apresentados na Figura 7. 

 

100 µm
 

Figura 7. Micrografia ótica da seção longitudinal de amostra de aço SAE1040 (face de 
acoplamento do sensor) na posição 0. IFPB, 2016. 

 

   As propriedades magnéticas dos materiais ferromagnéticos sofrem interferência da 

microestrutura e dos estados de tensão provenientes da deformação plástica causada nos 

processos convencionais de fabricação, levando a um comportamento anisotrópico dessas 

propriedades (EMURAet al., 2001; PRAXEDESet al., 2012). 

   Sabe-se que o valor de B é proporcional à quantidade de linhas de indução que 

penetram no material e que seu valor é máximo quando elas o cruzam perpendicularmente. 
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Dessa maneira, pode-se concluir que, com o aumento da espessura houve uma maior 

penetração das linhas de campo no material, tornando-as cada vez mais concentradas e 

perpendiculares ao elemento Hall contido no sensor. Ao se utilizar espessuras acima de8 mm 

a maioria das linhas de campo já estavam concentradas e orientadas o bastante para não mais 

influenciarem significativamente o valor de B. Isso pode ser observado pela comparaçãodos 

valores de B induzidos nas amostras de 8mm e 11 mm, conforme apresentados na Figura 6. 

A relação da densidade de fluxo magnético B com o ângulo de incidência da onda 

magnética tornou possível verificar o comportamento anisotrópico do material, pois o valor 

de B mudou de acordo com a variação da posição da amostra em relação ao campo magnético 

incidente. Outros estudos também detectaram alterações no valor de B com o ângulo de 

rotação, indicando que as curvas de magnetização sofrem interferência da direção de 

laminação, causando anisotropia magnética (EMURAet al., 2001; PRAXEDESet al., 2012). 

Pela análise da Figura 6, ainda pode-se identificar que o intervalo de maximização do 

campo magnético está entre os ângulos de 180º e 270º, tendo B atingido o valor máximo para 

o ângulo de 225º na maioria dos casos. Assim pode-se concluir que dentro desta faixa angular 

tem-se uma melhor magnetização do material. 

Analisando-se as microestruturas apresentadas na Figura 7 pode-se verificar a 

presença de grãos de ferrita, ferro α, de coloração mais clara, e perlita, de coloração mais 

escura. Nota-se que mesmo sendo comum a realização de um tratamento térmico de 

recozimento na fase final de produção de materiais comerciais produzidos por laminação 

como o utilizado, ainda há uma direção preferencial de orientação dos grãos. Isso indica que a 

variação de B com o ângulo de rotação está relacionada com a deformação plástica presente, o 

que gerou uma anisotropia magnética do material detectável. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que as medidas variaram de forma sigmoide com a rotação 

da amostra, tanto no centro como na extremidade da amostra.As medidas próximas à 

extremidade apresentaram valores inferiores as do centro, devido a maior influência da 

permeabilidade do meio.A metodologia mostrou possuir uma boa reprodução.O material 

estudado apresentou o ângulo de 225º como sendo o de maior magnetização. 
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RESUMO: A maioria da população de Juazeiro do Norte faz uso de fossas negras para a 
disposição final de seus efluentes, ficando a cargo das empresas imunizadoras a coleta e 
disposição desses resíduos sépticos em uma Estação de Tratamento de Esgotos local. Visto 
que esses resíduos tem origem anaeróbia, julga-se importante avaliar o potencial de 
degradação anaeróbia, através da produção de biogás, que esse efluente é capaz de produzir. 
Dessa forma, objetiva-se quantificar a produção de biogás gerado por esses resíduos, através 
de ensaios da Atividade Metanogênica Específica Adaptada (AME). As amostras foram 
adquiridas durante a descarga dos carros limpa-fossas na ETE da cidade, e analisados os 
parâmetros de DQO e Sólidos Totais Voláteis, totalizando 21 amostras, que em seguida foram 
incubadas para posterior leitura da produção de metano por deslocamento de líquido com 
hidróxido de sódio 30%. Os valores de DQO, STV e do AME variaram entre 2,6 a 35,9 g/L; 
1,5 a 32,8 g/L; e 8,29E-05 a 1,25E+00 gDQO/gSTV.dia, respectivamente. Estes valores 
caracterizam um efluente que passou meses ou até anos armazenados numa fossa, sendo 
degradado anaerobicamente, e por ser um efluente pobre em matéria orgânica facilmente 
assimilável pelas bactérias anaeróbias, o resultado do AME reflete uma parcela mínima de 
DQO consumida. Os testes puderam evidenciar o baixo potencial de decomposição do 
efluente dentro das fossas, corroborando com a ideia de que estas, principalmente após alguns 
anos de uso, tem a função principal de poluir e contaminar o solo e consequentemente a água 
subterrânea. 
Palavras–chave: biogás, efluente doméstico, fossas, metano  
 

SPECIFIC METHANOGENIC ACTIVITY TESTS (SMA) ON SEPTAGE 
WASTE SEWERED IN THE MUNICIPALITY OF JUAZEIRO DO 
NORTE - CEARÁ 
ABSTRACT: Most of the population of Juazeiro makes use of cesspools for the final 
disposal of their waste, leaving it to the immunizing companies the collection and disposal of 
these septic wastes into a local sewage treatment station. Since this waste possess anaerobic 
origin, it is considered important to assess the potential of anaerobic degradation through 
biogas production which this effluent is able to produce. Thus, the objective is to quantify the 
biogas generated by these residues by adjusted testing of specific methanogenic activity 
(SMA). Samples were acquired during discharge of clean-cesspools cars at the municipal 
wastewater treatment plant and analyzed for COD and Total Volatile Solids parameters, 
totaling 21 samples which were then incubated for subsequent reading of methane production 
by liquid displacement with hydroxide sodium 30%. The values of COD, TVS and SMA 
ranged from 2.6 to 35.9 g / L; 1.5 to 32.8 g / L; and 8,29E-05 to 1.25E + 00 gCOD / gTVS.d 
respectively. These values characterize an effluent which spent months or even years stored in 
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a cesspool, being degraded anaerobically, besides there were low concentrations of organic 
matter likely to be processed by anaerobic bacteria; the result of AME reflects a small portion 
of COD consumed. The tests could show the low decomposition potential of the effluent 
within the cesspools, supporting the idea that this disposal method is responsible for soil 
pollution and contamination and consequently it may also affect groundwater quality 
especially after a few years of use. 
KEYWORDS: biogas, cesspools, methane, wastewater 
 

INTRODUÇÃO 

Assim como a maioria das cidades dos estados nordestinos, dos 97,6% das residências 

com abastecimento de água da cidade de Juazeiro do Norte, apenas 38,63% é coberta pelo 

esgotamento sanitário (IPECE, 2011). Devido à ausência de saneamento tão significativa, 

grande parte dos moradores, setores comerciais e industriais são obrigados a recorrer pela 

destinação dos despejos sanitários e águas cinzas em fossas ou tanques sépticos, sendo a fossa 

do tipo sumidouro (fossas negras), responsáveis pela infiltração indiscriminada de efluentes 

no solo sem qualquer tratamento prévio. Os resíduos esgotados de dentro desses sistemas, 

além de passarem, na maioria das vezes, anos sendo acumulados, apresentam um potencial 

muito poluidor com altos teores de matéria orgânica, sólidos, nutrientes e de patógenos 

conforme estudado por Santos (2009). 

Com tantas fossas e tanques sépticos predominantes na cidade, há a necessidade da 

realização de esgotamentos desses sistemas de forma esporádica. Esta função fica a cargo das 

empresas imunizadoras, que por sua vez cobram por este serviço, isentando a partir de então o 

morador da responsabilidade da disposição do resíduo esgotado, seja ela feita de forma 

correta ou não.  

Os despejos ocorrem em uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE Malvas) 

localizada no município de Juazeiro do Norte composto por um tratamento preliminar seguido 

de lagoas de estabilização em série. Este tratamento prevê o uso do metabolismo anaeróbio, 

visto que suas vantagens são compensatórias para regiões de clima tropical, como, por 

exemplo, o clima quente que favorece a conversão da matéria orgânica para metano. 

Visto que esses resíduos tem origem anaeróbia (fossas e tanques sépticos), julga-se 

importante avaliar o potencial de degradação anaeróbia, através da produção de biogás, que 

esse efluente é capaz de produzir. Isso pode orientar na escolha do arranjo da tecnologia a ser 

utilizada visando o aproveitamento do biogás para reuso em produção de energia, secagem de 

lodo, dentre outras aplicações. 

A determinação da capacidade do lodo anaeróbio em produzir biogás, especificamente 

metano, é importante porque a remoção de elétrons equivalentes, ou seja, compostos 
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reduzidos causadores da Demanda Química de Oxigênio (DQO), da água residuária a ser 

tratada, só ocorrerá de fato com a formação do metano, que por ser praticamente insolúvel em 

água, escapa facilmente da fase líquida (AQUINO et al., 2007). 

Segundo Rojas et al. (2008) o ensaio de AME é uma importante ferramenta para a 

partida de reatores anaeróbios. O teste se baseia em avaliar a capacidade dos microrganismos 

metanogênicos em converter o substrato orgânico em metano e gás carbônico. Desta forma, a 

partir das quantidades conhecidas de biomassa (através dos teores de Sólidos Totais Voláteis - 

STV), baixas condições de biomassa torna possível avaliar a produção de metano ao longo do 

tempo.  

Baseado em estudos de Castro (2013) que caracterizou os resíduos esgotados por carros 

limpa-fossas em Juazeiro do Norte, levantou concentração da ordem de 29.111 mg O2/L de 

DQO, sendo esta bem elevada, e para os teores de sólidos totais considerando uma média de 

12.068 mg/L, as frações de STV foram predominantes representando 71,2% desses sólidos. 

Isso desperta o interesse em conhecer se esse tipo de efluente ainda é capaz de ser degradado 

por via anaeróbia, sem adição de substrato. Dessa forma, o objetivo desse breve estudo foi 

quantificar a produção de biogás em resíduos sépticos oriundos do esgotamento de fossas 

realizados por imunizadoras de Juazeiro do Norte, através de ensaios da Atividade 

Metanogênica Específica Adaptada (AME). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas: 1ª Etapa: Confecção do Sistema de 

Ensaios da AME; 2ª Etapa: Coletas; 3ª Etapa: Testes iniciais com a amostra; 4ª Etapa: Ensaios 

de AME e tabulação dos resultados. 

Os primeiros seis meses de 2014 foram dedicados às três etapas iniciais, que consistiu 

na realização de coletas para realizar os testes para definir qual o melhor sistema de ensaio do 

AME que poderia ser empregado para a quantificação do metano. Os últimos meses foram 

dedicados à quarta etapa, seguida de coletas semanais e quinzenais, dependendo da 

disponibilidade de equipamentos e amostras. 

Para o monitoramento de reatores anaeróbios em escala real é importante analisar a 

atividade dos microrganismos anaeróbios. Neste caso, o parâmetro escolhido para ser 

analisado foi a DQO, que representa os compostos orgânicos do efluente que são 

biodegradáveis e os que não são biodegradáveis. 

As coletas (Figura 01) foram realizadas quinzenalmente às terças-feiras, na ETE 

Malvas, durante o período da tarde, entre 14hs e 16hs, onde em cada dia de coleta eram 
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adquiridas entre uma e três amostras, dependendo da disponibilidade de carros limpa-fossas. 

No momento do lançamento do efluente na ETE Malvas, seguindo as orientações de Ratis 

(2009), foi realizada uma amostragem composta para cada caminhão com coletas em baldes 

de 8L ao longo da descarga, separando 1L de cada para compor a amostra composta, que em 

seguida foi armazenada e encaminhada ao laboratório. 

Devido a inexistência de equipamento automático para medir o teor do biogás 

produzido, optou-se por um sistema conhecido por Deslocamento de Líquido com hidróxido 

de sódio (NaOH) 30%, concebido por mangueiras, com agulhas cirúrgicas nas extremidades, 

ligadas em frascos vedados com tampas de borracha. 

No ato da coleta foi medido o pH, a condutividade elétrica e a temperatura da amostra. 

As amostras foram incubadas à temperatura ambiente em frascos de 1000 mL e 500 mL, com 

800 mL e 350 mL de amostra respectivamente, por um período de 24 horas. Após a incubação 

das amostras, foram realizadas as análises de DQO e Sólidos Totais Voláteis. Os métodos 

analíticos dos parâmetros analisados são descritos na APHA, et al (1998). 

 

 

Figura 1. Coleta do resíduo séptico no momento da descarga do carro limpa-fossa e Sistema 

do AME montado no laboratório. Autor, 2013. 

 

Posterior às 24 horas de incubação foram então montados os sistemas do AME (Figura 

01) com as amostras brutas sem a adição de substratos, compostos por: um frasco com a 

amostra, um frasco de hidróxido de sódio 30%, agulhas e um béquer coletor de NaOH, e 

medido a quantidade de biogás produzido através da técnica de deslocamento do NaOH 30%, 

sendo feito esta leitura todos os dias enquanto houvesse produção de biogás, de forma que o 

frasco incubado era retirado da bancada de incubação, montado no sistema, lido a produção 

de metano, retirado do sistema a partir do momento que o biogás parasse de ser produzido, e 

incubado novamente para que houvesse nova formação de biogás dentro do frasco da amostra.  
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Esse processo se repetiu com todas as amostras coletadas, até que as mesmas passassem 

até dois dias consecutivos sem produção de metano, sendo então descartadas corretamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao todo 21 amostras foram coletadas, das quais cinco estiveram nos períodos de testes 

para adequação da aparelhagem, não sendo utilizados para os cálculos (C1, C2, C3, C4 e C5); 

duas não produziram biogás no período da pesquisa (C6 e C16), e seis produziram biogás em 

menos de três dias (C7, C8, C9, C10, C11 e C12) não apresentando, portanto, dados 

suficientes para a geração dos gráficos. Consequentemente, apenas oito amostras (C13, C14, 

C15, C17, C18, C19, C20 e C21) produziram biogás em dias suficientes para a determinação 

da AME. 

O monitoramento realizado compreendeu a quantificação do biogás diariamente, 

baseado no desempenho inicial das amostras testes que apontaram pouca produção de gás 

suficiente para preencher o espaço vazio do frasco e com pressão necessária para ser captada, 

em virtude da baixa atividade anaeróbia já sendo demonstrada.  

Considerando os dois volumes de amostras adotados (800 mL e 350 mL), a Tabela 1 

apresenta o número de dias total que cada amostra gerou biogás capaz de ser quantificado.  

 

Tabela 1. Número de dias total de contabilização do AME. IFCE, 2013. 

AMOSTRAS 
DATA DA 
COLETA 

DIAS (800 mL) DIAS (350 mL) 

C13 17/03/2014 7 9 
C14 01/04/2014 9 7 
C15 15/04/2014 24 13 
C17 06/05/2014 4 17 
C18 06/05/2014 11 12 
C19 06/05/2014 19 20 

C20 14/05/2014 3 
1 (não utiliza no 
AME) 

C21 14/05/2014 6 13 
 

As amostras C15 e C19 foram as que mais geraram biogás no decorrer do tempo. Diante 

disso, abaixo serão apresentados os gráficos representando os volumes produzidos ao longo 

do tempo para estas duas amostras (Gráficos 1 e 2). 
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Gráfico 1. Volume de biogás gerado na amostra 15 no decorrer do tempo. IFCE, 2013. 

 

 

Gráfico 2. Volume de biogás gerado na amostra 19 no decorrer do tempo. IFCE, 2013. 

 

 

Observa-se que a detecção de biogás nas amostras foi muito inconstante, sugerindo 

ciclos de 48 a 72 horas. Para os frascos com baixa produção de gás era feito uma 

homogeneização manual que refletia no dia seguinte com uma produção efetiva. 

A Tabela 2 apresenta os dados de DQO, STV e do AME obtidos para as oito amostras 

que foi possível quantificar o biogás e gerar os gráficos. As concentrações de DQO e STV 

foram elevadas, típicas de resíduos esgotados, contudo a maior parte deste, de difícil 

degradação biológica, apesar da frequente contribuição de material orgânico fresco das 

residências, que por sua vez é bem desproporcional ao material acumulado. Em consequência, 

acredita-se que as bactérias anaeróbias implicaram em uma parcela mínima de DQO 

consumida, resultando em valores de AME pequenos (Gráfico 3). 
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Tabela 2. Dados das análises e do AME. IFCE, 2013. 

COLETAS DQO 
(g/L) 

STV 
(g/L) 

AME 
(gDQO/gSTV.dia) 

350 mL 800 mL 
C13 12,581197 3,177 1,22E-03 3,61E-04 
C14 9,5575 3,655 1,30E-03 1,57E-03 
C15 2,6031 4,990 4,13E-04 1,60E-03 
C17 7,7234 3,335 1,25E+00 9,79E-04 
C18 30,0638 15,676 9,20E-03 8,29E-05 
C19 35,9362 32,823 2,48E-01 3,32E-04 
C20 5,2766 1,524 0,00E+00 1,05E-03 
C21 12,2553 8,528 5,76E-04 4,66E-04 

 

Gráfico 3. Resultados do AME. IFCE, 2013. 

 

 

Os valores obtidos foram baixos quando comparados com os encontrados em lodos 

anaeróbios domésticos e industriais, como os apresentados por Rocha et al (2001) onde a 

atividade metanogênica do lodo granular proveniente de uma cervejaria apresenta 1,26 g 

DQO-CH4.gSSV-1.d-1 e de 0,21 g DQO-CH4.gSSV-1.d-1 para esgotos domésticos, e Souza 

(2011) apresenta valores de AME na faixa de 0,2 a 0,8 gDQO.gSV-1.dia-1 para lodos 

industriais e domésticos em reator UASB.  

Em relação aos testes em frascos com volumes de amostras diferentes, não houve 

diferença estatística significativa (p=0,263 – Teste T Pareado). 

Considerando o fato da AME ser recomendada para a estimativa da potencialidade de 

uma biomassa tipicamente anaeróbia na produção de biogás, a literatura (ROJAS et al. 

(2008); MORAES, 2005), aplica substratos de pronta assimilação por parte dos 

microrganismos metanogênicos, otimizando a produção de biogás, além de se trabalhar com 
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um lodo (biomassa) anaeróbia, onde se tem concentradamente as arqueias metanogênicas 

responsáveis pela produção do metano. 

Porquanto, os baixos valores de AME obtidos podem ser associados às condições dos 

testes sem fornecimento de substrato (acetato de sódio ou ácido acético), bem como agitação 

dos frascos que promove ainda uma distribuição da matéria orgânica e auxilia no 

desprendimento do biogás do meio líquido. 

 

CONCLUSÕES 

Os experimentos apontaram baixa produção de biogás, contemplando uma ínfima 

parcela da DQObruta disponível para degradação, e consequente valores de AME entre 

8,29E-05 a 1,25E+00 gDQO/gSTV.dia, não apresentando diferenças estatísticas entre os 

volumes de amostras testados (350mL e 800mL). 

As concentrações de DQO no resíduo bruto são elevadas, e logo não tão fáceis de serem 

degradadas, como os substrato usados nos testes comuns de AME (ácido acético, ácido 

propiônico, ácido butírico). Com efeito, considerando essa carga orgânica não facilmente 

assimilável, somadas a baixa densidade de microrganismos a produção obtida foi baixa, com 

consequente atividade Metanogênica também baixa. 

A principal intenção do teste proposto foi verificar a condição em que esse resíduo se 

encontrava dentro das fossas evidenciando o baixo potencial de decomposição do efluente 

dentro destes dispositivos, corroborando com a ideia de que as fossas, principalmente após 

alguns anos de uso, tem a função principal de poluir e contaminar o solo e consequentemente 

a água subterrânea. 
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BIM. e-mail: josyanne.giesta@ifrn.edu.brRESUMO: Building Information Modeling apresenta um 
processo de projeto mais integrado, que proporciona benefícios quando implementado no 
segmento da Arquitetura, Engenharia e Construção, mas requer conhecimentos e posturas por 
parte dos profissionais. Desta forma, as instituições de ensino AEC precisam de adequações 
na grade curricular, capacitando os futuros profissionais de forma a atender as competências 
que o mercado exige. O ensino BIM começou a ser inserido nos cursos no cenário nacional, e 
discussões têm surgido sobre a sua inclusão na grade curricular. Neste contexto, o presente 
artigo descreve o método de abordagem do ensino BIM em projeto de pesquisa em Instituto 
Federal do RN, permitindo a sua avaliação para potencial difusão e utilização. Os resultados 
mostraram que turmas heterogêneas são positivas, favorecendo o desenvolvimento de 
habilidades de integração e colaboração, tão requeridas na filosofia BIM. Indicaram ainda, a 
importância de disciplina específica BIM, antecedendo os treinamentos nos softwares, 
provendo a base necessária para a formação dos profissionais. Por fim, apontaram benefícios 
na abordagem dos treinamentos das ferramentas com acompanhamento da disciplina 
específica, integrando os conhecimentos técnicos com a modelagem da construção. 
Palavras–chave: construção civil, educação, modelagem de informação da construção 
 
BIM IN EDUCATION RESEARCH PROJECT AT THE FEDERAL 
INSTITUTE OF RN: CASE STUDY 
 
ABSTRACT: Building Information Modeling presents a more integrated project process, 
which provides benefits when implemented in the Architecture, Engineering and 
Construction’s segment, but requires knowledge and attitudes on the part of professionals. In 
this way, the AEC education institutions need adjustments in curriculum, enabling the future 
professionals in order to attend the skills that the market requires. The BIM education started 
to be inserted in the courses on the national scene, and there have been discussions about its 
inclusion in the curriculum. In this context, this article describes the method of approach to 
the BIM education in research project at the Federal Institute of the RN, allowing its 
evaluation for potential dissemination and use. The results showed that heterogeneous classes 
are positive, favoring the development of integration and collaboration skills, as required in 
BIM philosophy. Also indicated the importance of specific BIM discipline, prefacing the 
training on softwares, providing the necessary basis for the training of professionals. Finally, 
the pointed benefits of training approach of the tools with specific discipline monitoring, 
integrating technical knowledge with modeling of construction. 
KEYWORDS: building information modeling, civil construction, education 
 

INTRODUÇÃO 

O Building Information Modeling contempla um conceito complexo, pois compreende 

um processo colaborativo e integrado que utiliza um ambiente gráfico computacional 
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tridimensional e paramétrico para execução dos projetos, e outras atividades que abrangem o 

ciclo de vida da edificação, desde o estudo de viabilidade, a projetação, o planejamento da 

construção, a construção, a operação, a manutenção, até a demolição ou a requalificação. 

(CHECCUCCI; PEREIRA; AMORIM, 2014). 

A adoção do BIM solicita dos profissionais novos conhecimentos e valoriza 

determinadas habilidades. Neste contexto, as instituições de ensino da área AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção) precisam se preparar para capacitar os profissionais, garantindo 

este novo perfil, em atendimento as exigências do mercado. 

Ruschel; Andrade e Morais (2013) alertam que entender BIM como uma tecnologia 

apenas, se caracteriza por uma grande distorção, uma simplificação extrema do paradigma. 

Neste sentido, a abordagem de BIM no ensino deve ir além da capacitação instrumental, 

através do treinamento nos softwares. A filosofia BIM requer uma nova postura dos 

profissionais de AEC envolvidos na modelagem da construção, pois o processo se caracteriza 

por um trabalho de forma colaborativa e integrada.  

Pesquisas realizadas em cursos nas instituições de ensino AEC internacionais e 

nacionais tem mostrado que o processo de inserção do conteúdo BIM vem se dando de forma 

paulatina, e com abordagens diversas. Estas pesquisas que descrevem as experiências de 

ensino BIM são importantes como mecanismo para inspirar transformações. 

Este artigo tem como objetivo descrever o método de abordagem do ensino BIM 

utilizado no Núcleo de Pesquisa BIM (NP-BIM), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do RN, permitindo a sua avaliação para potencial difusão e utilização, 

demonstrando ainda a importância do método.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada para consecução desta pesquisa contemplou as seguintes etapas: 

a) Pesquisa e elaboração de referencial teórico, sobre Building Information 

Modeling, voltado principalmente para métodos de abordagem do ensino de 

BIM; 

b) Acompanhamento das abordagens utilizadas no processo de implementação do 

ensino de BIM em projeto de pesquisa no NP-BIM, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - IFRN; 

c) Análise dos resultados do estudo de caso com base no referencial teórico 

desenvolvido. 

Building Information Modeling 
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 Os projetos arquitetônicos tem se tornado cada vez mais complexos, e as atividades 

sequenciais ao projeto, como retirada de quantitativos para a geração de orçamentos, 

compatibilização dos projetos, planejamento da obra com elaboração dos cronogramas, 

definições de layout de canteiro de obras, apresentam-se mais difíceis de serem elaboradas 

com precisão e ainda demoradas. Isto aliado a realidade de maior competitividade no mercado 

da construção civil, vem solicitando dos profissionais do segmento AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção), a utilização de novas tecnologias, além de modificações no 

processo do projeto. 

Building Information Modeling trata-se de uma metodologia para gerenciar o projeto e 

os dados da construção no formato digital, por todo o ciclo de vida da edificação 

(PENTTILÄ, 2006). A implantação do BIM apresenta muitos benefícios para os envolvidos, 

facilitando praticamente todas as etapas, desde a elaboração dos projetos, o planejamento, a 

construção e a manutenção do edifício. Eastman et al. (2014) apresenta estes benefícios, 

modelo 3D com dimensões consistentes, correções automáticas quando mudanças são feitas 

no projeto, trabalho simultâneo de múltiplas disciplinas de projeto, extração de lista precisa de 

quantitativos, detecção de interferências, simulação do processo de construção em qualquer 

ponto do tempo. 

A utilização do BIM requer mudanças no processo do projeto, para conquistar todas as 

suas vantagens é necessário que os envolvidos estejam dispostos. O ideal é a concepção do 

projeto em 3D, com a colaboração ocorrendo em nuvem, com todos os agentes trabalhando 

em um mesmo modelo, dividido em workspaces para cada especialidade; o modelo BIM no 

canteiro de obras e quando necessária extração de pranchas, diretamente dele. 

Neste contexto, os profissionais do segmento AEC (Arquitetura, Engenharia e 

Construção) precisam entender da filosofia BIM e saber operar com os softwares inteligentes. 

É crescente a procura do mercado da construção civil por profissionais habilitados para 

desenvolver e gerenciar projetos segundo o conceito BIM, então, as instituições de ensino 

AEC precisam preparar estes profissionais, de forma a atender as novas exigências do 

mercado. 

Ensino de Building Information Modeling 

 A hierarquia de especialistas BIM em empresas do setor AEC (Figura 1), proposta por 

Barison e Santos (2011), mostra uma grande quantidade de especialistas, que apresentam 

funções e responsabilidades específicas, e consequentemente a necessidade de níveis de 

conhecimentos BIM diferentes. 
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Figura 1. Hierarquia de especialistas BIM no setor de AEC. IFRN, 2016. 

 

Neste contexto, as instituições de ensino BIM precisam entender que profissionais ela 

pretende formar e então dimensionar o nível de conhecimento que será repassado, ou seja, 

precisa estabelecer as disciplinas ofertadas e suas ementas em função das características do 

futuro profissional, mas sempre respeitando as competências e atribuições profissionais 

definidas pelos respectivos conselhos como o CONFEA e o CAU. 

Barison e Santos (2010) classificam os cursos em três níveis distintos: introdutório, 

intermediário e avançado, em função da complexidade com que o conceito é tratado e 

principalmente dependendo das características que são abordadas (interoperabilidade, 

colaboração, comunicação e multidisciplinaridade). Para os autores deve ser considerado o 

nível de especialidade que o aluno deve possuir na prática profissional utilizando o BIM. 

A experiência do IFRN no ensino/aprendizado do BIM 

 No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o 

Building Information Modeling ainda não consta na grade curricular, não está presente nos 

cursos AEC (Edificações, Estradas e Tecnologia em Construção de Edifícios). No entanto, o 

Núcleo de Pesquisa BIM (NP-BIM), vem introduzindo o ensino BIM, para bolsistas e 

voluntários, através de projetos de pesquisa e extensão. 

Desde 2011 a pesquisa sobre BIM começou, mas apenas em 2015 o espaço físico foi 

conquistado, atualmente o laboratório está equipado com nove computadores dimensionados 

para comportar os softwares da plataforma BIM (Figura 2). No período de 2011 a 2016 

contabilizamos ao todo 19 projetos de pesquisa e 01 projeto de extensão. Em termos de alunos 

bolsistas e voluntários, 47 alunos já concluíram os projetos de pesquisas e atualmente temos 

51 alunos participando do NP-BIM, e mais 30 beneficiários no projeto de extensão. 
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O Núcleo de Pesquisa BIM primando por um processo colaborativo e integrado, 

apresenta um grupo bem heterogêneo, formado por alunos do próprio IFRN e de outras 

instituições de ensino de AEC. São integrantes discentes de Edificações (Integrado e 

Subsequente), Estradas, Tecnologia em Construção de Edifícios, Engenharia Civil e 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

 

Figura 2. Laboratório NP-BIM. IFRN, 2016. 

 

Durante a permanência dos alunos nos projetos, eles têm a oportunidade de acompanhar 

as disciplinas de Introdução ao BIM e Metodologia Científica e realizar treinamentos nas 

ferramentas Revit Arquitetura, MEP Elétrica, MEP Hidrossanitária, Revit Estrutura, 

Navisworks e Modelagem de famílias. Somente em 2016 que as disciplinas teóricas foram 

introduzidas para os alunos, antes o processo ensino/aprendizado se concentrava nos 

treinamentos dos softwares BIM. Experiências internacionais apresentadas por Ruschel; 

Andrade e Morais (2013) enfatizam a preocupação com o ensino de BIM relacionado aos 

aspectos conceituais, e não a um simples ferramental. De acordo com Sacks e Barak (2010) o 

desenvolvimento de uma sólida base conceitual sobre BIM e o trabalho prático com uma 

ferramenta de modelagem geométrica permitirá aos alunos, posteriormente, utilizarem outras 

ferramentas nas diversas disciplinas e na vida profissional com uma reduzida curva de 

aprendizagem. 

Com relação a estruturação dos treinamentos dos softwares, inicialmente eles eram 

ministrados, focando unicamente o ensino da ferramenta, em 2016 se decidiu utilizar uma 

estratégia de ensino semelhante a relatada por Basto e Lordsleem Júnior (2016), inserção do 

BIM como recurso utilizado em outra disciplina.  No caso do NP-BIM, a experiência foi 
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inversa, inseriu-se a disciplina nos treinamentos das ferramentas no laboratório, ou seja, além 

do professor do software, tem-se um professor da disciplina em questão, a presença deste 

professor não implica no ensino da disciplina em si, mas de momentos de intervenção em que 

o mesmo indica escolhas e dá orientações de modo que o projeto seja modelado 

adequadamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A iniciativa em torno da introdução do BIM no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - IFRN, através do Núcleo de Pesquisa BIM, tem apresentado resultados positivos 

e promissores. A avaliação constante do método de abordagem do ensino adotado tem 

possibilitado uma evolução contínua, a partir de alterações nos direcionamentos tomados.  

A identificação de que alguns alunos terminavam os treinamentos realizados nos 

softwares e ainda apresentavam alguma confusão entre BIM e ferramentas BIM, indicou a 

necessidade de inserção da disciplina Introdução ao BIM, em período anterior ao início do 

ensino dos softwares. Tal inciativa foi implementada nas turmas de 2016, o que permitiu aos 

alunos a apropriação do tema de modo gradativo, acentuando o interesse e a curiosidade. A 

disciplina promoveu ainda uma maior integração entre os alunos, favorecendo os momentos 

de ensino-aprendizagem nos módulos seguintes. 

O perfil heterogêneo dos integrantes do NP-BIM contribui para o desenvolvimento de 

habilidades essenciais na filosofia BIM, para o estabelecimento de boas relações entre 

profissionais de diferentes disciplinas, além de permitir o compartilhamento de experiências 

agregando conhecimentos. 

A migração para ferramentas da plataforma BIM exigem do profissional maior 

conhecimento da disciplina em que opera a modelagem da construção, visto que nesta fase 

todas as informações devem ser inseridas. Neste contexto, a experiência da implantação do 

BIM para alunos dos cursos de edificações, de diferentes semestre, com níveis de 

conhecimento das disciplinas variável, necessita de acompanhamento de profissional 

específico das disciplinas, de forma a contribuir nas tomadas de decisões pertinentes, evitando 

assim que o aluno ao aprender a operar com o software desenvolva um projeto com erros 

conceituais da disciplina. 

Diante desta característica, nas turmas 2016, os treinamentos em MEP Elétrica e MEP 

Hidrossanitária têm acontecido com a presença de professor destas disciplinas, dando todo o 

suporte necessário, de forma a impedir a elaboração de projetos fora das normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
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CONCLUSÕES 

As experiências vivenciadas nestes cinco anos no NP-BIM, mostraram que a 

heterogeneidade criada no ambiente proporcionou uma riqueza em integração e colaboração, 

desenvolvendo habilidades nos alunos, que facilitarão suas relações quando futuros 

profissionais. Indicaram a necessidade de disciplina específica do BIM, que aborde os 

principais conceitos e usos da Modelagem da Informação da Construção, antecedendo ao 

ensino das ferramentas BIM. E quando nos treinamentos das ferramentas (MEP elétrica, MEP 

Hidrossanitária) é importante incorporar a participação de um profissional da disciplina, que 

possa esclarecer os conteúdos específicos. Tal iniciativa corresponde no caso de disciplinas 

dos cursos AEC, na introdução da ferramenta como recurso nas disciplinas como Projeto 

Arquitetônico, Instalações Elétricas. 

Estudos futuros poderiam buscar outras instituições de ensino AEC que já tenham 

implementado o BIM no estado do Rio Grande do Norte, e então realizar um estudo similar, 

objetivando descrever o método de ensino adotado, de forma a possibilitar uma comparação 

com o exemplo do IFRN. 
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RESUMO: Este projeto apresenta uma proposta de estudo e teste da Estabilização de um Bi-
rotor Utilizando Controlador PID, o método abordado foi variar seus ganhos e analisar 
quantitativamente por meio de gráficos qual mostrou melhor desempenho quanto ao valor de 
overshoot e tempo de acomodação. 
 
Palavras–chave: estabilização, controlador PID, Bi-rotor 
 
Stability of a Bi-rotor using PID controller 
 
ABSTRACT: This project proposes a study and test the stabilization of a Bi-rotor using PID 
controller, the method was discussed vary your earnings and quantitatively analyzed through 
graphs which showed better performance on the overshoot value and settling time. 
 
KEYWORDS: stabilization, PID controller, Bi-rotor 
 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da Engenharia de Controle e Automação ocorreu muitos avanços 

nos mais diversos setores da sociedade longo das últimas décadas. Sobretudo ao setor 

industrial, onde as técnicas de controle desenvolvidas neste período vêm sendo aperfeiçoadas 

e implementadas com propósito de melhores desempenhos na otimização de processos 

industriais (SOUSA, 2012). O modelo Bi-rotor consiste numa estrutura mecânica, com uma 

haste onde em cada extremidade e acoplado um motor brushless e com uma eletrônica 

embarcada visualizado na Figura 2. O controlador PID é uma formidável técnica de controle 

clássico quando se trata de processos de baixa complexidade e lineares, entretanto quando 

estes possuem uma complexidade maior e não-lineares é necessária busca método mais 

sofisticados para solucionar tais problemas (ALVES, 2005). O que motivou o estudo deste 

trabalho é como os ganhos do controlador PID podem influenciar na estabilidade do Bi-rotor 

garantindo um bom desempenho. O estudo consiste em um comparativo entre os ganhos do 

controlador PID para testa sua efetividade em controlar um modelo não-linear. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nesta seção serão apresentados o microcontrolador embarcado e o sensor utilizado no 

Bi-rotor. Assim como os demais componentes como motores brushless, as hélices, a bateria e 
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o ESC. A Figura 1 mostrar os blocos do hardware que constituem o Bi-rotor e sua interface de 

comunicação I2C. 

 

Figura 82. Blocos do hardware. IFAM, 2016. 

As instruções de comando são enviadas ao ESC na forma de um sinal PWM para 

acionar o motorres. O Bi-rotor mostrado na Figura 2 foi construída por uma impressora 3D 

com o intuito de economiza custos e redução de peso. As partes foram projetadas com o 

software de modelagem 3D Inventor.  

 

Figura 83. Plataforma de teste. IFAM, 2016. 

A modelagem do Bi-rotor será apresentada com apenas um grau de liberdade, sendo 

este correspondente movimento de rotação do ângulo  (roll) em torno do eixo X, dado pela 

relação entre os empuxos (E1 e E3). A equação de movimento foi obtida aplicando a 2ª Lei de 

Newton conforme a geometria apresentada na Figura 3.  

 

Figura 84. Geometria da plataforma de teste. IFAM, 2016. 

A nomenclatura apresentada a seguir será utilizada ao longo da dedução e está de 

acordo com a Tabela 1: 
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Tabela 9. Variáveis do Bi-rotor. IFAM, 2016. 

 

Determinando o somatório dos torques em torno do eixo de X, obtém-se a Equação (1): 

    1 2 1 3sin    A A E E   (1) 

Onde as constantes A1 e A2 são dadas por: 

 1 2 2
 

DP L
A e A

J J
  (2) 

Para ângulo muito pequeno, vale a aproximação  sin   , que resulta em um 

comportamento linear descrito pela Equação (3). Para uma melhor analise da relação de 

entrada e saída simplifica-se a subtração dos empuxos 1 3E E  por DifE (VASCONCELLOS et 

al., 2013). 

 1 2  
DifA A E   (3) 

Considerando as condições iniciais nulas, é possível aplicar a Transformada de 

Laplace para encontrar a função de transferência da Equação (4): 

 
 
 

2
2

1




Dif

s A

E s s A
  (4) 

O sistema a ser controlado é dado pela associação do Controlador PID, Atuadores e 

Dinâmica do Bi-rotor visível na Figura 4 que corresponde ao sistema em malha fechada. 

 

Figura 85. Malha fechada do Bi-rotor. IFAM, 2016. 

Os sinais de saída 1U e U3 são obtidos a partir da combinação linear de UTot e UDif. Nos 

quais UTot e UDif corresponde respectivamente a soma e a diferença dos ciclos de trabalho 

como pode ser visto na Equação (5). 
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Esses valores devem ficar dentro uma margem de segurança. Por este motivo, os sinais 

U1 e U3 devem ser saturados, o que origina respectivamente, os sinais U1Sat e U3Sat. 

Os algoritmos de controle utilizados na prática são, portanto, geralmente mais 

complexo do que o controlador proporcional. Verificou-se empiricamente que um controlador 

PID assim chamada é uma estrutura útil (ÅSTRÖM et al., 1988). Dentro da banda 

proporcional o comportamento da versão "manual" do algoritmo PID pode ser descrito como: 

        
0

t de t
u t Pe t I e d D

dt
      (6) 

Os parâmetros de controle a ser obtidos são, portanto, três ganhos: o ganho P 

(Proporcional), ganho I (Integral), e ganho D (Derivado) (CAMPOS et al., 2004).  

O algoritmo de controle foi desenvolvido no ambiente de programação 

Matlab/Simulink para ser executado em hardware via serial. O código é compilador no 

ambiente de programação gerando um código em C/C++. Depois de gerado, o código é 

enviado para o microcontrolador Arduino mega 2560.  O ambiente de programação pode ser 

visto na Figura 5. 

 

Figura 86. Ambiente de programação do simulink. IFAM, 2016. 

A função de identificar automaticamente o modelo do processo e ajustar os ganhos do 

controlador com base nesse modelo é chamado de sintonização automática. No ambiente de 

simulação do MatLab é possível sintonizar automaticamente os ganhos do controlador PID, 

como pode visto na Figura 6 indicado por um retângulo vermelho. 
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Figura 87. Bloco de sintonização automática de ganhos no simulink. IFAM, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção é apresentado o resultado dos experimentos realizados com a estrutura do 

Bi-rotor desenvolvido neste trabalho, utilizando o controlador PID. Bem como o 

comportamento do sistema ao ser aplicado uma entrada em degrau e ajustes dos ganhos em 

para se obter a menor variação do angulo roll (rolagem). A análise dos dados obtidos a partir 

dos experimentos fora interpretada com auxílio de medidas estimadas estabelecidas pelo 

comportamento do controlador PID, sendo que as especificações de desempenho observadas 

foram: overshoot (MP) e o tempo de acomodação (Ts), visíveis em regime transitório e regime 

estacionário. O MP e o Ts foram obtidos por meio da análise visual dos gráficos, tomado com 

base os limites da tolerância aceitáveis de ±2% do valor entrada (JAGAN, 2008). 

O teste de estabilidade com três sinais de saída do ângulo roll foi realizada efetuando a 

alteração dos ganhos proporcionais e mantendo constante os demais ganhos do controlador 

PID. A finalidade deste experimento é verificar o comportamento da resposta para cada 

variação de ganho, e quais valores de ganho podem influenciar MP e Ts do sistema. Então foi 

identificado na Tabela 2 e no gráfico da Figura 7 para o ganho P = 0.50 tem se MP = 

10.5340% e P = 0.90 corresponde a Ts = 11.6600s. o teste de estabilidade com ganhos P 

demostrou-se muito promissor, pois o valor médio de MP = 20.8243% foi o menor entre as 

outras variações de ganhos assim demostrando desempenho satisfatório.  

Os sinais de PWM foram saturados em 60% e o PWM total e de 120%. 
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Tabela 10. Variação dos ganhos Proporcionais. IFAM, 2016. 

Especificação de desempenho dos ganhos P P = 0.50 P = 0.90 P = 1.20 
Valor 
médio 

Máxima ultrapassagem percentual: MP 10.5340% 11.5228% 40.4160% 20.8243% 
Tempo de acomodação: TS 13.8337 11.6600 12.5172 12.6703 

 

Figura 88. Gráfico com variação dos ganhos P. IFAM, 2016. 

Ao contrário do teste de estabilidade realizado com ganho proporcional, o experimento 

de varia os ganhos integrais mostrou o quanto ao acréscimo ou decréscimo dos ganhos podem 

influenciar o sistema com valores altos ou baixos de MP e refletindo também sobre o valor de 

Ts. Tal descrição pode ser encontrada na Tabela 3 e observado na Figura 8, para o ganho I = 

0.05 corresponde ao valor de MP = 13.6395%, consequentemente exibe seu Ts = 8.6689s 

baixo com relação ao ganho I = 0.25. E para complementar essa analise a variação dos ganhos 

I mostra o menor valor médio de Ts = 10.5585s em relação ao restante dos experimentos. 

Tabela 11. Variação dos ganhos Integrais. IFAM, 2016. 

Especificação de desempenho dos ganhos I I = 0.05 I = 0.13 I = 0.25 
Valor 
médio 

Máxima ultrapassagem percentual: MP 13.1586% 21.4466% 30.3133% 21.6395% 
Tempo de acomodação: TS 13.9178 9.0888 8.6689 10.5585 
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Figura 89. Gráfico com variação dos ganhos I. IFAM, 2016. 

Porém a análise dos dados extraídos da Figura 9 com a variação dos ganhos derivado 

não mostrou resultado satisfatório como pode ser visto na Tabela 4. Pois obteve valor médio 

MP = 28.9197% mais alto entre todos, mas quando se observa seu valor individual MP = 

8.3546%, o que tornar dentre valores gerais mais baixo. Por essa razão a alteração apenas 

desse ganho não seria uma boa escolha em virtude dos dados analisados. Um fato a ser notado 

que durante verificação gráfica da Figura 9, não foi possível determinar o valor de TS para o 

ganho D = 0.20, pois a saída oscila entre o limite de tolerância máxima e roll referência. 

 

Tabela 12. Variação dos ganhos Derivados. IFAM, 2016. 

Especificação de desempenho dos ganhos D D = 0.13 D = 0.20 D = 0.35 
Valor 
médio 

Máxima ultrapassagem percentual: Mp 8.3546% 23.3713% 55.0333% 28.9197% 
Tempo de acomodação: Ts 13.5857 ----- 13.9545 13.7701 
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Figura 90. Gráfico com variação dos ganhos PID. IFAM, 2016. 

Como forma de compara a influência conjunta da variação dos ganhos P, I e D, foi 

implementado o teste para verificar qual controlador PID apresenta melhor desempenho. O 

critério de avaliação é o mesmo aplicado nos gráficos das Figuras 7,8 e 9. Então para PID_3 

da Tabela 5 tem-se MP = 9.9186% e TS = 11.4353s, isso indica uma boa resposta ficou abaixo 

de 10%. Um caso semelhante ao da variação dos ganhos derivados foi verificado para o caso 

PID_1 mostrado na Figura 10 seu MP = 170800% e TS desconhecido, mas com uma 

diferença, enquanto no caso anterior a saída oscilava entre o limite de tolerância máxima e 

roll referência, nessa situação a saída permaneceu acima do limite de tolerância máxima 

durante o regime estacionário. 

Tabela 13. Variação dos ganhos PID. IFAM, 2016. 

Especificação de desempenho dos ganhos PID PID_1 PID_2 PID_3 
Valor 
médio 

Máxima ultrapassagem percentual: MP 17.0800% 20.3366% 9.9186% 15.7784% 
Tempo de acomodação: TS ----- 18.0190 11.4353 14.72715 
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Figura 91. Gráfico com variação dos ganhos PID. IFAM, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Este artigo apresentou um estudo comparativo dos ganhos do controlador PID, e como 

estas variações podem influencia na resposta da estabilidade do sistema. A plataforma de teste 

desenvolvida apresentou limitações em relação ao material utilizado, pois este amplificou as 

vibrações decorrentes dos motores. Outro problema identificado foi na elaboração no bloco 

chamado MPU 6050 da Figura 5, em razão do filtro complementar utilizado para calcular o 

ângulo roll, que impõe um tempo a mais para o processamento. 
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RESUMO: Neste artigo foram estudados os conceitos e fórmulas matemáticas para que fosse 
possível a compreensão e a formulação dos algoritmos de Fluxo de Potência e do Estimador 
de Estados. A problemática abordada se desenvolveu para ser aplicável a redes de distribuição 
de energia. A relevância desse estudo se encontra na necessidade de melhorar o 
monitoramento das redes de sistema elétrico para assim obter uma qualidade maior na energia 
distribuída para os consumidores. Os métodos utilizados nesse trabalho foram o de Soma de 
Potência e os Mínimos Quadrados Ponderados (MQP). Os resultados obtidos foram à tensão, 
a corrente, a potência ativa e reativa e as perdas no alimentador.    
Palavras–chave: Estimador de Estados; Fluxo de Potência; Monitoramento; Redes de 
distribuição. 
 

STATE ESTIMATION OF DISTRIBUTION NETWORKS  
 
ABSTRACT: In this article we studied the concepts and mathematical formulas to make it 
possible to understand and formulation of power flow algorithms and State Estimator. The 
problem raised was developed to be applicable to power distribution networks. The relevance 
of this study is the need to improve the monitoring of electrical system networks in order to 
obtain a higher quality in the distributed energy for consumers. The methods used in this work 
were the Power Sum and Weighted Least Squares (WLS). The results obtained were the 
voltage, current, active and reactive power and losses in the feeder. 
KEYWORDS: Distribution networks; Monitoring; Power Flow; State Estimator. 
. 
INTRODUÇÃO 

   Devido à obsoleta forma com que eram feitas as medições surgiu à necessidade de 

desenvolver equipamentos mais sofisticados e precisos, com a capacidade de atender 

adequadamente e em tempo real as medições do sistema elétrico (Sistema de potência), ou 

seja, um estimador de estado mais eficaz, com a capacidade de traduzir com exatidão as 

grandezas estimadas. 

   Deste modo, o estimador de estado tem fundamental importância na operação e 

planejamento dos sistemas de energia elétrica. Destaca-se sua influência direta nas decisões 

operacionais das empresas do setor elétrico. Sua utilização fornece os dados necessários para 

definir se existe necessidade de construção de novas subestações, novas linhas de transmissão, 

novas redes de distribuição ou ainda a necessidade de continuidade ou postergação de obras. 

Devido à complexidade dos sistemas de energia elétrica, aliado à necessidade de um 

fornecimento continuo e de qualidade do serviço, os estimadores de estados surgem como 
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elementos essenciais dentro dos centros de controle, pelo fato de varias funções executadas 

dentro desses centros como, por exemplo, análise de segurança, fluxo de potência ótimo 

(FPO) e despacho econômico, serem diretamente ligadas à precisão dos resultados fornecidos 

pelo estimador.(FRAZÃO, 2012).  

Reconhecidamente como a ferramenta adequada para modelar o sistema de potência em 

tempo real, a estimação de estado é considerada, sem dúvida, essencial para fornecer 

estimativas confiáveis para estados de rede, colando os outros métodos em situação de 

desuso, ante à sua falta de precisão e incapacidade de traduzir com exatidão, colando em risco 

a confiabilidade daquilo que é medido, a medida em que forneciam apenas pseudomedições.   

Somente a partir da utilização da estimação de estado é possível identificar o fluxo de 

potencia nas linhas de transmissão, bem como amplitudes de tensões modais, potências ativas 

e reativas, etc..., com exatidão de forma a atender as exigências do mercado. 

O meio de se utilizar um Estimador de Estados é bem variado podendo ele ser 

encontrado tanto no planejamento da alocação de medidores quanto na estimação e 

refinamento dos dados obtidos. Várias metodologias foram empregadas para realizar a análise 

da estimação de estados como, por exemplo: algoritmos genéticos (KOLOSOK et al, 2014), 

algoritmos neurais (MANITSAS et al, 2012), colônia de formigas (ROCHA et al, 2010), 

algoritmos evolutivos (VIGLIASSI et al, 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ambiente em que esse trabalho se desenvolveu foi na plataforma MATLAB® onde 

foram implementados o Fluxo de Potência e o Estimador de Estados. O Fluxo de Potência 

utilizado nesse trabalho é o Fluxo de Potência Trifásico e o método empregado ao Estimador 

foi o Método dos Mínimos Quadrados Ponderados.  

Fluxo de Potência 

O Fluxo de Potência (FP), também conhecido como Fluxo de Carga, é um estudo que 

serve para definir o estado em que os sistemas elétricos de potência se encontram em estado 

estático e é de grande importância para os estudos realizados nesse tipo de sistema. Em sua 

forma básica são formuladas as teorias envolvendo as potências ativas e reativas, tendo como 

principal a teoria da conservação das potencias na rede e a Lei de Kirchhoff. 

Existem vários métodos de resolução para o FP, os mais comuns são os: Método de 

Newton-Raphson, Método de Gauss-Seidel e o Método Desacoplado Rápido. Contudo, estes 

métodos no inicio foram desenvolvidos para serem aplicados a redes de transmissão e 

apresentam problemas de convergência em redes de distribuição. 
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O método que foi abordado para desenvolver o FP nesse caso foi o da Soma de Potência 

que é bastante empregado em estudos onde se procura obter o calculo de fluxo e perdas de 

potência. Esse procedimento faz um percurso de forma inversa e direta, sendo que na primeira 

vez que ocorre a interação as perdas não são levadas em consideração. 

Partindo da direção da barra terminal e finalizando na barra fonte são somadas as cargas 

e as perdas, as tensões nodais são tomadas duas a duas e calculadas por meio de uma equação 

biquadrada começando da barra inicial e indo ate a barra final. 

Estimador de Estados  

A estimação de estados é formulada levando em consideração que: 

 

    [1] 

 

Sendo: z o vetor de medidas que é definido pela matriz coluna [Mx1]; h() o vetor das 

funções não lineares, onde ocorre a relação das medidas com as variáveis de estados reais, 

definida pela matriz [Mx1];  é o vetor de variáveis de estados verdadeiras, definida pela 

matriz [nx1]; n o vetor aleatório dos erros das medidas, definido por [Mx1]; M serão os 

números de medidas; v serão os números de variáveis de estados que serão estimadas. 

Atendendo aos critérios da metodologia dos Mínimos Quadrados, a melhor forma de se 

estimar o vetor x, é o valor de  que minimize o índice a seguir: 

  [2] 

Ou 

  

 

[3] 

Sendo:  o inverso da matriz de covariância das medidas. 

Através da matriz apresentada anteriormente as medições são ponderadas segundo a 

qualidade apresentada por elas mesmas e esse método passa de Mínimos Quadrados ao 

método de Mínimos Quadrados Ponderados.  

Ou, podendo também ser descrito: 

 

 

 

[4] 
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Sendo: J(x) a função objetivo;  a função que foi utilizada para calcular o valor das 

medições;  a variância das medições;  são os resíduos da medida. 

Como as medidas usadas são todas provenientes do alimentador utilizado, as distorções 

aplicadas em suas pseudomedidas foram pequenas, pois sua incerteza também é pequena. As 

distorções seguiram a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

[5] 

Sendo: a média do valor das medidas. 

 A matriz de ganho pode ser: 

  

 

[6] 

Sendo:  a matriz jacobiana das funções de h( ); G a matriz de ganho do sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os métodos de estimação de estado têm como foco de estudo e implementação de 

algoritmos, na maior parte das vezes, sistemas de geração e transmissão de energia, isso 

ocorre devido a dificuldade imposta a tentar se aplicar o estimador em redes de distribuição. 

A maioria dos alimentadores não dispõe de qualquer equipamento de medição instalado, 

além de amperímetros na saída do barramento de média tensão e de subestação. Desta forma, 

a aplicação de algoritmos tradicionais de estimação de estado para a supervisão de 

alimentadores pode ser inadequada, mesmo considerando dados obtidos off-line através de 

pseudomedições. (ALMEIDA, 2003). 

Assim, a falta de medidas em tempo real atrasa e dificulta as pesquisas na área de 

distribuição tornando o algoritmos mais complicado e seus resultados menos aplicáveis a um 

sistemas real. 

  Em trabalhos futuros espera-se a obtenção de medidas em tempo real para ser utilizada 

na entrada de dados do algoritmo de estimação, assim como a implementação de um método 

para solucionar o problema de erros encontrados nas medidas. 
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CONCLUSÕES 

O trabalho apresenta certa limitação por não estar trabalhando com medições retiradas 

em tempo real. 

O fato de que o método dos mínimos quadrados ponderados conseguir trabalhar apenas 

com as medidas gaussianas e não ser apresentado neste trabalho formas de detecção de erros 

grosseiros torna a proposição falha dependendo do alimentador ou do sistema em análise, 

devendo esse assunto ser mais aprofundado em trabalhos futuros. 
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo projetar um estimador de estados via projeto de 
Filtro de Kalman para estimar as variáveis de estado do sistema Dexterous Hand Master, já 
que, na prática, estas não estão disponíveis para medição. O problema do filtro de Kalman 
compõe uma das etapas da metodologia de controle robusto LQG, com base nisso afirma-se 
que as incertezas, ruídos e perturbações presentes no sistema são consideradas no projeto do 
controlador. Em relação ao método de avaliação de desempenho do controlador, utilizou-se a 
análise temporal para uma entrada à rampa unitária, analisando tempo de assentamento e erro 
de regime estacionário, e no domínio da frequência, analisando a margem de ganho, margem 
de fase e largura de banda sistema. De modo geral, o estimador por Filtro de Kalman 
projetado cumpriu seu objetivo na estimação dos estados, apresentando desempenho 
satisfatório conforme as ilustrações mostradas. 
Palavras–chave: controlador LQG, controle ótimo, estimação ótima de estados 
 

OPTIMAL VARIABLE STATE ESTIMATION OF DEXTEROUS HAND 
MASTER SYSTEM VIA KALMAN FILTER TO CONTROL DESING IN 
SPACE STATES  
 
ABSTRACT: This research aims to design an estimator via Kalman Filter design to estimate 
the system state variables Dexterous Hand Master, since in practice these are not available for 
measurement. The Kalman filter problem composes stage of the robust control LQG method, 
thus it can be stated that uncertainties, noises and disturbances in the system are considered in 
the controller project. Regarding the performance evaluation method of the controller, it was 
used the analysis in the time domain to an input to the ramp unit, analyzing settling time and 
steady-state error, and the frequency domain, analyzing gain margin, phase margin and  
bandwidth. In general, the estimator by Kalman filter designed accomplished his goal in the 
estimation of states, performing satisfactorily in accordance with the illustrations shown. 
KEYWORDS: LQG controller, robust control, optimal states estimation. 
 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos primitivos, o homem sempre notou a necessidade de criar ferramentas 

que estendessem seu alcance de modo que tornasse suas atividades mais fáceis e precisas. Um 

exemplo disso são as ferramentas que ferreiros utilizam para manusear metais quentes. 

Entretanto existe limitações a esses objetos quando se compara com a mão humana, que tem 

maior potencial de utilidade. 
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A teleoperação é uma técnica particularmente interessante, pois ela permite que 

sistemas sejam controlados remotamente, onde o operador pode estar a vários quilômetros de 

distância e ainda sim pode controlar com as próprias mãos o dispositivo, em circunstâncias 

onde a ação direta não é possível, inadequada ou em situação onde se é impossível estabelecer 

rotinas de operação, seja pela imprevisibilidade, grau de risco ou complexidade da tarefa 

(VERTUT; COIFFET, 1985). 

Nessa área, pode-se usar uma mão robótica como objeto de controle teleoperado por um 

operador. Quando um operador humano “veste” o dispositivo (mestre) que transmite sinais 

para movimentar a mão robótica (escravo). Desta forma o operador tem a sensação dele 

mesmo está realizando a tarefa ao invés do dispositivo escravo (HUANG; WEI, 1998). Desta 

forma, com o controle bem-sucedido, é possível aplicar este projeto onde é necessário realizar 

manuseio de objetos em ambientes impróprios para o ser humano, como por exemplo no 

espaço, ambientes radioativos ou ambientes com pressão extrema, como alta profundidade 

aquática. 

Neste trabalho será levado em consideração o dispositivo Dexterous Hand Master 

(DHM), Fig. 1 que pode ser vestido por um operador para realizar a leitura das articulações 

dos dedos. Cada articulação da mão é dotada de um sensor que envia sinais, que variam de 

acordo com a movimentação dos dedos, para um computador que controla as ações da mão 

robótica (DORF; BISHOP, 2011). 

 

 

Figura 1. Sistema Dexterous Hand Master (GOOGLE). 
 

Sistemas como esse possuem incertezas dentro da modelagem, como também ruídos e 

perturbações que atuam sobre a planta, as quais podem impactar negativamente no 

desempenho esperado. Juntamente pode-se afirmar que no modelo há variáveis de estados que 

não estão disponíveis para a medição. Com base nesses problemas, torna-se natural utilizar 
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uma metodologia de controle robusto e que também posso estimar as variáveis não 

disponíveis.  

O presente trabalho tem como intensão solucionar os problemas citados projetando um 

estimador de estados, mais precisamente o filtro de Kalman (FK), o qual estima os estados do 

sistema de forma ótima. O filtro de Kalman é utilizado para projeto de controle Linear 

Quadrático Guassiano - LQG, que é um método de controle robusto baseado em otimização.  

 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Modelagem do sistema DHM 

O sistema DHM tem como objetivo realizar a leitura do ângulo das falanges da mão 

humana através do dispositivo mestre. Desta forma os sinais gerados nos sensores são 

enviados para dispositivos de controle que irão executar os movimentos no dispositivo 

escravo de modo que seja idêntico ao movimento da mão do operador. 

Desta forma o objetivo do controle é fazer que os ângulos das juntas da mão robótica 

sejam igual à da mão do operador. O modelo matemático da articulação do dispositivo 

escravo é dada pela Eq. (1). 

 
 

A conversação da função de transferência acima na representação em espaço de estados 

 

 

é mostrada a seguir: 

 

 

 

 

(3) 
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Modelo do Controlador LQG 

A figura a seguir mostra o diagrama de bloco de um sistema com controle LQG. Para o 

projeto desse controle é necessário encontrar os valores do ganho K do controlador e do 

ganho    o estimador de estados, através do projeto de controle LQR e do estimador de 

estados, no caso, o Filtro de Kalman, respectivamente. Essas metodologias utilizam a 

resolução da Equação Algébrica de Ricatti para encontrar os dos ganhos  . 

 

 

Figura 2. Diagrama de blocos do controle via LQG. 
 

RESULTADOS E SIMULAÇÕES 

Projeto do Controle LQR 

O objetivo desse método é encontrar a matriz de ganho K que minimize a função de 

custo quadrática: 

 

(4) 

Considerando a função de custo, pode-se encontrar a solução da equação algébrica de 

Riccat (EAR), para um sistema controlável, que é dada pela expressão: 
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(5) 

  

onde o valor do ganho K é determinado pela expressão 

 

 
(6) 

 

Pelo toolbox de controle robusto do MATLAB e considerando a matrizes 

 e , o valor do ganho do controlador é  

 

 

 

Projeto do Filtro de Kalman 

Na prática algumas variáveis de estados do sistema não estão disponíveis para medição 

ou são muito ruidosas e, como já comentado anteriormente, inviabiliza a aplicação da 

realimentação de estados, desta forma é necessário projetar um estimador de estados para o 

sistema para que este faça a estimação dos estados não mensuráveis a partir da saída do 

sistema. 

Pelo método de controle LQG, mais precisamente através do Filtro de Kalman (FK), é 

possível realizar a estimação desses estados, desta forma este método se mostra mais 

vantajoso que o controle via LQR. 

A formulação do FK para o sistema DHM, de forma a realizar a alocação de polos para 

estimação de estados estocásticos. Este problema é caracterizado como problema de 

otimização, permitindo a determinação do ganho  do estimador estocástico. Para este 

projeto será assumido os valores   e   segundos os valores adotados 

por Xue, Chen e Atherton (2007). 

Comprovou-se que o sistema é observável através da matriz de observabilidade 

mostrada em Nise (2011, 535p.). Utilizando o toolbox de controle robusto do MATLAB, foi 

encontrado o seguinte ganho do filtro: 
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(7) 

 

Controlador LQG 

Realizando a combinação do controle LQR e o Filtro de Kalman se obtém o controlador 

LQG dado pela equação abaixo: 

 

 
(8) 

  

Em termos de função de transferência o controlador é dado por: 

 

 

(9) 

 

Simulações 

Para verificar a capacidade do estimador por Filtro de Kalman foram consideradas as 

seguintes condições iniciais: 

 

A Fig. 3 mostra o resultado do Filtro de Kalman, onde é verificado o comportamento do 

estado real versus o estado estimado. Observa-se que mesmo com a presença de ruídos no 

sistema o FK rastreou todos os estados do sistema perfeitamente. 
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Figura 3. Comparação entre os estados reais e estimados. 
 

Analisando o erro entra as variáveis reais e as estimadas pelo estimador, Fig. 4, 

observou-se que o erro rapidamente atingiu o valor zero no regime permanente. Pelo gráfico 

nota-se que as variáveis são as que estabilizaram mais rápido, antes de .  

 

 

Figura 4. Erro de estimação dos estados do sistema. 
 

Para a análise da resposta no domínio se utilizou uma entrada rampa unitária no sistema. 

Na Fig. 5 mostra a resposta do sistema sem compensação, em verde, e o sistema com 
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compensação LQG, em azul. Na análise, observou-se o tempo de assentamento, , e erro em 

regime estacionário, . Pelo gráfico, nota-se que o sistema não compensado é instável para a 

entrada rampa, entretanto o sistema com compensação LQG se mostrou estável. O tempo de 

assentamento do sistema com controle LQG foi e erro de assentamento de 

 

 

Figura 5. Comparação do sistema sem compensação (verde) e com controle LQG 
(azul). 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado o projeto de estimador de estados via Filtro de Kalman, 

onde este estimou os estados não disponíveis do sistema DHM. Observou-se que o FK 

constitui uma etapa da elaboração do projeto de controle LQG. Comentou-se também que a 

metodologia do controlador LQG consiste de um projeto dual do controlador LQR e do FK, 

onde este garante que o sistema terá desempenho desejado e satisfatório mesmo na presença 

de ruídos e perturbações aleatórias que podem atuar sobre a planta. 

Com base nos gráficos, pode-se apontar que o estimador obteve desempenho desejado, 

pois este possui rápido tempo de rastreio dos estados reais do sistema. Com isso se torna 

possível a aplicação do controlador LQR, pois este necessita que os estados do sistema 

estejam disponíveis, mas nos problemas práticos eles nem sempre são mensuráveis, 

necessitando utilizar um estimador de estados no sistema. 

Com a adição do controlador LQG, o sistema obteve melhoras significativas na resposta 

transiente e em regime estacionário, tornando o sistema estável a uma entrada rampa. 
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RESUMO: As fontes renováveis de energia tem uma participação cada vez mais relevante na 
matriz energética global, merecendo destaque a energia eólica. Essa fonte apresenta uma 
baixa contribuição para a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil entretanto tem 
experimentado nos últimos anos um rápido aumento no número de projetos contratados e na 
capacidade instalada. Diante do exposto, este artigo tem como objetivos estimar mensalmente, 
a geração de energia eólica proporcionada pelo uso de aerogeradores domésticos, bem como a 
economia obtida na conta de luz proporcionada pela implantação do sistema em residências 
na cidade de Aracaju, capital de Sergipe. Os modelos simulados apresentaram médias mensais 
de geração de energia que variaram de 18,4 kWh a 108,1 kWh, implicando em reduções 
médias mensais da conta de luz de R$ 7,95 a R$ 44,01. Os resultados obtidos mostram que, 
mesmo o investimento inicial sendo relativamente alto para alguns modelos, o uso desses 
aparelhos justificasse pela possibilidade de redução do consumo de energia. Uma política de 
incentivo por parte dos governantes, ajudaria a disseminar o uso de energia eólica, a qual 
sendo utilizada em larga escala, geraria uma considerável redução da demanda energética de 
nosso país. O uso de aerogeradores domésticos, mostrasse como uma alternativa para 
complementar a matriz energética brasileira, baseada em hidrelétricas, quando esta se torna 
insuficiente frente a redução drástica dos níveis dos reservatórios 
Palavras-chave: consumo, eletricidade, ventos 
 

ESTIMATED SAVINGS GENERATED BY USE OF EOLIC ENERGY IN 
ARACAJU-SE 

ABSTRACT: Renewable energy has a more and more relevant in the global energy matrix, 
deserving highlight wind power. This font features a low contribution to electricity generation 
capacity in Brazil meanwhile has experienced a rapid increase in recent years in the number 
of contracted projects and in installed capacity. On the above, this article aims to estimate 
monthly, the wind power generation provided by use of domestic wind turbines, as well as the 
savings on electricity bill provided for the deployment of the system in residences in the city 
of Aracaju. The simulated models presented monthly averages of power generation that 
ranged from 18.4 kWh to 108.1 kWh, resulting in monthly average reductions of electricity 
bill of R$ 7.95 to R$ 44.01. The results obtained show that, even the initial investment being 
relatively high for some models, the use of these devices to justify the possibility of reducing 
energy consumption. A policy of encouragement on the part of government officials, would 
help to spread the use of wind energy, which being used on a large scale, would generate a 
considerable reduction of the energy demand of our country. The use of domestic wind 
turbines, to show as an alternative to complement the brazilian energy matrix, hydropower-
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based, when this becomes insufficient in the face of drastic reduction of the levels of the 
reservoirs 

Keywords: consumption, eletricidade, wind 
 
INTRODUÇÃO 

Segundo Oliveira e Santos (2008) a crescente preocupação com as questões ambientais, 

vem estimulando a realização de pesquisas de desenvolvimento tecnológico que visam atingir 

uma sustentabilidade ambiental; tendo assim, as fontes renováveis de energia uma 

participação cada vez mais relevante na matriz energética global nas próximas décadas.  

Vários são os benefícios socioeconômicos trazidos pelas energias renováveis e Simas e Pacca 

(2013) citam como principais: a inovação tecnológica e o desenvolvimento industrial; a 

geração distribuída e a universalização do acesso à energia; o desenvolvimento regional e 

local, especialmente em zonas rurais; e a criação de empregos. Dentre essas fontes renováveis 

merece destaque a energia eólica. Esses mesmos autores relatam que ainda é baixa a 

contribuição da energia eólica para a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil, e 

ainda menor é sua participação na oferta de energia. Entretanto, nos últimos anos, o setor de 

energia eólica experimentou um rápido aumento no número de projetos contratados, e a 

capacidade instalada de energia eólica deve aumentar em mais de 450% em apenas cinco 

anos. A indústria de aerogeradores também vem experimentando rápido aumento (SIMAS; 

PACCA, 2013). Diante do exposto, este artigo tem como objetivos estimar mensalmente, a 

geração de energia eólica proporcionada pelo uso de três aerogeradores domésticos, bem 

como a economia obtida na conta de luz proporcionada pela implantação do sistema em 

residências.   

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

         Para realização desse trabalho utilizamos a cidade de Aracaju, capital do estado de 

Sergipe. Segundo Costa (2009) Aracaju situa-se no litoral do estado e apresenta uma área de 

181,8 km², sendo localizada através das seguintes coordenadas: latitude 10°54’15” S, 

longitude 37°02’40” W e apresenta uma altitude de 3m, acima do nível do mar. 

Produtos escolhidos 

         Para realização de nosso trabalho escolhemos três aerogeradores domésticos que foram 

apresentados por Capello (2013) na Revista Arquitetura & Construção, edição de julho de 

2013, os quais são apresentados a seguir: 
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a) Notus 138: do fabricante Enersud (Brasil), tem velocidade de partida 2,2 m/s, e uma 

geração de energia (com ventos de 6 m/s em média) de 29 KWh/mês. 

 
Figura 01.  Notus 138 (Fonte: enersud.com.br) 

 
b) Airdolphin: do fabricante Zephyr (Japão) e importador pela Fugiwara, tem velocidade de 

partida 1,5 m/s, e uma geração de energia (com ventos de 6 m/s em média) de 170 

KWh/mês. 

 
Figura 02. Airdolphin (Fonte: https://www.zephyreco.co.jp) 

 
c) Gerar 246: do fabricante Enersud (Brasil), tem velocidade de partida 2,2 m/s, e uma 

geração de energia (com ventos de 6 m/s em média) de 109 KWh/mês. 
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Figura 03. Gerar 246 (Fonte: enersud.com.br) 

 
 

Velocidade média dos ventos em Aracaju – SE 

 Para determinarmos a média de geração de energia mensal com o uso de 

aerogeradores domésticos, na cidade de Aracaju- SE necessitamos conhecer a velocidade 

média dos seus ventos. Como base, utilizaremos, a velocidade indicada no gráfico 01 abaixo, 

o qual foi confeccionado com base nos Dados Climáticos de Aracaju de 2003 a 2006 

(INMET) e apresentados por Campos (2009). 

 

Gráfico 01 .Velocidade média dos ventos de Aracaju – SE de 2003 a 2006 
Fonte: Adaptado de INMET apud COSTA (2009) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Geração mensal de energia 

Tomando como base de cálculo a indicação anterior da geração média de energia para 

ventos médios de 6 m/s, e recalculando para os valores indicados no Gráfico 01, obtivemos os 

valores apresentados abaixo. 

 
Gráfico 02. Geração mensal de energia utilizando Notus 138 

 

 
Gráfico 03. Geração mensal de energia utilizando Airdolphin 
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Gráfico 04. Geração mensal de energia utilizando Gerar 246 

Os resultados encontrados relacionam-se com a velocidade dos ventos. Assim, o mês 

com menor geração de energia foi junho e o com maior geração foi outubro, em todas as 

simulações.  O aerogerador Notus 138 apresentou uma geração de energia variando de 12,1 

kWh até 23,7 KWh resultando em uma média mensal de 18,4 kWh. O Airdolphin apresentou 

uma geração de energia variando de 70,8 kWh até 138,8 KWh, resultando em uma média 

mensal de 108,1 kWh.  Finalmente, o Gerar 246 apresentou uma geração de energia variando 

de 45,4 kWh até 89,0 KWh resultando em uma média mensal de 69,3 kWh. 

 Economia na conta de energia 

         Para estimativa da economia média mensal na conta de energia Econta, em reais, obtida 

pelo uso dos aerogeradores domésticos, utilizamos a equação abaixo: 

Econta = Egerada x T 

Onde: 

Econta é a economia média mensal, em reais, obtida pelo uso da energia eólica;  

Egerada é a quantidade média de energia, em kWh, gerada por cada sistema. 

T é a tarifa cobrada pela companhia elétrica local. 

Adotaremos aqui a Modalidade Tarifária Convencional - Baixa Tensão, na classe 

Residencial sem benefício, praticado pela Energisa Sergipe - Distribuidora Energisa SA que é 

de 0,43233 R$/kWh. Os resultados obtidos são apresentados abaixo: 
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Gráfico 05. Economia média mensal, em R$, obtidos pelos sistemas simulados 

Período de retorno do investimento 

Para relacionar os gastos envolvidos e o retorno financeiro usamos a seguinte equação: 
t = I/E 
Onde t é o tempo, em meses, de amortização em relação ao custo do sistema; 

I é este custo médio do sistema, em reais; (extraído de Capello, 2013);  

e E é a economia mensal média em reais (Gráfico 05) 

Transformando esses períodos, de meses em anos, obtivemos os resultados apresentados 
abaixo: 

 
Gráfico 06. Período de retorno do investimento, em anos 

Os resultados apresentados acima, mostram períodos de retorno, que podem ser 

considerados não atrativos. Vale salientar que, em cidades ou regiões onde as velocidades dos 

ventos são maiores, consequentemente, a geração de energia é maior, e o período de retorno é 
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menor. Entretanto, segundo Capello (2013) para termos um aumento no uso da energia eólica 

é necessário fazer o setor crescer e disseminar o acesso aos equipamentos através de 

incentivos fiscais por parte dos governos. 

CONCLUSÕES 

        Os resultados obtidos mostram que, mesmo o investimento inicial sendo relativamente 

alto para alguns modelos, o uso desses aparelhos justificasse pela possibilidade de redução do 

consumo de energia. 

        Uma política de incentivo por partes dos governantes, ajudaria a disseminar o uso de 

energia eólica, a qual sendo utilizada em larga escala, geraria uma considerável redução da 

demanda energética de nosso país. 

        O uso de aerogeradores domésticos, mostrasse como uma alternativa para complementar 

a matriz energética brasileira, baseada em hidrelétricas, quando esta se torna insuficiente 

frente a redução drástica dos níveis dos reservatórios 
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RESUMO:  Edifícios escolares caracterizam-se por apresentar uma elevada demanda de água 
no seu funcionamento. Dentre essas demandas, algumas caracterizam-se por serem menos 
restritivas, por exemplo, as descargas de bacias sanitária, as quais podem ser atendidas por 
águas de qualidade inferior. Diante do exposto, este artigo tem por objetivo estimar o 
consumo de água em lavatórios e bacias sanitárias de três escolas na cidade de Aracaju- SE e 
estimar a redução de consumo de água potável com a implantação de um sistema que trata e 
reutiliza a água dos lavatórios em descargas de bacias sanitárias.  Os resultados mostram que 
as águas cinzas produzidas pelos lavatórios, não atendem totalmente a demanda das bacias 
sanitárias, mas esse atendimento, mesmo parcial, gera uma redução considerável do consumo 
de água potável das escolas analisadas. A implantação do sistema de tratamento e reuso de 
águas cinzas se mostrou altamente viável, gerando ganhos econômicos com a redução das 
contas de água e esgoto (de R$ 725,71 a 2.786,31) e ganhos ambientais com a redução do 
consumo de água potável (de 19,43 m³ a 74,60) nas escolas analisadas. 

Palavras-chave: economia, reutilização, sotto 

 

ESTIMATED CONSUMPTION REDUCTION WITH REUSE OF 
WATER IN SCHOOLS OF ARACAJU-SE 

ABSTRACT - School buildings are characterized by a high demand for water in its 
operation. Among these demands, some are characterized by being less restrictive, for 
example, discharges from sanitary basins, which may be met by lower quality water. On the 
above, this article aims to estimate the water consumption in lavatories and sanitary basins of 
three schools in the city of Aracaju and estimate the reduction of consumption of drinking 
water with the deployment of a system that treats and reuses wash water in discharge of 
sanitary basins. The results show that thes greywater produced by washbasins, do not meet 
fully the demand sanitary basins, but that service, even partial, generates a considerable 
reduction in the consumption of drinking water in schools. The implementation of treatment 
and reuse of greywater proved highly feasible, generating economic gains with the reduction 
of water and sewage bills (from R$ to 725.71 2,786.31) and environmental gains with the 
reduction in the consumption of drinking water (19.43 m ³ the 74.60) in schools. 

Keywords: economy, reuse, sewage 
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INTRODUÇÃO 

Edificações públicas, tais como escolas, caracterizam-se por apresentar uma elevada 

demanda de água no seu funcionamento. Dentre essas demandas, algumas caracterizam-se por 

serem menos restritivas, como descarga de bacias sanitárias e lavagem de pisos, por exemplo. 

Tais demandas podem ser atendidas por águas de qualidade inferior. Para Hespanhol (2002) 

as águas de qualidade inferior como os esgotos, águas de chuva, águas de drenagem agrícola e 

águas salobras devem, sempre que possível, ser consideradas como fontes alternativas para os 

usos menos restritivos. 

Reuso é o processo de utilização da água por mais de uma vez, tratada ou não, para o 

mesmo ou outro fim. Essa reutilização pode ser direta ou indireta, decorrente de ações 

planejadas ou não (LOBATO, 2005). A grande vantagem da utilização da água de reuso é a 

de preservar água potável para atendimento de necessidades que exigem a sua potabilidade, 

como para a ingestão direta ou preparo de alimentos. 

Para Gonçalves et al (2006) o reuso de águas cinzas pode resultar em economia de água 

potável, economia de energia elétrica e menor produção de esgoto sanitário na escala das 

edificações. Em uma escala maior, resulta em preservação dos mananciais de água, por 

diminuir a quantidade de água captada e por reduzir o lançamento de esgoto sanitário pelas 

áreas urbanas, além de reduzir o consumo de energia elétrica. 

Diante do exposto, este artigo tem por objetivo estimar o consumo de água em 

lavatórios e bacias sanitárias de três escolas na cidade de Aracaju- SE e estimar a redução de 

consumo de água potável com a implantação de um sistema que trata e reutiliza a água dos 

lavatórios em descargas de bacias sanitárias. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo  

         Para realização de nosso trabalho foram escolhidas três escolas situadas em Aracaju- 

SE, a Escola Estadual Barão de Mauá, a Escola Estadual Manoel Franco Freire e a Escola 

Estadual Governador Valadares. De acordo com a   Secretaria de Estado da Educação do 

Estado de Sergipe SEED/SE, essas escolas apresentaram em 2015, respectivamente, 998, 260 

e 965 alunos matriculados. 

Estimativa de uso em bacias sanitárias e lavatórios 

Para estimativa do consumo de água em bacias sanitárias e lavatórios adotaremos a 

vazão no lavatório de 0,15 l/s e o consumo de 6,0 l/descarga na bacia indicados por Carvalho 

(2012). Para indicação da frequência e o tempo de utilização adotamos a indicação de 
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Marinoski e Ghisi (2008). Vale salientar que adotamos na nossa estimativa os valores médios, 

visto que temos o número total de alunos matriculados consultados no site do SEED-SE sem 

distinguir entre alunos e alunas. 

 
Tabela 01. Frequência de uso bacias sanitárias 

Usuário Frequência (uso/dia) 

Alunos 1,98 

Alunas 2,37 

Média 2,11 

Fonte: Adaptado de Marinoski e Ghisi (2008) 

 
Tabela 02. Frequência e tempo de uso de lavatórios 
Usuário Frequência (uso/dia) Tempo (s/uso) 

Alunos 2,57 9,48 

Alunas 3,05 8,26 

Média 2,81 8,87 

Fonte: Adaptado de Marinoski e Ghisi (2008) 

 

Modelo de sistema para tratamento de água para reuso. 

Uma sugestão de sistema de tratamento e reuso de água cinzas dos lavatórios para 

serem implantados nas escolas é o sistema apresentado por Magri et al. (2008) com pequenas 

alterações. 

 

Figura 01. Fluxograma do sistema de tratamento e reuso de águas cinzas.  
Adaptado de MAGRI et al. (2008) 

As águas cinzas geradas nos lavatórios são encaminhadas para a caixa de mistura.  Da 

caixa de mistura as águas cinzas são conduzidas para o filtro anaeróbio tendo como material 

filtrante brita 2. Após o filtro anaeróbio os efluentes seguem para um filtro de areia de fluxo 

descendente (aeróbio), em seguida são conduzidos para o reservatório inferior de água cinza, 

e de acordo com a demanda, elevados por meio de bombeamento para o reservatório superior 

que alimenta os pontos de utilização, no nosso caso as bacias sanitárias das escolas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Estimativa do consumo de água em bacias sanitárias e lavatórios 

Para determinarmos o consumo diário, multiplicamos a frequência de uso pelo número 

de usuários e pelo consumo por uso; e para determinarmos o consumo mensal consideramos o 

funcionamento da escola, cinco dias por semana, ou seja, vinte dias por mês. Multiplicando o 

consumo diário por vinte, teremos uma estimativa do consumo mensal. Os resultados obtidos 

são apresentados nas Tabelas 03 e 04. 

 

Tabela 03. Consumo mensal em bacias sanitárias 
Escola Analisada N° de Alunos  Frequência 

média 
(uso/dia) 

Consumo por 
uso* (litros) 

Consumo 
médio diário 
(litros) 

Consumo 
mensal 
(litros) 

Barão de Mauá 998 2,11 6,0 12634,68 252.693,60 

Manoel Franco 260 2,11 6,0 3291,60 65.832,00 

Gov. Valadares 965 2,11 6,0 12216,90 244.338,00 

*Volume da caixa de descarga 

 
Tabela 04 – Consumo mensal em lavatórios 
Escola Analisada N° de Alunos  Frequência 

média 
(uso/dia) 

Tempo 
médio 
(s/uso) 

Consumo 
por uso* 
(litros) 

Consumo 
médio diário 
(litros) 

Consumo 
mensal 
(litros) 

Barão de Mauá 998 2,81 8,87 1,33 3.729,83 74.596,51 

Manoel Franco 260 2,81 8,87 1,33 971,70 19.433,96 

Gov. Valadares 965 2,81 8,87 1,33 3.606,49 72.129,89 

*Adotando a vazão de 0,15 l/s 

Estimativa da redução de consumo 

  A ideia é tratar e reservar a água oriundas do uso dos lavatórios para serem utilizadas 

em descargas de bacias sanitárias. Como o consumo estimado nas bacias é maior do que o 

consumo estimado dos lavatórios, logo a água trata atende parcialmente, a demanda nos vasos 

sanitários. De uma forma simplificada, temos que a redução do consumo de água nas bacias é 

exatamente o volume de água coletada e tratada dos lavatórios, assim, teremos os novos 

consumos apresentados abaixo: 
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Tabela 05. Consumo mensal de água potável em bacias sanitárias com e sem sistema de reuso 
Escolas Consumo de água potável sem o 

sistema de reuso (litros) 
Consumo de água potável com o 
sistema de reuso (litros) 

Barão de Mauá 252.693,60 178.367.09 

Manoel Franco 65.832,00 46.398,04 

Gov. Valadares 244.338,00 172.208,11 

 

Economia mensal gerada pelo reuso 

Para estimativa da economia mensal E, em reais, obtida pelo uso de água dos 

lavatórios nas bacias sanitárias, utilizamos a equação adaptada de Alencar et al. (2012), 

apresentada abaixo: 

E = V X T 

Onde: 

V = volume de água tratada utilizada nas bacias 

T = valor, em reais, da tarifa (que varia de acordo com a categoria e com o consumo de água 

mensal). 

Para o cálculo do valor da economia proporcionada pelo sistema de reuso, utilizou-se a 

tarifa de água cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO para edificações 

públicas, com consumo acima de 10 m³/mês, que é de R$ 20,75 (vinte reais e setenta e cinco 

centavos) por m³ de água e o valor da tarifa de esgoto que corresponde a 80% (oitenta por 

cento) do valor da tarifa de água. Assim temos, os resultados apresentados abaixo: 

 
 
Tabela 06. Economia mensal com sistema de reuso 

Escolas Redução do Consumo de Água 
(m³) 

Economia mensal gerada (R$) 

Barão de Mauá 74,60 2.786,31 

Manoel Franco 19,43 725,71 

Gov. Valadares 72,13 2.694,06 

 

Vale salientar que os dados de frequências e tempos de uso adotamos em nossa 

simulação foram obtidos por Marinoski e Ghisi (2008) em observações realizadas outra 

instituição de ensino, devendo-se posteriormente, realizar essas observações e coletarmos 

esses dados na escola em que se pretende avaliar a implantação do sistema. Mesmo assim, os 
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dados utilizados neste trabalho serviram para mostrar que a implantação do reuso gerará 

ganhos. 

 

CONCLUSÕES 

As águas cinzas produzidas pelos lavatórios, não atendem totalmente a demanda das 

bacias sanitárias, mas esse atendimento, mesmo parcial, gera uma redução considerável do 

consumo de água potável das escolas analisadas. 

A implantação de um sistema de tratamento e reuso de águas cinzas em escolas, 

gerando ganhos econômicos com a redução das contas de água e esgoto (de R$ 725,71 a 

2.786,31) e ganhos ambientais com a redução do consumo de água potável (de 19,43 m³ a 

74,60) nas escolas analisadas. 
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RESUMO: Este estudo procurou avaliar a utilização do modelo de contribuição de grupos 
com redes neurais artificiais para a predição de temperaturas de ebulição e de fusão de 
compostos orgânicos puros. O modelo, desenvolvido na plataforma MATLAB e considerando 
até 39 grupos de contribuição, foi ajustado e testado em 1368 dados de temperatura de 
ebulição e 1209 dados de temperatura de fusão, compilados a partir da literatura. A RNA, que 
roda na plataforma Matlab, foi capaz de predizer as propriedades desejadas com erro relativo 
médio inferiores a 10% e a 3% para temperaturas de ebulição e de fusão, respectivamente. Os 
resultados foram comparados com resultados experimentais. 

Palavras–chave: Redes Neurais Artificiais, Contribuição de Grupos, Temperatura de Fusão, 
Temperatura de Ebulição. 
 
PREDICTION OF DENSITY AND REFRACTIVE INDEX OF PURE ORGANIC 
COMPOUNDS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND GROUP 
CONTRIBUTION 
 
ABSTRACT: This study shows the use of a group contribution model with artificial neural 
networks for the prediction of boiling and melting points of pure organic compounds. The 
model, which was developed in MATLAB platform, and where were considered until 39 
groups of contribution, was adjusted and tested with 1368 data and 1209 data, of boiling point 
and melting point, respectively, compiled from the literature. The ANN, which runs on 
Matlab platform, was able to predict the desired properties with an relative average error of 
less than 10% and 3% for boiling and melting points, respectively. The calculated results were 
compared with experimental results. 
KEYWORDS: Artificial Neural Network, Group Contribution, Boiling Point, Melting Point. 
 

INTRODUÇÃO 

Para o projeto, operação, e otimização de processos químicos é de fundamental 

importância o conhecimento das propriedades físicas, químicas e termodinâmicas de 

compostos puros. Muitos métodos de predição de propriedades têm sido muito utilizados, dos 

quais a maioria utiliza o conceito de contribuição de grupos (LIMA, BUARQUE, 2006), visto 
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que nem sempre é possível encontrar valores experimentais dessas propriedades na literatura 

ou obtê-los em laboratório de modo preciso e confiável. 

Métodos de contribuição de grupos têm sido propostos desde meados do século 

passado (BENSON et al., 1969; LYDERSEN, 1955). Muitos outros métodos fundamentados 

nos mesmos preceitos surgiram. Ressalte-se que Joback e Reid (1987), usando um banco mais 

extenso de dados experimentais, ampliaram o número de grupos de Lydersen (1955), e 

propuseram um dos mais completos métodos de contribuição de grupos para a predição de 

várias propriedades de componentes puros. As principais limitações atribuídas a tais métodos 

diziam respeito à sua questionável exatidão, como também ao fato deles não poderem 

distinguir isômeros. 

Para superar tais limitações, novos métodos têm sido reportados na literatura 

(CONSTANTINOU; PRICKETT, MAVROVOUNIOTIS, 1993; CONSTANTINOU, GANI, 

1994; MARRERO-MOREJÓN, PARDILLO-FONTDEVILA, 1999; WEN, QUIANG, 2002a, 

2002b; PAN et al., 2007, GHARAGHEIZI, ABBASI, 2010; LAZZÚS, 2010). Porém, tais 

métodos se apresentam, quando não bastante complexos ou inexequíveis, de aplicabilidade e 

eficiência dúbias. Buarque (2006) propôs e avaliou um método de contribuição de grupos 

(CG) utilizando redes neurais artificiais (RNA) para a predição de propriedades de 

componentes puros e de misturas. 

Mais recentemente, Gharagheizi et al (2011) utilizaram o método CG-RNA para 

estimar propriedades críticas, incluindo a pressão crítica, a temperatura, o volume, 

solubilidade em água e fatores acêntricos de compostos puros. Moosavi e Soltani (2013) 

também estimaram as densidades de sistemas de hidrocarbonetos por um método combinado 

que inclui redes neurais artificiais (RNA) e um método de contribuição de grupos simples. O 

modelo tem se mostrado satisfatório por propor um modelo abrangente e de confiabilidade 

perante os resultados. 

Considerando o exposto, procurou-se nesse estudo utilizar a metodologia GC-RNA 

(BUARQUE, 2006) na estimativa de temperaturas de ebulição(Te) e de fusão(Tf) de distintas 

classes de compostos orgânicos puros, ampliando a base de dados já utilizada anteriormente, 

haja vista que tais modelos constituem uma técnica simples e eficiente na predição de 

propriedades de compostos puros e de misturas a partir das suas composições. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os grupos moleculares de contribuição utilizados no desenvolvimento dos modelos 

CG- RNA foram definidos com base em Joback e Reid (1987) a fim de permitir o tratamento 

de diversos tipos dos grupos moleculares, desde que existentes nos compostos orgânicos 

compilados. Assim, foram definidos até 39 grupos para os compostos compilados. Os grupos 

moleculares utilizados como variáveis de entrada nos modelos aqui propostos estão 

apresentados na Figura 1. Ademais, a distribuição de ocorrência dos grupos na base de dados 

usada é mostrada na Figura 2.  

 

Figura 1. Grupos de contribuição definidos neste estudo. 

 

Figura 2. Ocorrência dos grupos de contribuição na base de dados utilizada nesse estudo. 

Foram compilados de Lide (2008) um total de 2.040 compostos de diferentes classes 

orgânicas (e.g., hidrocarbonetos, oxigenados, nitrogenados etc.) com suas respectivas  

temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição a 760mmHg. 
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Os dados foram tratados de acordo com a propriedade utilizada, de modo que obtemos 

os dados de entrada para regressão da RNA (Tabela 2), que foram divididos entre 

treinamento, validação e teste. 

Propriedade   Quantidade de dados de entrada  

Temperatura de Ebulição  1368 

Temperatura de Fusão  1209 

Tabela 2. Dados de entrada para regressão da RNA  

 

Na estimativa das temperaturas de ebulição e de fusão das diferentes classes de 

compostos orgânicos puros compilados, utilizou-se o método de Buarque (2006) e o pacote 

computacional MATLAB® (THE MATHWORKS, 2013) na obtenção de redes neurais 

artificiais progressivas, com uma única camada oculta de até 13 neurônios ocultos, 

alimentadas com a frequência com que os 39 grupos moleculares selecionados ocorrem num 

dado composto puro e fornecendo a propriedade desejada. As RNA foram treinadas por um 

algoritmo de retropropagação de erros usando o método de Levenberg-Marquardt (HAGAN, 

MENHAJ, 1994).  

Os dados de entrada foram normalizados de modo a variar entre 0,2 e 0,8(Equação 1). 

Para o treinamento e teste das RNA foi utilizada a técnica de validação cruzada modificada 

(BUARQUE, 2006), onde o conjunto de dados disponível foi dividido aleatoriamente em três 

subconjuntos: treinamento, validação e teste. Esta divisão aleatória foi repetida em três 

distintos ciclos. Em cada ciclo a função logística (Equação 2), a função tangente hiperbólica 

(Equação 3) e uma função linear (Equação 4) foram avaliadas como função de ativação para 

os neurônios da camada oculta e da camada de saída. 

y=[(ymax-ymin)/(Ymax-Ymin)]*(Y-Ymin)+ymin       Eq1 

f(x)=[1+exp(x)]-1          Eq2 

f(x)=tanh(x)           Eq3 

f(x)=x            Eq4 

A média dos erros ao quadrado (ME
2), dos erros relativos (MER) e dos erros relativos 

absolutos (MERA) obtidos em cada ajuste e os diagramas de dispersão dos valores 

experimentais contra os valores preditos pelo modelo foram calculados com o intuito de 

avaliar a aplicabilidade dos modelos CG-RNA obtidos.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Correlação e predição de temperatura de ebulição a 760mmHg utilizando CG-RNA  

Para o desenvolvimento e avaliação dos modelos CG-RNA para temperatura de 

ebulição de compostos orgânicos, utilizou-se um total de 1368 dados experimentais, que 

foram divididos em dados de regressão e de teste, respectivamente 1231 e 137. Os dados de 

regressão são constituídos das séries de treinamento, com 957 registros, e de validação, com 

274 registros. 

O melhor modelo CG-RNA obtido para a temperatura de ebulição apresentava 12 

neurônios ocultos e utiliza a função logística e a função linear como função de ativação nos 

neurônios da camada oculta e de saída, respectivamente. A camada de entrada da rede neural 

obtida foi constituída apenas por 33 grupos, já que nenhum dos compostos compilados 

apresentava os grupos G23, G25, G31, G33, G34, G38, G40, G41 e G42. Os valores mínimos 

e máximos para os dados de temperatura de ebulição utilizados foram, respectivamente, 

111,65 e 735,15. As Tabelas 3 e 4 mostram os pesos sinápticos e biases, respectivamente, 

para o modelo desenvolvido.  

 

Tabela 3. Pesos sinápticos no modelo CG-RNA para temperatura de ebulição de compostos 

orgânicos.  
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Tabela 4. Biases no modelo CG-RNA para temperatura de ebulição dos compostos orgânicos.  

BIASES NO MODELO CG-RNA PARA TEMPERATURA DE EBULIÇÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS.  

CAMADA OCULTA CAMADA 
DE SAIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.009 2.024 1.438 3,5090 1,804 -0,136 1,918 -0,078 1,403 -1,37 2,254 3,112 0,195 

 

Correlação e predição de temperatura de fusão a 760mmHg usando CG-RNA  

O modelo utilizou 1209 dados de temperatura de fusão para treinamento e avaliação 

do modelo aqui considerado. Nesse conjunto de dados, para a validação cruzada, os dados 

foram divididos em séries de regressão, com 1088 registros (conjunto de treinamento, com 

846 dados, e conjunto de validação com 242), e séries de teste com 121 registros.  

Os valores mínimos e máximos de índices de refração para os dados utilizados foram, 

respectivamente, 77,15 e 658,15. Vale ressaltar que nenhum dos compostos compilados com 
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temperatura de fusão apresentava os grupos G8, G31, G33, G34, G39, G40, G41 e G42. 

Desse modo, a camada de entrada da rede neural obtida foi constituída apenas pelos outros 34 

grupos. O ciclo com menor erro padrão de estimativa para os dados de regressão forneceu um 

modelo com 13 neurônios ocultos com a tangente hiperbólica como função de ativação. Os 

neurônios de saída utilizaram a função linear para modulação dos sinais de entrada. Ressalte-

se que as Tabelas 5 e 6 apresentam, respectivamente, os pesos sinápticos e os biases para o 

modelo desenvolvido.  

PESOS SINÁPTICOS NO MODELO CG-RNA PARA TEMPERATURA DE FUSÃO DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS.  

 
NÓS OCULTOS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

G1 0,015 -0,129 0,133 -0,180 -0,028 -0,047 -0,122 -0,408 -0,045 0,031 0,038 -0,172 -0,070 

G2 -0,051 -0,212 -0,076 0,176 0,056 0,025 -0,009 0,161 0,701 -0,848 -0,057 -0,561 0,078 

G3 -0,033 -0,660 0,357 0,658 -0,378 -0,960 0,078 -0,136 -1,291 -0,181 0,882 0,089 -1,277 

G4 0,054 0,336 0,407 0,400 -0,086 0,083 0,112 0,104 -0,098 0,106 -0,050 0,273 -0,133 

G5 -0,052 -0,428 -0,353 -0,241 -0,524 0,409 0,423 0,191 0,814 -0,304 0,387 0,255 -0,081 

G6 0,333 -0,299 0,157 -0,077 -0,012 -0,173 -0,015 0,047 0,129 -0,293 -0,009 -0,345 -0,087 

G7 0,081 0,649 -0,008 -0,332 -0,395 0,184 -0,037 -0,313 0,473 -0,011 -0,018 -0,133 -0,367 

G9 -0,104 -0,144 0,035 -0,391 0,371 -0,091 -0,314 0,500 -0,319 -0,172 -0,325 -0,346 0,146 

G10 -0,063 0,183 0,076 0,183 -0,261 0,109 0,325 -0,339 -0,152 -0,154 0,024 0,411 0,043 

G11 0,402 0,207 -0,184 -0,201 0,024 0,037 -0,584 0,174 -0,046 0,354 0,192 -0,494 -0,056 

G12 -0,294 0,106 -0,130 -0,094 0,857 0,421 -0,366 0,628 0,122 0,151 0,339 -0,130 0,473 

G13 -0,285 0,135 0,304 0,018 0,425 -0,174 0,220 -0,257 -0,059 -0,094 -0,223 -0,042 0,052 

G14 0,132 0,405 0,022 0,017 -0,323 0,610 -0,260 -0,201 -0,054 0,019 0,154 -0,409 0,547 

G15 -0,387 -0,650 -0,213 -0,671 -0,073 -0,194 -0,443 0,048 0,109 0,469 -0,531 0,303 -0,741 

G16 -0,101 -0,077 -0,445 -0,175 -0,093 -0,259 -0,065 -0,164 0,139 0,210 -0,394 -0,049 -0,521 

G17 0,020 0,279 -0,687 0,111 0,077 -0,118 0,115 0,009 -0,283 0,172 0,190 0,079 0,273 
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G18 -0,209 -0,168 -0,093 -0,072 0,162 0,033 -0,584 0,436 0,271 -0,416 -0,288 -0,700 -0,159 

G19 0,169 -0,122 -0,057 0,257 0,120 0,454 -0,399 0,240 0,409 -0,328 -0,036 -0,174 0,017 

G20 0,036 0,017 -0,136 0,370 0,043 0,239 0,381 0,180 0,408 0,742 0,333 -0,466 1,137 

G21 -0,049 0,539 0,315 0,309 0,469 -0,175 0,413 -0,300 0,281 -0,624 0,285 -0,508 -0,341 

G22 -0,332 -0,379 -0,033 -0,655 0,181 0,176 -0,257 -0,333 0,107 0,148 0,731 -0,374 -0,394 

G23 0,271 0,027 0,500 -0,259 -0,288 -0,019 -0,396 0,154 0,004 -0,186 -0,814 -0,255 -0,354 

G24 0,492 0,086 0,268 0,173 -0,193 0,163 0,323 -0,094 -0,528 0,433 -0,049 0,106 0,917 

G25 -0,342 -0,217 0,023 0,246 0,057 0,430 -0,071 -0,600 -0,585 -0,353 -0,014 0,382 0,440 

G26 0,264 -0,474 0,064 -0,062 1,001 0,033 -0,219 0,215 -0,222 -0,449 -0,271 0,160 0,151 

G27 -0,577 0,050 -0,481 0,384 0,232 -0,256 0,381 -0,079 0,445 -0,170 -0,879 0,190 0,196 

G28 0,439 0,063 0,330 -0,134 -0,066 -0,067 0,619 0,298 0,353 0,849 0,354 0,545 -0,927 

G29 -0,126 0,717 0,663 -0,291 -0,440 -0,425 0,237 0,242 -0,225 0,177 -0,447 -0,212 -0,808 

G30 -0,203 0,026 -0,349 0,632 -0,338 0,104 -0,524 -0,190 0,236 0,643 0,125 0,060 -0,106 

G32 0,033 0,531 -0,093 -0,040 0,569 -0,104 -0,026 0,435 -0,029 -0,038 0,013 -0,133 0,031 

G35 -0,189 0,294 0,054 -0,176 -0,018 0,079 0,087 0,318 0,934 0,621 0,342 -0,358 0,095 

G36 0,342 -0,053 -0,321 -0,414 -0,268 -0,163 0,315 0,055 -0,086 0,128 -0,078 0,404 -0,449 

G37 0,125 0,230 -0,542 0,402 -0,479 0,074 -0,330 0,146 -0,399 0,061 -0,114 0,101 -0,140 

G38 -0,187 -0,074 -0,141 0,011 -0,037 0,382 0,132 0,019 -0,638 -0,403 0,259 0,241 0,260 

NÓ DE 
SAÍDA 

0,108 -0,355 -0,645 0,551 0,829 1,458 1,169 -0,636 -0,656 0,804 -0,632 -1,100 -1,108 
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Tabela 5. Pesos sinápticos no modelo CG-RNA para temperatura de fusão de compostos orgânicos.
BIASES NO MODELO CG-RNA PARA TEMPERATURA DE FUSÃO DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS.  

CAMADA OCULTA  CAMADA 
DE SAÍDA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,524 1,305 -1,157 -0,681 -0,436 0,748 0,003 -0,365 0,372 -0,785 1,209 -1,318 
-

1,988 
0,517 

Tabela 6. Biases no modelo CG-RNA para temperatura de fusão dos compostos orgânicos. 

 

Avaliação comparativa dos modelos de CG-RNA desenvolvidos  

A partir do treinamento e teste dos modelos CG-RNA desenvolvidos foram plotados os 
diagramas de dispersão dos dados calculados contra os dados experimentais para as 
propriedades estudadas, conforme mostrado nas Figuras 3 e 4 para os dados de temperatura de 
ebulição e temperatura de fusão, respectivamente.  
 
 

 
Figura 3. Diagramas de dispersão para os valores calculados contra os valores experimentais 
das fases de treino, validação e teste do modelo CG-RNA para temperatura de ebulição.  
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Figura 4. Diagramas de dispersão para os valores calculados contra os valores 

experimentais das fases de treino, validação e teste do modelo CG-RNA para temperatura de 

fusão. 

Os percentuais erros relativos absolutos (MERA%) da predição destas propriedades, 

mostrados juntamente com a média dos erros ao quadrado (ME
2) e a media dos erros relativos 

(MER) na Tabela 7, foram observados inferiores a 10% e a 3% para as temperaturas de 

ebulição e de fusão, respectivamente. As grandezas trabalhadas possuem altos valores, o que 

implica em altos valores de media dos erros ao quadrado. O modelo se aplica muito bem na 

predição destas propriedades, levando-se em consideração que não foram consideradas as 

estruturas de recristalização para as temperaturas de fusão. 

 

Tabela 7. Parâmetros estatísticos para o modelo CG-RNA.  

Parâmetro ME
2 MER MERA MERA% 

Temperatura de Ebulição  1013,86  22,56 0,0906  9,06% 

Temperatura de Fusão 340,22  10,88 0,0259 2,59% 

 

CONCLUSÕES 

O modelo CG-RNA é eficiente na predição de propriedades de compostos orgânicos 

puros que não variem consideravelmente entre isômeros, já que depois de desenvolvidos, 

estes são de simples aplicação e utilizam grupos moleculares de simples identificação e 

quantificação nos compostos a serem avaliados. 
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RESUMO: A associação de Flotadores por Ar Dissolvido à Reatores Anaeróbios do tipo 
UASB ou à Lagoas de Estabilização promovem elevadas reduções das quantidades de matéria 
orgânicas de águas residuárias, e bons resultados na remoção de Fósforo. O presente trabalho 
teve como objetivo avaliar, por meio de parâmetros físicos, químicos e biológicos, o estudo 
comparativo entre a eficiência tecnológica empregada no sistema de Tratamento de Esgoto da 
ETE Prata e Aureny, que respectivamente, possuem sistema de reator UASB (Reator 
Anaeróbio de Fluxo Ascendente) e Lagoas de Estabilização, ambas seguidas de Flotador por 
Ar dissolvido, na cidade de Palmas – TO, Os dados foram obtidos por meio das análises no 
Laboratório de Efluentes, da Odebrecht Ambiental │Saneatins, no período entre agosto de 
2013 e abril de 2014. Em relação à remoção de matéria orgânica (DBO e DQO), a ETE Prata 
e Aureny mostraram alta eficiência, mantendo resultados sempre abaixo dos limites 
estabelecidos na literatura, porém a segunda apresentou uma excelente performance sempre 
acima de 90% na retirada de matéria orgânica. Em relação à remoção de fósforo total, a ETE 
Prata manteve percentual sempre acima dos 77%, com exceção do mês outubro de 2013, onde 
não houve remoção, já em relação a ETE Aureny, esta prossegue com bons resultados, 
atingindo uma eficiência superior a primeira estação. Conclui-se que a ETE Prata e Aureny 
possuem excelente capacidade na retirada de matéria orgânica, com percentuais de remoção 
condizentes com a literatura atendendo padrões de lançamento para efluentes quanto aos 
parâmetros de DBO, DQO e Fósforo Total. 

Palavras–chave: flotador por ar dissolvido, lagoa de estabilização, matéria orgânica, reator 
UASB 

 

COMPARATIVE STUDY OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY FOR 
DOMESTIC SEWAGE TREATMENT IN PALMAS - TO 

 
ABSTRACT: The Dissolved Air Floaters association for Anaerobic Reactors of UASB type 
or Stabilization Ponds promote high reductions in the amounts of organic matter from 
wastewater, and good results in the removal of phosphorus. This study aimed to evaluate, 
through physical, chemical and biological parameters, the comparative study between 
technological efficiency employed in ETE Prata and Aureny, which respectively have UASB 
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system (Reactor Anaerobic Ascending flow) and Stabilization Ponds, both followed by 
Flotation by Air dissolved in the city of Palmas - TO, data were obtained through analysis on 
Effluent Laboratory, Odebrecht Environmental │Saneatins, between August 2013 and April 
2014. In relation to the removal of organic matter (BOD and COD), ETE Prata and Aureny 
showed high efficiency, keeping results always below the limits established in the literature, 
but the second showed excellent performance, always above 90% on withdrawal of organic 
matter. Regarding the removal of total phosphorus, the ETE Prata remained percentage 
always above 77%, except for the month October 2013, where there was no removal, as 
compared to ETE Aureny, this continues with good results, achieving a greater efficiency 
than the first station. We conclude that the ETE Prata and Aureny have excellent ability in the 
removal of organic matter, with percentages of removal consistent with the literature given 
discharge standards for wastewater as the DBO parameters, COD and Total Phosphorus. 
KEYWORDS: floater by dissolved air, stabilization pond, organic matter, UASB reactor 

 

INTRODUÇÃO 

A água é uma fonte de vital importância para a sobrevivência humana, e com o aumento 

populacional há uma maior demanda pelos recursos hídricos e consequentemente um maior 

surgimento de resíduos líquidos provenientes dos mesmos. Segundo Bilotta, et. al. (2012), 

esgoto sanitário, efluentes industriais, drenagem pluvial urbana e resíduos sólidos, são as 

principais fontes poluidoras responsáveis pela alteração da qualidade dos recursos hídricos. 

Em particular, o esgoto sanitário sem o devido tratamento, é responsável pelo aumento 

considerável da concentração de matéria orgânica (DBO) nos corpos hídricos, redução da 

concentração de oxigênio dissolvido (OD) disponível para a manutenção da vida dos seres 

aquáticos, eutrofização por excesso de nutrientes (N e P) e a contaminação por substâncias 

químicas e fármacos, por exemplo (BILOTTA et. al., 2012). 

Portanto, as estações de tratamento de esgoto possuem papel fundamental na 

manutenção da qualidade dos corpos hídricos. No Brasil, as Resoluções CONAMA 357/2005 

(CONAMA, 2005) e 430/2011 (CONAMA, 2011), dispõem sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes no corpo receptor. 

Existem diversos processos para o tratamento de águas residuárias, e a associação dos 

diferentes tipos de tecnologias garantem uma melhor eficiência no tratamento. No Brasil, o 

método de tratamento mais utilizado é o tratamento biológico, com destaque para os reatores 

anaeróbios (UASB, RALF, RAFA), as lagoas de estabilização (aeróbia, anaeróbia, mistura 

completa, australiana) e os filtros (alta taxa, baixa taxa, aeróbio, anaeróbio) 

(TCHOBANOGLOUS et. al., 2004).  
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No presente trabalho, foram analisadas duas Estações de Tratamento de Esgoto, ETE 

Prata e ETE Aureny, que dispõem de sistemas anaeróbicos, porém, é recomendável 

mencionar que esses processos geralmente produzem efluentes com padrões inferiores aos 

exigidos pela legislação brasileira, dessa forma, é necessário o uso de mecanismos que visam 

o polimento do material final, permitindo baixas concentrações de matéria orgânica, 

microrganismos e nutrientes, atendendo assim, os padrões de lançamento determinados.  

Portanto, justifica-se o emprego do Flotador por Ar Dissolvido em ambos tratamentos. 

Diante do contexto mencionado, as estações vistoriadas empregam em seus tratamentos 

o sistema de flotadores por ar dissolvido (FAD). Eles são constituídos por um tanque com o 

efluente a ser tratado. No tanque, é injetada água (proveniente do próprio efluente tratado) 

saturada com ar através de dispositivos de distribuição de fluxo à pressão atmosférica, com 

isso, a redução da pressão no fluxo de água saturada faz com que a mesma fique 

supersaturada e o ar em excesso começa a ser liberado sob forma de microbolhas que irão se 

aderir às partículas em suspensão e promover a flotação (SANTOS, 2014).  

Nesse seguimento, o presente trabalho visa comparar a eficiência tecnológica de duas 

estações de tratamento de esgotos (ETE): a ETE Prata, composta por reator anaeróbio tipo 

UASB, e a ETE Aureny, composta por lagoas de estabilização, ambas seguidas de um 

flotador por ar dissolvido (FAD). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

ETE Prata 

A Estação de Tratamento de Esgoto Prata, localizada a sul da Quadra 607 Sul, próxima 

a Avenida LO-15, em Palmas-TO, que é operada pela empresa Odebrecht Ambiental – 

Saneatins. A estação possui capacidade para tratar até 70 l/s (252 m³/h) de esgoto, entretanto 

opera com no máximo 55 l/s (198 m³/h) em função de limitações do corpo receptor. O sistema 

de tratamento da ETE Prata é composto por: tratamento preliminar (gradeamento, remoção de 

sólidos grosseiros, de areia e gordura), tratamento primário (composto por Reator Anaeróbio 

de Fluxo Ascendente – RAFA, do tipo UASB), tratamento secundário (composto por Flotador 

por Ar Dissolvido – FAD, que utiliza o coagulante cloreto férrico e o floculante polímero 

aniônico aglutina para a retirada de materiais em suspensão), conforme apresentado na Figura 

1.   
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Figura 1. Gradeamento (tratamento preliminar), Reator UASB (tratamento primário), 
FAD – tratamento Secundário. IFTO, 2016. 

 
ETE Aureny 

A ETE Aureny, operada pela Odebrecht Ambiental - Saneatins, está localizada no Plano 

Diretor Sul de Palmas-TO, próxima a ponte sobre o Ribeirão Taquaruçu Grande e ao lado do 

Residencial Bertaville, com capacidade para tratar até 100 L/s de esgoto. 

O sistema de tratamento da ETE Aureny é composto por: tratamento preliminar 

(gradeamento, desarenador manual tipo canal, medidor de vazão tipo Parshall), tratamento 

primário (composto por lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa de maturação), tratamento 

secundário (composto por Flotador por Ar Dissolvido – FAD, conforme apresentado na 

Figura 2.  

Figura 2. Calha Parshall (tratamento preliminar), Lagoa de Estabilização (tratamento 
primário), FAD – tratamento Secundário. IFTO, 2016. 
 

Monitoramento das Estações de Tratamento de Esgoto 
Cumprindo o objetivo do trabalho, o estudo comparativo foi realizado no período de 

agosto de 2013 a abril de 2014. Foram avaliados os parâmetros, representados na Tabela 1, de 

acordo com os métodos descritos no “Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater” (APHA, 2012).  
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As amostras foram analisadas no Laboratório de Efluentes, da empresa Odebrecht 

Ambiental – Saneatins, localizado nas instalações da Estação de Tratamento de Esgoto Norte, 

em Palmas-TO. A leitura da concentração de DBO foi determinada pelo equipamento Orion® 

AquaMate spectrophotometers 8000, e do fósforo total pelo Espectrofotômetro HACH-

DR2500. 

 
Tabela 14 -Parâmetros e Métodos utilizados em análises de amostras. IFTO, 2016. 
Parâmetros Métodos Referências 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5) 
Manométrico 

SMEWW 

5210D 

Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) 

Digestão com refluxo 

fechado/colorimétrico 

SMEWW 

5220D 

Fósforo Total Digestão com ácido ascórbico 
SMEWW 

4500P 

 
Após a execução das análises, foram calculados e avaliados os resultados e elaborados 

relatórios indicando a eficiência das Estações quanto a remoção de DBO, DQO e fósforo 

total, de acordo com os parâmetros preestabelecidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para fins de resultados foram avaliadas a eficiência da estação de tratamento de esgoto 

ETE Aureny, composta por Lagoas de Estabilização e ETE Prata, composta por Reator 

UASB, ambas contando com um Flotador por Ar Dissolvido (FAD) como tratamento 

secundário para a remoção de nutrientes.  

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
De acordo com a legislação CONAMA 430/2011, o valor máximo de DBO a 20°C 

permitido para o lançamento de efluente é de 120 mg/L, ou remoção de 60% de DBO. Os 

valores de ambas as ETEs na etapa final para lançamento no corpo hídrico se encontram 

acima deste valor. Para a ETE Prata o flotador obteve excelentes resultados no mês de 

setembro de 2013, onde a remoção foi superior a 95%. Nos demais meses, o percentual 

manteve-se satisfatório, entretanto, abaixo do valor de remoção da ETE Aureny, que em todo 

tempo de estudo atingiu valores superiores a 95%, como pode ser visto na Figura 3. Dessa 
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forma, é conveniente mencionar que a remoção de DBO com o uso de Lagoas de 

Estabilização é mais adequado para as características químicas da região. 

 

 

Figura 3. Porcentagem na remoção de DBO na ETE Prata e Aureny. IFTO, 2016. 

 

Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

A Legislação Brasileira não estabelece padrões para o lançamento de DQO e o Estado 

do Tocantins também não dispõe de legislação específica. O Estado de Minas Gerais, por 

exemplo, através da Deliberação Normativa Conjunta COPA/CERH-MG nº 01, de 05 de maio 

de 2008, estabelece que o valor limite para DQO é de 180mg/L ou no mínimo 55% de 

eficiência na remoção e com média anual igual ou superior a 65% para os sistemas de esgotos 

sanitários. 

Considerando a legislação vigente no estado de Minas Gerais, pode-se observar que 

ambas as ETEs atingiram resultados plausíveis para remoção de DQO. Para a ETE Aureny, 

no mês de outubro a DQO na entrada é menor do que na saída, o que indica que não houve 

remoção química de matéria orgânica de forma efetiva. Porém, nos demais meses a remoção 

manteve-se excelente, como observado na Figura 4. 
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Figura 4. Porcentagem na remoção de DQO na ETE Prata e Aureny. IFTO, 2016. 

 

Fósforo Total 

A resolução CONAMA 430/2011 não estabelece limites específicos para o lançamento 

de fósforo total no corpo receptor e o Estado do Tocantins também não dispõe de legislação 

específica. Como observado na Figura 5, a ETE Prata teve bons resultados, com exceção do 

mês de outubro, onde não houve remoção. Porém, a ETE Aureny superou quanto a eficiência 

da remoção de fósforo total, sempre apresentando uma remoção acima de 80%, com exceção 

do mês de outubro de 2013, em que a ETE não obteve boa remoção, atingindo um valor de 

9,23%. 

 

 

Figura 5. Percentagem da remoção de Fósforo Total da ETE Prata e ETE Aureny. 

IFTO, 2016 
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CONCLUSÕES  

Examinando os resultados alcançados e comparando-os com a legislação que vigora, 

pode-se concluir que a tecnologia de tratamento da ETE Prata mostrou-se muito eficiente 

quanto a remoção de matéria orgânica (DBO e DQO), obtendo valores próximos ao 

encontrado na literatura, contudo, a ETE Aureny atingiu resultados superiores, pois em todos 

os meses de estudo a remoção apresentou-se acima de 90%; 

Quanto a remoção de fósforo total, o sistema de flotação por ar dissolvido obteve altos 

valores, com eficiência acima de 75%, com exceção do mês de outubro que se mostrou sem 

remoção. Para a ETE Prata, os resultados apresentaram mais uma vez superiores, com 

eficiência acima de 80%, com exceção do mês outubro que atingiu 9,23%, mas ainda assim, 

melhor que a ETE Prata no referido mês.  
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RESUMO: A cal hidratada, quando incorporada às argamassas, usada para assentamento de 
blocos ou revestimento de paredes, insere grandes benefícios. O pesquisador Guimarães 
(2002), diz que do ponto de vista econômico e ambiental, a cal hidratada também confere 
vantagens às argamassas. A utilização da cal representa diminuição do custo do metro cúbico 
da argamassa, por permitir usar uma maior quantidade de agregados para uma mesma 
quantidade de cimento. No campo da arquitetura, as argamassas com cal contribuem para a 
qualidade do meio ambiente devido sua cor branca, que clareia as misturas, tornando-as mais 
refletivas aos raios solares, transmitindo menos calor e diminuindo a iluminação artificial. 
Dentre as características, ressalta-se a função de aglomerante, a trabalhabilidade, a resistência 
à penetração de água, a capacidade de retenção de água, além da deformabilidade e da 
resistência à compressão. Apesar das funções benéficas supracitadas, a falta de controle de 
qualidade das cales vem provocando uma diminuição em seu uso, o que é possível observar 
em vários trabalhos publicados em todo o país. Dentro desse contexto, o presente trabalho 
teve como objetivo analisar as qualidades e as características de cales disponíveis no mercado 
da construção civil, na região do Potengi e Grande Natal. Para tal foi realizado ensaios de 
caracterização físicas das cales estudadas: massa unitária, massa específica, finura e retenção 
de água. Ao término dos experimentos, foi comprovada a falta de controle de qualidade nas 
cales, além da necessidade do cumprimento de uma exigência mínima para garantir a 
qualidade das construções. 
Palavras–chave: argamassas, aglomerante aéreo, desempenho, sustentabilidade ambiental  

 
COMPARATIVE STUDY OF THE QUALITY OF DIFFERENT CALES 
MOISTURIZED AVAILABLE IN THE REGION OF THE POTENGI 
AND GREAT NATAL 
 
ABSTRACT: Hydrated lime when incorporated into mortar, used for laying block or wall 
coating, insert great benefits. Guimarães (2002), says that from the economic and 
environmental point of view, the hydrated lime also gives advantages to mortars. The use of 
lime is to reduce the cost of a cubic meter of mortar, because it uses a larger amount of 
aggregates for the same amount of cement. In the field of architecture, with lime, mortar 
contribute to the quality of the environment due to its white color, which lightens the blends 
making them more reflective to rays transmitting less heat and reducing the artificial light. 
Among the characteristics, emphasizes the binder function, workability, resistance to water 
penetration, water retention capacity, as well as deformability and resistance to compression. 
Despite the above beneficial functions, the lack of quality control of shorts has caused a 
decrease in their use, which can be seen in various articles published across the country. In 
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this context, this study aimed to analyze the qualities and characteristics from limes available 
in the construction market in the Potengi and Greater Natal region. To this was accomplished 
physical characterization tests of the studied limes: bulk density, density, fineness and 
retention of water. At the end of the experiments, it was proven the lack of quality control, in 
addition to the need to comply the minimum requirement to ensure the quality of buildings. 
KEYWORDS: air binders, Mortars, performance, sustainability 
 
INTRODUÇÃO 

A NBR 6471:1998, define a cal como sendo um produto resultante de processos de calcinação, da qual 

o constituinte principal é o óxido de cálcio em associação natural com o óxido de magnésio, capaz de 

reagir com a água. A hidratação da cal virgem é constituída essencialmente de hidróxido de cálcio ou 

de uma mistura de hidróxido de magnésio ou, ainda, de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido 

de magnésio e óxido de magnésio, obtendo-se a cal hidratada. 

Por sua multiplicidade de aplicação, a cal (virgem ou hidratada) está entre os dez produtos de origem 

mineral de maior consumo mundial. O produto ganha maior expressão quando se conhece o amplo 

leque de setores industriais e sociais que dele se utilizam, graça a sua dupla capacidade (reagente 

químico e aglomerante ligante) (GUIMARÃES,2002). 

A cal hidratada utilizada na engenharia civil, deve obedecer aos padrões de exigência da NBR 7175 de 

maio de 2003 (Cal hidratada para argamassas- Requisitos). Essa norma especifica os requisitos 

exigidos no recebimento da cal hidratada, a ser empregada em argamassas para a construção civil. Os 

valores estabelecidos pela ABNT são máximos e mínimos e contemplam as características físicas e 

químicas. 

A qualidade de uma cal está relacionada ao seu processo de fabricação desde o controle de qualidade 

do minério até a forma de hidratação.  A obtenção da cal pode ser de uma maneira artesanal ou 

industrializada (PAIVA; GOMES e OLIVEIRA, 2007). 

Sabe-se que para obter uma boa argamassa, além de bem dosada, deve ser composta por materiais de 

boa qualidade. Tradicionalmente, sempre se utilizou a cal como um dos insumos constituintes das 

argamassas; porém com surgimento de aditivos cada vez mais difundidos, a cal tem sido posta de lado 

em muitos casos.  

A ausência da qualidade em algumas cales oferecida no mercado, fez com que as pessoas difundissem 

a ideia de que a cal era prejudicial para argamassa. Porém estudos indicam que quando se trata de um 

produto de boa qualidade, a referida causa melhorias as características da argamassa, como cita o 

pesquisador Guimarães et al. (2002). Do ponto de vista técnico, a cal pode proporcionar às argamassas 

qualidade de desempenho com relação à função de aglomerante, à melhora na trabalhabilidade, ao 

aumento da resistência à penetração e à capacidade de retenção de água, além da contribuição na 

questão da deformabilidade e da resistência. 
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Este trabalho foi realizado tendo em vista a averiguação das cales comercializadas no Rio Grande do 

Norte, mais precisamente na região do Potengi e Grande Natal, com o intuito de analisar suas 

propriedades para tentar identificar características essenciais numa cal de qualidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho buscou de forma sucinta a análise física de determinadas cales, classificando-as de maneira 

qualitativa. Os ensaios foram realizados no laboratório de Materiais de Construção Civil do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Rio Grande do Norte, Campus- São Paulo do Potengi. 

Foram analisadas quatro tipos de cales de diferentes fabricantes, comercializadas na região do Potengi 

e Grande Natal. Dos quais as mesmas correspondem as seguintes nomenclaturas de identificação Cal 

do tipo “A”; “B”; “C” e “D”, por motivo de preservação de suas marcas. A tabela 1 descreve as 

características de cada uma delas, características essas fornecidas em suas embalagens. 

 

Tabela 1: Descrição das Cales. IFRN, 2016. 

Identificação 
Estado de 
produção 

Classificação 
Normativa* 

Validade* 

"A" RN CH-1 08/12/2016 

"B" RN CH-1 16/11/2016 

"C" RN CHT-1 PERMANENTE 

"D" RN Não informado PERMANENTE 

*Informação fornecida pelo fabricante na embalagem. 

 

Afim de se obter as caracterizações físicas, foram realizadas as seguintes determinações: massa 

unitária; massa específica; retenção de água; finura, nas peneiras de 0,600 mm e de 0,075 mm, como 

detalhado na tabela e nos tópicos seguintes. 

 

Tabela 2: Ensaios realizados. IFRN, 2016. 
Ensaios Normas  

Massa específica  NBR NM 23:2001 

Finura NBR 9289 (ABNT, 2000) 

 

Determinação da massa unitária 

Para determinação da massa unitária, foi utilizado um ensaio, não normatizado, baseado no artigo de 

Paiva, Gomes e Oliveira, 2007 realizado da seguinte forma: foram pesadas 50 g de cada cal, em 
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duplicata e colocadas dentro de provetas de 250 ml e determinado o volume ocupado por cada 

amostra; com esses dados, foi calculada a massa unitária de cada amostra. 

 

Figura 1: Determinação da massa unitária – método da proveta. IFRN, 2016. 

Determinação da retenção de água 

Para prever a incorporação de água pela cal foi proposto o seguinte procedimento, não normatizado, 

tendo como base o artigo de Paiva, Gomes e Oliveira, 2007. O procedimento foi realizado da seguinte 

maneira, 50 g de cal em duplicada foram transferidos para um recipiente de aço inox, em seguida 100g 

de água foram adicionadas, após essa junção, os materiais foram submetidos a um procedimento de 

mistura, utilizando um dispersor de amostras o qual obteve seu tempo de mistura de 5 min.  

Posteriormente a mistura foi colocada em uma proveta de 250mL, e assim houve a verificação do 

volume inicial, foi deixado em repouso e anotado o volume da parte líquida que deixava de se 

incorporar na mistura por decantação, aos 10, 30, 60, 90, 120 e 150 minutos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Massa unitária 

Na determinação da massa unitária observa-se os diferentes valores ocupados por 50g, o que esclarece 

as variações dos tamanhos das embalagens comercializadas, ambas contendo a mesma massa (Kg). A 

figura 1 faz referência ao ensaio realizado pelo método da proveta, o mesmo não normatizado, tendo 

como base o artigo de, Paiva, Gome e Oliveira, 2007. A massa unitária foi calculada dividindo a 

massa inicial (50 g) pelo volume determinado na proveta. Observou-se que as cales “A” e “B” possuí 

massas especificas aproximadas, diferente das cales “C” e ”D”. A figura 2, mostra o gráfico, com os 

valores obtidos, observando-o percebe-se as variações de volumes encontrados. A cal “A” com o a 

menor massa unitária: 0,41 g/cm3. A cal “B” obteve valor próximo da cal “A”, porém maiores, 0,44 

g/cm3, a cal “C” obteve o maior valor, 1,19g/cm3. A cal “A” por ser mais leve dentre as demais, 

permite o preparo de maior quantidade de argamassa, reduzindo-se o custo do metro cúbico, o que lhe 

caracteriza como a melhor. 
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Tabela 3: Determinação da massa 
unitária. IFRN, 2016. 

Cal Método da proveta 

"A" 0,41g/cm3 

"B" 0,44g/cm3 

"C" 1,19g/cm3 

"D" 0,96g/cm3 
 

 

 Figura 2: Gráfico de massa unitária. IFRN, 2016. 

Massa específica 

Na tabela 4 temos os resultados obtidos nas particularizações das massas específicas de cada amostra. 

O Ensaio normatizado, regido pela NBR NM 23:2001 (Determinação da massa específica do cimento 

e outros materiais em pó). Realizado com amostra de 50g de cal em duplicata, inserida no frasco de Le 

Chatelier após a colocação do líquido não reagente químico, onde se efetuou a leitura do volume 

inicial (Vi), ocupado pelo líquido, e o volume final (Vf), ocupado por o líquido e a massa (cal). Os 

resultados extraídos foram calculados, e assim determinado a massa específica de cada amostra.  

Na figura 3 consta os resultados auferidos com o determinado procedimento, no qual a uma 

percepção das variações de valores entre as cales. A massa específica é a massa da unidade de volume 

excluindo-se os vazios entre grãos, a cal “A” por possuir o valor menor, de 2,31 g/cm3, se intitula a 

mais apropriada. A cal “D” obteve o pior desempenho, com o valor de 2,75 g/cm3. 

Tabela 4: Determinação da massa 
específica. IFRN, 2016. 

Cal 
Massa específica 
(g/cm3) 

"A" 2,31 

"B" 2,46 

"C" 2,67 

"D" 2,75 
 

 

 Figura 3: Gráfico de massa específica. IFRN, 
2016. 

Determinação da finura 

Os resultados adquiridos com a caracterização da finura das cales, estão expostos na tabela 5. Esses 

resultados foram obtidos mediante o ensaio de finura baseado na NBR 9289:2000 (Cal hidratada para 

argamassa- Determinação da finura).  
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A NBR 7175:2003, define a determinação da porcentagem limite para finura das cales utilizadas nas 

argamassas para construção civil, onde o valor máximo permitido para cal hidratada com classificação 

CH-1 é de 0,5% na peneira F30 (0,600mm), e 10% na peneira F200 (0,075mm). Com base nestas 

informações pode-se angariar, e determinar a qualidade dos insumos estudados, onde constamos que 

apenas duas alcançaram os valores exigidos (figura 3), as quais são, Cal “A”, que obteve sua 

porcentagem de 0% na F30, e 1,20% na F200. E a Cal “B” que atingiu 0,28% na F30, e 7,02% na 

F200, ambas atendem os requisitos da norma. Diferente das cales “C” e “D”, que apresentaram 

resultados remotos. 

 

Tabela 5: Determinação da finura (%retida). IFRN, 2016. 

Cal % Retida na Pen. F30 (0.600mm) % Retida na Pen. F200 (0.075mm) 

"A" 0,00% 1,2% 

"B" 0,28% 7,02% 

"C" 1,34% 14,94% 

"D" 8,30% 54,14% 
 

Retenção de água 

Na tabela 6 denota a quantidade de água em porcentagem que ficou incorporada em cada 

amostra de cal hidratada. Averiguando as cales de acordo com as exigências da NBR 7175:2003, 

verifica-se que somente as amostras “A” e “B”, apresentaram valores acima do limite mínimo 

estabelecido (≥75%). A Cal “A” obteve o valor de 93,44%, ou seja, acima do valor mínimo exigido o 

que lhe caracteriza como ótima para o uso nas argamassas, a Cal “B”, também apresentou –se dentro 

dos padrões para consumo, com o valor de 86,66%.  

 Evidentemente que as amostras “C” e “D” demostraram resultados bem distantes do permitido. A cal 

“C” com 43,33%, colocando-a como a que pior de todas as cales estudadas, e a cal “D” alcançou um 

resultado de 58,33%, deixando claro que o seu desempenho também não alcançou o valor mínimo 

exigido.  

A figura 5 faz alusão ao gráfico com as porcentagens de incorporação da água no tempo final da 

analise ou seja 150 min. Na figura 6 encontrasse os resultados de incorporação de água obtidos nos 

tempos adotados 0, 10, 30, 60, 90, 120 e 150min. No mesmo podemos constatar as diferenças entre 

elas, a cal “A” e “B, como já citado antes, possuem características e resultados aproximados, as duas 

estão de acordo com os requisitos da norma. Porém a cal “A” é de melhor qualidade do que “B”, a 

figura 7 “a” mostra os resultados decorrentes no tempo de 0 min, ou seja, obtidos logo após a mistura 

ser introduzida nas provetas, e a “b” obtemos os resultados alcançados aos 150 min. 
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Tabela 6: Porcentagem de retenção de água. 
IFRN, 2016.                          

CAL 
% de retenção aos 
150 min 

"A" 93,44% 

"B" 86,66% 

 "C" 43,33% 

"D" 58,33% 

Figura 5: Gráfico de Retenção de água (%retida). 
IFRN, 2016. 

Figura 6: Gráfico do acompanhamento da retenção de água das cales ao decorrer do 

tempo. IFRN, 2016. 

 

  

a) b) 

Figura 7: Retenção de água – a) tempo inicial: 0 min; b) tempo final: 150 min. 

IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Contudo, pode-se confirmar que a falta de qualidade das amostras das cales está relacionada ao seu 

processo de fabricação, e a ausência de controle do minério, desde a forma de trituração até hidratação 

do mesmo, como também a presença de óxidos não hidratados em teor excessivo incluindo ainda a 
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insuficiência de avaliação dos selos de qualidade que não tem atendido as exigências mínimas. É 

necessário que as cales comercializadas possuam selos de qualidade para que suas propriedades 

funcionem coerentemente e possam contribuir para uma maior eficiência nas argamassas, facilitando o 

seu manuseio e garantindo mais segurança nas edificações. Das quatros cales analisadas apenas duas 

estão dentro dos padrões. A cal “C” apresentou erro em sua identificação, usando a nomenclatura 

CHT-I, termo não reconhecido pela ABNT.   
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RESUMO: O concreto é um material utilizado pelo mundo todo, e o Brasil é parte deste 
mercado que o utiliza como base das estruturas na construção civil. Dentre os diversos 
métodos de dosagem de concreto existentes, este trabalho apresenta dois, que foram 
empregados para a obtenção de um concreto com resistência de dosagem (fcj) igual a 33 MPa. 
O primeiro é o idealizado pelo American Concrete Institute (ACI), o ACI 211.1-91, que no 
Brasil é popularmente conhecido como “Dosagem por ACI”. O segundo, por sua vez, foi 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT-
USP), que é amplamente conhecido como “Método de Dosagem IPT-USP”. O objetivo deste 
trabalho é comparar o desempenho da aplicação entre estes dois métodos de dosagem. Para 
tanto, os dois métodos foram executados segundo o seu passo-a-passo, levando em conta a 
caracterização dos materiais, segundo seus respectivos ensaios, e o traço obtido. Os corpos de 
prova do concreto feito pelo método do IPT obtiveram uma resistência média (fcm) de 33,98 
MPa, ao passo que o feito pelo método ACI obteve resistência média (fcm) à compressão aos 
28 dias de 33,2 MPa. Para ambos os métodos os resultados foram satisfatórios. Na aplicação 
prática do método, foi possível constatar que as proporções iniciais entre os materiais 
constituintes do concreto utilizando o método do ACI determinavam teores de argamassa não 
muito baixos se comparados com os obtidos inicialmente através do outro método de 
dosagem, IPT, sendo este teor de 55%. 
Palavras–chave: concreto, desempenho, traço, fcm, fck 
 

COMPARATIVE STUDY OF BATCHING PROCEDURES IPT-USP AND 
ACI 
 
ABSTRACT: Concrete is a material used around the world, and Brazil is part of this market 
which uses it as the basis of the structures in construction. Among the various concrete 
batching methods, this paper presents two that were used to obtain a concrete with dosage 
strength (FJC) equal to 33 MPa. The first is designed by the American Concrete Institute 
(ACI), ACI 211.1-91, which in Brazil is popularly known as "Dosage by ACI." The second, 
was developed by the Institute of Technological Research of the University of São Paulo 
(IPT-USP), which is widely known as "Dosage Method IPT-USP". The objective of this study 
is to compare the performance of the application between these two measurement methods. 
Therefore, the two methods were performed according to its step-by-step, analysing the 
material characteristics, according to their tests, and the concrete composition obtained. The 
concrete core samples made by the IPT method had an average strength (fcm) of 33.98 MPa, 
while the one made by ACI method had an average strength (fcm) to compression after 28 
days of 33.2 MPa. For both methods the results were satisfactory. In practical application of 
the method, it was found that the initial proportions of the materials to prepare the concrete 
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using the ACI method determined mortar content not very low compared with those obtained 
initially through the other dosing method, IPT, which content is 55%. 
KEYWORDS: concrete, perfomance, concrete composition, fcm, fck. 
 

INTRODUÇÃO 

O concreto é um material utilizado pelo mundo todo, e o Brasil é parte deste mercado 

que o utiliza como base das estruturas na construção civil. Para se obter o melhor concreto em 

determinada aplicação é necessário se conhecer as propriedades dos materiais constituintes, e 

em seguida, estudar a melhor relação entre eles e a sua proporção. Conforme destacam Helene 

e Tutikian (2011), os materiais hoje utilizados no concreto em um estudo de dosagem são os 

vários, tais como cimentos, agregados miúdos e graúdos, água, ar incorporado, ar aprisionado, 

aditivos, adições, pigmentos e fibras. 

A dosagem do concreto refere-se ao processo que busca determinar as quantidades de 

materiais que compõem um determinado concreto, utilizando materiais os disponíveis, para 

atingir as características especificadas em projeto. Um concreto bem dosado apresentará como 

vantagem uma boa trabalhabilidade, durabilidade, resistência, uniformidade e economia (H. 

KOSMATKA; KERKHOFF; PANARESE, 2002). A quantidade de cada material constituinte 

o concreto é denominada traço, e portanto, cada concreto em sua respectiva aplicação e 

resistência característica possui um traço ideal. Essa proporção pode ser expressa em massa 

ou volume, sendo preferível o traço em massa pela sua maior exatidão. 

Dentre os diversos métodos de dosagem existentes, este trabalho apresenta dois, que 

foram empregados para a obtenção de um concreto com resistência de dosagem (fcj) igual a 

33 MPa. O primeiro é o idealizado pelo American Concrete Institute (ACI), o ACI 211.1-91, 

que no Brasil é popularmente conhecido “Dosagem por ACI”. O segundo, por sua vez, foi 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo (IPT-

USP), que é amplamente conhecido como “Método de Dosagem IPT-USP”. 

Para o método IPT-USP, Boggio (2000) enfatiza o caráter experimental e a exigência de 

pouca estrutura laboratorial para o seu desenvolvimento. Esta metodologia procura a obtenção 

de misturas com teores de argamassa ideais, visando o atendimento das necessidades de 

transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. Em relação ao método ACI 

211.91, Rodrigues (1998) recomenda o uso desta metodologia para concretos semi-plásticos a 

fluído, argumentando que este método de dosagem foi desenvolvido de maneira a fornecer 

para misturas plásticas, o mais baixo teor de areia. Ambos os métodos são amplamente 

utilizados, sendo o IPT – USP de origem brasileira. 
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O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho da aplicação entre estes dois 

métodos de dosagem. Para a determinação dos traços utilizados neste trabalho, de acordo com 

os métodos de dosagem, foi necessário fazer alguns ensaios prévios para a caracterização dos 

materiais utilizados, que são importantes para se obter a composição granulométrica, a massa 

específica e unitária, teor de argila em torrões, material fino e teor de umidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente, antes de se executar os procedimentos de dosagem do concreto, os 

materiais foram caracterizados segundo ensaios específicos seguindo as suas respectivas 

normas. As características dos materiais são descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Caracterização dos materiais constituintes do concreto. 
 
Abatimento – slump – adotado (mm): 80 ± 20 

Cimento: marca, tipo, classe Nassau, CP-IV 32 

Cimento: massa específica (g/cm³) 3,00 

Agregado miúdo: massa específica (g/cm³) 2,64 

Agregado graúdo: massa específica (g/cm³) 2,63 

Agregado miúdo: massa unitária (g/cm³) 1,64 

Agregado graúdo: massa unitária (g/cm³) 1,97 

Agregado miúdo: modulo de finura 2,36 

Agregado graúdo: modulo de finura 6,81 

Agregado miúdo: diâmetro máximo (mm) 4,75 

Agregado graúdo: diâmetro máximo (mm) 12,50 

 

No estudo experimental, foram utilizados os seguintes equipamentos disponíveis no 

laboratório de máquinas do IFTO - Campus Palmas: betoneira de 150L, balança, vibrador de 

concreto, corpos de prova cilíndricos 10x20 cm, equipamentos de Slump Test, baldes 

plásticos, provetas plásticas, colher de pedreiro e concha metálica; 

Os corpos de prova foram retirados da forma após vinte e quatro horas, conforme 

ABNT NBR 5738:2015. Após este procedimento, os CP’s foram levados ao tanque de cura 

contendo água potável. Os corpos de prova foram retirados para rompimento aos sete e vinte e 
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oito dias, conforme a necessidade de sua respectiva dosagem. Para fins de um bom resultado 

dos ensaios, os corpos de prova receberam a retificação, realizada no laboratório de máquinas 

do IFTO Campus Palmas, seguido de capeamento, realizado na usina de concreto Supermix 

em Palmas - TO, onde posteriormente foram feitos os rompimentos do concreto fabricado. 

 

Método de Dosagem IPT-USP 

O método de dosagem IPT-USP parte de um procedimento experimental no qual o 

abatimento (slump), que será controlado pela relação água/cimento, e o teor de argamassa, 

que será controlado pelo aspecto visual, apresentam-se como reguladores de traços 

experimentais necessários para a elaboração de um diagrama de dosagem. A determinação do 

teor ideal de argamassa é feita por tentativas e observações práticas. O teor de argamassa 

reconhecido como ideal no traço Normal será o mesmo para os traços Rico e Pobre.  

Segundo Helene e Terzian (1992), o diagrama de dosagem do método IPT-USP é obtido 

através da execução de três traços experimentais, conforme a relação entre cimento e 

agregados 1:m (cimento:agregados secos totais, em massa), sendo eles: Normal 1:5, Rico 

1:3,5 e Pobre 1:6,5. Este estudo tem início na avaliação preliminar do traço normal misturado 

em betoneira. A determinação do teor ideal de argamassa é feita por tentativas e observações 

práticas. O teor de argamassa reconhecido com ideal no traço Normal será o mesmo para os 

traços Rico e Pobre. 

Os traços auxiliares foram obtidos a partir do percentual de argamassa final do traço 

normal, neste caso 55%. Nesta etapa, não houve ajustes de percentual de argamassa, que foi 

previamente fixado pelo traço normal. O trabalho foi alcançar o abatimento esperado através 

da quantidade de água de amassamento. Após os ensaios de abatimento, obtendo-se , o 

concreto fresco foi inserido em seis formas para cada traço, sendo adensado com o auxílio de 

adensador mecânico. As atividades de execução deste traço seguem as recomendações de 

Helene e Terzian (1992). 

 

Método de Dosagem ACI 

Segundo Boggio (2000), o método da ABCP/ACI preocupa-se com a trabalhabilidade 

através de diversos fatores relativos aos materiais, às condições de execução e adensamento e 

às dimensões das peças. Um conceito fundamental abordado pelo método é aquele que 

vincula, para cada granulometria de areia e agregado graúdo, um valor máximo do volume de 

agregado compactado seco por m³ de concreto.  
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A primeira etapa consiste na fixação da ideal de consistência e fluidez para o concreto, 

através do ensaio de abatimento do tronco de cone (SlumpTest). A principal função deste 

ensaio é fornecer uma metodologia simples e convincente para se controlar a uniformidade da 

produção do concreto. Para o presente ensaio, estabeleceu-se o abatimento de 80mm, variando 

± 20mm. 

Após a imprimação, deu-se início ao preparo do concreto, que foi fabricado com a 

massa de material seguindo nove quilos de cimento, com o traço de 1:0,75:2,26:0,42, sendo 

estas quantidades referentes a quantidade de cimento, areia, pedras e água, respectivamente. 

Foi realizada esta devida quantidade para suprir a necessidade dos corpos de prova para o 

teste de compressão, que de acordo com o traço foi de 11. 

Foi necessário somente um SlumpTest para atingir o resultado almejado. O 

procedimento sucedeu de forma manual aplicando 3 camadas, com o adensamento de cada 

camada sendo realizado com a ajuda de uma haste e 25 golpes. O abatimento aferido foi igual 

a 75mm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o método de dosagem do IPT, se teve como objetivo produzir um diagrama de 

dosagem com os materiais disponíveis para então obter um traço para a produção de um 

concreto que possua a resistência característica igual a 33 MPa. Ao observar os resultados dos 

traços experimentais produzidos, nota-se que o Traço Normal atende às especificações, 

conforme as Tabelas 2 e 3 a seguir. Desta forma, dispensa-se a execução de uma nova 

dosagem. 

 

Tabela 2. Traço utilizado em relação a quantidade de corpos de prova. IFTO, 2016. 
 
                           Tipo de Traço 

Característica 

Traço  

Normal 

Traço  

Rico 

Traço  

Pobre 

Traço unitário individual definitivo (c:a:p): 1:2,3:2,7 1:1,48:2,03 1:3,13:3,38 

a/c: 0,56 0,44 0,62 

Abatimento (mm): 80 60 7,5 

Resistência média dosagem (MPa): 33,98 36,80 26,25 

Consumo de cimento (Kg/m³): 363 484 296 
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Tabela 3. Anuência com as premissas de dosagem. IFTO, 2016. 
 
Resistência 
especificada 

≤ Resistência média de dosage ≤ 
1,04*Resistência 
especificada 

33 MPa < 33,98 MPa < 34,32 MPa 

 

 Quanto à dosagem utilizando o método do ACI, para avaliarmos a resistência à 

compressão dos corpos de prova, os CP’s foram submetidos ao ensaio de compressão, 

chegando aos resultados da Tabela 4. 

 

Tabela 4. Anuência com as premissas de dosagem. 
 

Corpo de 
Prova 

Altura 
(cm) 

Diâmetro 
(cm) 

Área 
(cm²) 

Slump 
(cm) 

Resistência 
(7 dias) 
Mpa 

Resistência 
(28 dias) 
Mpa 

Fcm 

ACI # 1 19,75 10,00 78,50 7,5 30,64 
  

ACI # 2 19,80 10,10 80,08 7,5 28,10 
  

ACI # 3 19,90 9,98 78,19 7,5 29,49 
  

ACI # 4 19,95 10,00 78,50 7,5 
 

33,1 

33,2 ACI # 5 19,70 10,00 78,50 7,5 
 

33,3 

ACI # 6 19,80 10,00 78,50 7,5 
 

32,96 

 

 O concreto atingiu uma resistência à compressão de 33,2 MPa. Logo, o resultado foi 

satisfatório visto que todo o procedimento foi conforme esperado. 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação do método de dosagem do IPT pode ser considerada eficiente, uma vez que 

este método tem seu desenvolvimento realizado diretamente sobre os materiais disponíveis na 

obra. Este método de dosagem proporciona uma facilidade na condução dos experimentos 

para obtenção da resistência almejada, já que os trabalhos iniciais (obtenção dos traços 

experimentais) dispensam o emprego dos dados técnicos dos materiais para sua execução. 

Neste cenário, levando em conta que os Corpos de Prova dos traços experimentais são 

rompidos aos 28 dias, pode-se assim analisar as características de cada um dos materiais 

empregados durante este período, oferecendo uma economia de tempo e resultados dos traços 
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definitivos precisos em relação aos materiais empregados. No entanto, pode-se alegar como 

desvantagem a necessidade de tempo para experimentação, pois um ábaco confiável é 

construído em resistências de compressão aos 28 dias, sendo um agravante em casos onde o 

tempo é escasso a despeito dos recursos de materiais e monetários.  

Foi observado que o método da ABCP/ACI está baseado em quadros, tabelas e valores 

médios, que facilitam o desenvolvimento de um roteiro simples e rápido. Logo, os passos 

podem ser seguidos facilmente por técnicos e engenheiros de obra sem muita experiência, 

pouco acostumados às práticas e ensaios de laboratório. Para este método, o resultado foi 

satisfatório visto que o mesmo atendeu ao que foi requerido de forma simples e objetiva, com 

o uso de tabelas, passo-a-passo e desvio padrão de 2 MPa, por conta da elaboração do 

concreto ter sido em laboratório a fornecer melhores condições para a elaboração do mesmo. 

Na aplicação prática do método, foi possível constatar que as proporções iniciais entre 

os materiais constituintes do concreto utilizando o método do ACI determinavam teores de 

argamassa não muito baixos se comparados com os obtidos inicialmente através do outro 

método de dosagem, IPT, sendo este teor de 55%. Todavia, as correções do traço, tentando 

aumentar a consistência, através do aumento da quantidade de água e conservando constante a 

relação água/cimento, leva naturalmente a aumentos no consumo do aglomerante. 
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RESUMO: A pintura industrial é um dos métodos mais empregados para o combate à corrosão em 
metais, devido a sua fácil aplicação e custo-benefício atraente. Porém para que a pintura seja eficiente 
é necessário que seja realizado uma série de etapas, como a preparação da superfície, a escolha da tinta 
adequada e o método de aplicação das tintas. Assim, o objetivo deste trabalho é explanar sobre os 
principais métodos de aplicação de pintura industrial, a fim de facilitar a seleção destes métodos. Para 
isto, foram elaboradas informações sobre os 5 (cinco) principais métodos de aplicação de pintura 
industrial. Em seguida, uma tabela comparativa desses métodos foi criada. E, baseado na experiência 
de campo dos autores, um estudo de caso foi exposto. Pode-se afirmar que alguns métodos podem 
apresentar uma eficiência maior, qualidade melhor, custo maior e necessitar de mão de obra 
especializada. Porém, métodos mais simples como o rolo e a trincha, algumas vezes são necessários. 
Além disso, a localização da estrutura que receberá um esquema de pintura pode influenciar 
consideravelmente a escolha do método de aplicação da tinta. 

Palavras–chave: corrosão, metais, inibidores, revestimento orgânico 

 

COMPARING STUDY OF THE INK APPLICATION METHODS IN 
PAINT SCHEMES 

 

ABSTRACT: Industrial painting is one of the methods employed to combat corrosion in metals, due 
to its easy application and attractive cost-benefit. However, for an efficient paint it is necessary to 
performed a number of steps such as the choice of suitable ink, surface preparation and the paint 
application method. Thus, the objective of this work is to explain about the main paint application 
methods to make easy the selection of the methods. For this, it was elaborated information about the 
five main methods of industrial paint application. Then, a comparative table of these methods was 
created. And, based on the field experience of the authors, a case study was exposed. It can be stated 
that some methods may have higher efficiency, better quality, higher cost and require skilled labor. 
However, simpler methods such as the roller and brush are sometimes required. Furthermore, the 
location of the structure which receives a paint scheme can considerably influence the choice of paint 
application method. 

KEYWORDS: corrosion, metals, inhibitors, organic coating 
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INTRODUÇÃO 

A corrosão é definida como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação 
química ou eletroquímica do meio ambiente, associada ou não a esforços mecânicos (GENTIL, 2014). 
Esse problema, ainda hoje, é bastante pertinente, visto que grande parte dos mais variados setores 
industriais possuem os materiais metálicos como matéria-prima principal para a fabricação de seus 
produtos. (FRAUCHES-SANTOS et al., 2013). 

De acordo com Gentil (2007) a pintura industrial é um dos métodos mais utilizados como 
técnica de proteção anticorrosiva, por apresentar uma série de características importantes, como a 
facilidade de aplicação e custo-benefício atraente. Porém para uma pintura de qualidade, alguns 
critérios devem ser seguidos, como a seleção dos esquemas de pintura, aquisição técnica das tintas, 
seleção do método de aplicação, o controle da qualidade de aplicação e a inspeção e acompanhamento 
da pintura.  

A seleção adequada do método de aplicação e a observância de alguns requisitos básicos 
durante todo o período de aplicação têm influência tão grande no esquema de pintura quanto às tintas 
utilizadas (NUNES; LOBO, 2013). A escolha do método de aplicação deve objetivar a maximização 
dos parâmetros de prazo, custo e qualidade. 

Diante disto, neste trabalho objetiva-se expor as principais características de cada método de 
aplicação de tintas para esquemas de pintura, visando de maneira simples possibilitar a escolha do 
método mais adequado ao que se deseja em uma pintura.  

 

MÉTODOS DE APLICAÇÃO DE TINTAS 

A escolha do método de aplicação das camadas de tintas vai variar de acordo com o ambiente, 
grau de agressividade e grau de proteção necessário às estruturas e/ou equipamentos. Porém critérios 
técnicos básicos devem ser seguidos, a fim de tornar a pintura eficiente como método de proteção 
anticorrosiva, para minimizar prejuízos e facilitar a manutenção preventiva e corretiva.  

Neste trabalho serão apresentados 5 (cinco) métodos de aplicação de tinta: Ao começar pela 
trincha, em seguida o rolo, a pistola convencional, a pistola airless e pintura eletrostática. 

 

Trincha 

É o mais elementar dos métodos de pintura, por ser uma ferramenta simples e, 
consequentemente de baixo custo, além de não requerer grande capacitação do aplicador (SILVA, 
2009). De acordo com Cunha (2011) a aplicação é lenta, em camadas curtas, não sendo adequadas 
para tintas de secagem rápida, cuja película é pouco uniforme e nem sempre permite boa penetração 
no substrato. 

Este método tem desvantagem quando se refere à produtividade, pois esta é baixa, mas ainda 
assim, é eficiente em tubulações de pequeno diâmetro e em locais sujeitos a muito vento. É indicado 
para a primeira demão de tinta em pontos críticos de estruturas e tubulações, onde outros métodos 
podem deixar falhas devido à dificuldade de penetração ou a deposição de tinta (NUNES; LOBO, 
2007). Outra vantagem Fragata (2009) é que a pintura por meio da trincha não ocasiona overspray e, 
em relação aos outros métodos, a perda de tinta não chega a ser 5%. A Figura 1 exemplifica uma 
trincha. 
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Rolo 

A aplicação por rolo, que está representado na Figura 2, tem a vantagem de proporcionar maior 
rendimento produtivo em relação à trincha, devido à obtenção de elevadas espessuras por demão. 
Além disso, exigem diluições ligeiramente superiores às exigidas pela trincha (DHRA, 2013). É muito 
utilizado para grandes áreas, como tubulações de diâmetro elevado, e ainda pode ser utilizada em 
grandes áreas planas ou com grande raio de curvatura, na presença de vento, uma vantagem 
comparada às pistolas (NUNES; LOBO, 2007). Os rolos mais apropriados são recobertos com lã de 
carneiro, pois resistem aos solventes orgânicos (CARDOSO, 2013).  

 

Pistola Convencional 

Segundo Fragata (2009), é um método que apresenta alta produtividade e fornece películas com 
excelente aspecto visual e espessura uniformes. Porém, deve ser evitado em locais com muito vento, 
pois há perda excessiva de tinta cerca de 30%. É muito utilizado em pintura industrial, não só na 
pintura de campo como na de oficina (NUNES; LOBO, 2007). 

A aplicação de tinta por este método requer que a tinta seja diluída, mais que em todos os outros 
métodos, como consequência dessa diluição, geram-se desvantagens em relação à evaporação do 
solvente e as falhas observadas quando a película seca, sendo possível a formação de poros crateras ou 
bolhas. (NUNES; LOBO, 2007). 

Existem dois tipos de equipamentos tidos como pistola convencional (WEG, 2007):  

a) Nos tipo mais simples (representado na Figura 3) o recipiente é acoplado diretamente à 

pistola. 

b) No tipo tanque de pressão (representado na Figura 4) a tinta é depositada em um grande 

recipiente e, através de mangueiras, pela ação da pressão do ar injetado dentro do 

recipiente, chega até a pistola. 

 

Figura 1 – Exemplo 

de Trincha. Fonte: (DHRA, 

2013) 

Figura 2 – Exemplo de Rolo de 

Lã de Carneiro. Fonte: (DHRA, 2013) 
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Esse tipo de aplicação deve ser feita por profissionais treinados e com experiência na utilização 
deste equipamento, pois há a possibilidade de ocorrer, facilmente, defeitos como escorrimento, 
overspray, excesso ou insuficiência na espessura, bolhas, etc. (FRAGATA, 2009). 

 

Pistola Air  Less 

A pintura com pistola air lass spray (ilustrada na Figura 5) é um método de aplicação por 
pulverização indicado para pintura de grandes áreas, como casco de navios, tanques de 
armazenamento, etc. (DHRA, 2013; FRAGATA, 2009).  

A Pistola Air Less utiliza o ar para atomização da tinta, utilizando uma bomba, que é acionada 
pneumaticamente, para pressurizar a tinta, e a energia com que a mesma chega ao bico da pistola 
provoca sua pulverização. Pressões da ordem de até 30 MPa (cerca de 300kg/cm²) permitem que 
sejam aplicadas com este método, tintas com elevadas quantidades de sólidos por volume (tintas sem 
solvente), sem a necessidade de diluição e espessuras elevadas (NUNES; LOBO, 2007). A Figura 6 
exemplifica a roupa que é utilizada pelos pintores durante a aplicação das tintas. 

 

                     

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de 

Pistola Convencional com Caneco. 

Fonte: Gurgel (2016). 

Figura 4 - Exemplo de 

Pistola Convencional com 

Tanque de Pressão. Fonte: 

Figura 5- Exemplo de 

Pistola Air Less e Bomba de 

Figura 6 - Roupa 

Utilizada para Proteção.  
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Figura 7 – Pintura Eletrostática. Fonte: CETEC (2016). 

 

Pintura Eletrostática 

A pintura eletrostática (Figura 7) é um método de aplicação de tintas muito utilizado na 
aplicação de pintura de fábrica e somente há poucos anos passou a ser usada na aplicação de esquemas 
de pintura no campo. Vem sendo largamente utilizada na pintura de tubos que são usados na 
construção de dutos enterrados e submarinos (NUNES; LOBO, 2007), nestes casos, a aplicação da 
pintura dos tubos é feita na oficina, e as juntas são aplicadas eletrostaticamente no campo (DHRA, 
2013). 

O princípio da pintura efetuada eletrostaticamente consiste na aplicação de cargas elétricas na 
tinta e no substrato, criando uma diferença de potencial da ordem de 100000 volts e assim, provoca a 
atração da tinta pela superfície (NUNES; LOBO, 2007). 

 

SELEÇÃO DO MÉTODO DE APLICAÇÃO DE PINTURA 

Como visto neste trabalho cada método de aplicação possui vantagens e desvantagens 
comparados uns aos outros, e em relação à própria qualidade final da pintura. No intuito de facilitar a 
visualização das principais características que os métodos de pintura possuem, foi elaborada a Tabela 
1, que de forma prática e rápida pode permitir uma escolha mais direta do método que mais se 
adequada ao que é desejado. É importante destacar que durante a seleção de métodos de aplicação de 
pintura, assim como na maioria dos processos de seleção na indústria, o custo e a experiência do 
profissional são fatores determinantes. 
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Tabela 15 – Comparativo entre os principais métodos de aplicação de tintas em 

esquemas de pintura. (IFPB, 2016) 

MÉTODOS 

CARACTERÍSTICAS 

Custo 
Produti-
vidade 

Perda de 
Tinta 

Risco a 
Falhas 

Qualificação 
Profissional 

Qualidade 
Final  

Trincha Baixo Baixa Baixa Alto Não necessita Baixo 

Rolo Baixo Média Média Alto Não necessita Baixo 

Pistola Convencional Médio Alta Alto Médio Necessita Bom 

Pistola Air less Médio Alta Baixa Baixa Necessita Bom  

Pintura Eletrostática Alto Alta Baixa Baixa Necessita Bom  

 

Estudo de Caso: Seleção de um Método de Pintura para uma Tubulação Industrial 

A Figura 8 apresenta uma tubulação industrial de refrigeração (pertencente a uma indústria de 
transformação de energia), construída de aço galvanizado e com 2 polegadas de diâmetro, onde por ela 
circulava água com metais pesados a temperatura ambiente. A tubulação foi montada e colocada em 
operação sem qualquer esquema de pintura industrial. Consequentemente, um processo de corrosão 
atmosférica se desenvolveu, principalmente, nas regiões próximas à solda e no próprio concorda solda.  

 

 

Figura 8 – Tubulação de aço galvanizado. 

 

Após uma inspeção visual foi identificado que a tubulação apresentava área de corrosão abaixo 
de 3%, necessitando inicialmente da limpeza, do tratamento de superfície das áreas com corrosão e 
preparação das áreas galvanizadas para recebimento de um esquema de pintura para proteção de toda 
tubulação. O esquema de pintura adotado exclui os métodos de aplicação de tinta por pistola 
convencional para evitar que correntes de ar possam levar parte da tinta e marcar outras tubulações 
e/ou equipamentos. Também se exclui o método de aplicação com pistola Air Less, pois o mesmo é 
mais recomendado para pintura de grandes áreas. Exclui-se também, nesta seleção, o método de 

Solda 
Tê 

(conexão) Tubo 
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aplicação de tinta para pintura eletrostática, já que este método, geralmente, é empregado em oficinas 
(ambientes fechados). No entanto, a tubulação deste estudo de caso já está instalada no campo. 

Por se trata de tubulação instalada o tratamento de superfície indicado, na solda e regiões 
próximas a ela, é o com ferramentas mecânicas de maneira a obter um acabamento que corresponda, 
no mínimo, ao grau ST 3 da norma ISO 8501-01. Após o tratamento deve-se aplicar, com trincha, uma 
demão de “tinta de fundo epóxi-pó de zinco amida curada”, com espessura mínima de 50 m, nas 
regiões que foram submetidas à limpeza com ferramenta mecânica, procurando evitar sobreposição da 
tinta sobre a galvanização. Entre 18 horas, intervalo mínimo, e 24 horas, máximo, após conclusão da 
limpeza e tratamento nas áreas com corrosão, realizar nas áreas galvanizadas sem corrosão a 
descontaminação com solvente para eliminar óleo, graxa ou gorduras, efetuar a limpeza da superfície 
com escova manual para remover camada de óxido de zinco e outras impurezas, fazer a lavagem com 
água doce com teor de cloretos abaixo de 40 ppm e para finalizar o tratamento aplicar uma  demão, 
com rolo, de “tinta de aderência epóxi-isocianto-óxido de ferro”, de maneira a formar sobre a 
superfície galvanizada uma película com espessura compreendida entre 15 m e 20 m. Após a 
aplicação da tinta de aderência  e decorrido, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 24 horas, aplicar o 
esquema de pintura previsto com exclusão do preparo de superfície e da tinta de fundo. 

Com base na norma PETROBRAS N-442 Pintura Externa de Tubulação em Instalações 
Terrestres, caracterizando o caso como Condição 2, e já tendo sido realizado o tratamento da 
superfície, utilizaremos para o acabamento 2 demãos de tinta de alumínio fenólico, na cor alumínio 
(0170), com espessura mínima de película seca de 25 m por demão, aplicado por meio de rolo. O 
intervalo entre demãos deve ser de, no mínimo, 24 horas e, no máximo 72 horas. 

Resumindo, o método de aplicação de pintura para este estudo de caso industrial foi a 
combinação dos métodos de aplicação por trincha e rolo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram apresentados cinco métodos diferentes de aplicação de tinta, cada um 
possuindo características específicas, vantagens e desvantagens que são levadas em conta no momento 
da seleção (escolha). Além disso, também foi apresentado um estudo de caso. 

Pode-se afirmar que alguns métodos podem apresentar uma eficiência maior, qualidade melhor, 
se for empregada mão de obra especializada, apesar de apresentarem custo maior. Porém, métodos 
mais simples como o rolo e a trincha, algumas vezes são necessários, ou seja, de uso obrigatório por 
normas. Além disso, a localização da estrutura que receberá um esquema de pintura pode influenciar 
consideravelmente a escolha do método de aplicação da tinta. 
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RESUMO: A demanda por pesquisas por novas fontes de energia e tecnologia cresce 
demasiadamente, pois a preocupação atual com a preservação e a proteção do meio ambiente 
se desperta em todas as áreas, com a finalidade de gerar energia sem prejudicar o meio 
ambiente e que consigam sustentar o consumo existente. Este trabalho tem como objetivo o 
estudo avaliativo e comparativo direcionados aos processos utilizados nos pré-tratamentos a 
vapor, ácido, base, ácido seguido de básico, hidrotérmico e organolsolv para obtenção do 
bioetanol, a partir da biomassa da graviola. Neste contexto, a análise foi feita em triplicata, o 
preparo da biomassa e em seguida aplicou-se os seis pré-tratamentos em autoclave a 1 atm e 
121°C por 30 minutos. Em seguida, foi determinado o teor de ART das amostras pelo método 
de Somogyi-Nelson e constatou-se que a biomassa pré-tratada a ácido seguido de básico 
apresentou os melhores resultados (média 7,21 g de ART extraída por massa da biomassa). 
 Palavras–chaves: energia, resíduo, sustentabilidade 
 

COMPARTIVO STUDY OF PRE-TREATMENTS DIFFERENT IN 
BIOETHANOL PRODUCTION FROM BIOMASS OF GRAVIOLA 
 
ABSTRACT: The demand for research for new sources of energy and technology grows too, 
because the current preoccupation with the preservation and protection of the environment 
awakens in all areas, with the purpose of generating energy without harming the environment 
and are able to sustain existing consumption. This study aims the evaluation and comparative 
study directed to processes used in pretreatments steam, acid, base, followed acid basic, 
hydrothermal and organolsolv for obtaining bioethanol from biomass of soursop. In this 
context, the analysis was performed in triplicate, the preparation of biomass and then applied 
to the six pre-treatment in an autoclave at 1 atm and 121 ° C for 30 minutes. Then it was 
determined the TRS content of the samples by the Somogyi-Nelson method and it was found 
that the pre-treated biomass followed basic acid showed the best results (mean 7.21 g ART 
extracted per mass of biomass ) . 
KEYWORDS: energy, waste, sustainability 
 
INTRODUÇÃO 

A demanda por pesquisas por novas fontes de energia e tecnologia cresce 

demasiadamente, pois a preocupação atual com a preservação e a proteção do meio ambiente 

desperta-se em todas as áreas, com a  finalidade de gerar energia sem prejudicar o meio 
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ambiente e que consigam sustentar o consumo existente. A energia de materiais orgânicos de 

plantas e animais é uma das principais alternativas energéticas da atualidade. A bioenergia é 

toda e qualquer forma de energia associada a formas de energia química acumulada mediante 

processos fotossintéticos. Os recursos naturais que dispõem da bioenergia denominam-se, 

geralmente, biomassa, que podem ser processadas para a obtenção de formas mais elaboradas 

para o aproveitamento humano (BNDES; CGEE, 2008) modificado por (FERREIRA, 2012). 

O bioetanol (álcool etílico CH3-CH2-OH) é um biocombustível líquido que pode ser 

produzido a partir de diferentes tipos de biomassa e por diferentes tecnologias de conversão. 

É um combustível alternativo muito atrativo porque é feito a partir de recursos renováveis e 

possui grande quantidade de oxigênio em sua composição (Balat et al., 2008). 

O que diferencia o bioetanol (Etanol Celulósico ou Etanol de segunda geração) do 

etanol convencional (Etanol de primeira geração) é a matéria-prima. Os de primeira geração 

utilizam a sacarose encontrada nos colmos da cana-de-açúcar e no amido do milho, e os de 

segunda geração utilizam a celulose dos materiais lignocelulósicos (BNDES; CGEE, 2008). 

Para os biocombustíveis desses materiais, uma das dificuldades é no momento da quebra da 

estrutura de proteção da celulose, em que é necessário o processo de hidrólise, que pode ser 

ácida ou enzimática (BUCKERIDGE et al., 2010). 

A biomassa lignocelulósica é composta basicamente de carboidratos (celulose e 

hemicelulose), lignina e uma pequena parte de extrativos, ácidos, sais e minerais (CORAL, 

2009 modificado por FERREIRA, 2012). A dificuldade de converter esses materiais em 

insumos químicos se dá pelas características morfológicas existentes entre as três principais 

componentes da parede celular: celulose, hemicelulose e lignina (PITARELO, 2007). 

A graviola (Annona muricata) é uma fruta da família das anonáceas, de grande 

importância econômica na fruticultura do Nordeste. Seus frutos são destinados na quase 

totalidade à agroindústria, para a produção de polpa, suco, néctar, sorvetes, etc., tendo, 

também, a possibilidade de uso na indústria farmacêutica e cosmética. Seus resíduos somam 

30 a 40% do peso total do fruto e têm como destino principal a ração animal (Franzao e Melo, 

2014).  

A maioria dos processos de produção de bioetanol a partir de materiais 

lignocelulósicos têm, em linhas gerais as mesmas etapas: pré-tratamento das matérias-primas, 

hidrólise, fermentação, destilação. No processo de produção de etanol a partir da biomassa, o 

pré-tratamento basicamente refere-se às ações mecânicas e físicas para limpar e dimensionar a 

biomassa, e à destruição da sua estrutura celular para os tratamentos químicos ou biológicos 

posteriores. A celulose da biomassa é naturalmente resistente ao ataque enzimático. Por isto, 
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faz-se necessária uma etapa de pré-tratamento. Esta etapa deve facilitar a conversão das 

frações celulósicas e hemicelulósicas da biomassa em açúcares enquanto minimiza a 

degradação das mesmas em componentes que não podem ser logo fermentados. Cada tipo de 

biomassa requer um método de pré-tratamento particular para minimizar a degradação do 

substrato, e maximizar o rendimento de açúcar (Sun e Cheng, 2002). 

Este trabalho tem como objetivo o estudo avaliativo e comparativo direcionados aos 

processos utilizados nos pré-tratamentos a vapor, ácido e ácido seguido de básico para 

obtenção do bioetanol, a partir da biomassa da graviola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

  O trabalho foi conduzido no laboratório de Engenharia Bioquímica do Instituto 

Federal de Alagoas, Campus Maceió. 

Coleta e preparo da biomassa  

A graviola foi obtida no mercado da produção em Maceió, foi feita a higienização com 
água destilada e sanitização da fruta, logo em seguida foi processada utilizando o 
liquidificador, foram retirados a polpa e a semente. A biomassa foi filtrada, secada em estufa 
e armazenada. 

 

 

Figura 1: Fluxograma simplificado do processo de preparo da biomassa ate a analise de 
açúcares redutores totais. IFAL, 2016. 
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Pré-tratamentos: 

 Pré-tratamento Explosão a vapor 

Foi pesado (20g) da biomassa de graviola, adicionado 300ml de água destilada. Esta 

suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121° C. Logo após o material foi 

filtrado e o sólido foi então lavado com 300ml de água destilada (50°C) e em seguida seco 

em estufa simples a 40°C. 

 Pré-tratamento Ácido 

Foi adicionado a biomassa (20g) 300ml solução de ácido sulfúrico 1,5% (v/v). Esta 

suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121º C. Logo após o material foi 

filtrado e o sólido foi então lavado com 300ml de água destilada e em seguida seco em 

estufa simples a 40°C. 

 Pré-tratamento Base 

Foi adicionado a biomassa (20g) 300ml solução de hidróxido de sódio 1,5% (v/v). 

Esta suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121º C. Logo após o material 

foi filtrado e o sólido foi então lavado com 300ml de água destilada e em seguida seco em 

estufa simples a 40°C. 

 Pré-tratamento Ácido seguido de básico 

Foi adicionado a biomassa (20g) 300 ml solução de ácido sulfúrico 1,5% (v/v). Essa 

suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121º C. Posteriormente o material 

foi filtrado e o sólido foi adicionado 300 ml solução de hidróxido de sódio 1,5% (m/v), 

após a suspensão voltou para autoclave por 30 minutos a 121º C. O material passou por 

um processo de filtração, e o sólido retirado deste pré-tratamento foi lavado com 300ml de 

água destilada e em seguida seco em estufa simples a 40°C. 

 Pré-tratamento Hidrotérmico 

      Foi adicionado a biomassa (20g) 300ml de água destilada. Esta suspensão foi mantida 

por 30 minutos na autoclave a 121º C. Logo após o material foi filtrado e o sólido foi 

então lavado com 300ml de água destilada e em seguida seco em estufa simples a 40°C. 

 Pré-tratamento Organosolv 

      Foi adicionado a biomassa (20g) 225ml solução de ácido sulfúrico 1,5% (v/v) e 75ml 

de álcool etílico anidro. Esta suspensão foi mantida por 30 minutos na autoclave a 121º C. 

Logo após o material foi filtrado e o sólido foi então lavado com 300ml de água destilada 

e em seguida seco em estufa simples a 40°C. 

          De cada pré-tratamento realizado foram coletadas três amostras do filtrado obtido e 

foram feitas as análises de ART. Foi feita uma curva analítica usando o padrão analítico 
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de glicose pelo método de Somogyi-Nelson (SILVA, 2003) no espectrofotômetro à 

520nm e obteve-se a seguinte equação y = 0,002x + 0,019 (R2 = 0,995).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

        Os resultados das análises de ART para cada pré-tratamentos estão descritos na tabela 2. 

 
Tabela 2: ART do filtrado dos pré-tratamentos. IFAL, 2016.   

  QUANTIFICAÇÃO DO PRÉ-TRATAMENTO  

Pré- tratamento Explosão 

a Vapor 

Ácido           Base Ácido/

Base 

Hidrotérmico Organosolv 

Massa da BP (g) 20 20 20 20 20 20 

Volume final do 

filtrado (ml)* 

503 505 543 791 501 415 

Concentração 

real (mg/L) 

13275 5437 1914 9112 12725 13337 

Desvio Padrão 0,054 

 

0,124 

 

0,273 

 

0,100 

 

0,035 

 

0,048 

 

Quantidade de 

ART extraída (g) 

6,68 2,75 1,04 7,21 6,38 5,54 

* Quantidade obtida da água de lavagem.  
 

Observando os resultados de ART, conclui-se que, se obtêm mais concentração de 

ART com o pré-tratamento ácido seguido de básico (7,21 g) seguido do explosão a vapor 

(6,68 g). A quantidade de ART extraída foi determinada através da relação da concentração 

de ART encontrada nos filtrados, após os pré-tratamentos, em relaçaõ ao volume final do 

filtrado. O rendimento de pré-tratamento foi determinado em relação à massa de ART 

extraída da biomassa seguindo a metodologia de OLIVEIRA, F. M. V. (2010). 

 

CONCLUSÕES 

            Mediante os procedimentos efetuados, verifica-se que, com êxito, atingiu-se o objetivo 

de aplicação dos pré-tratamentos e quantificação de açúcares através do método de Somogyi-

Nelson para comparação entre métodos, em comparativo com as amostras da biomassa da 
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graviola pré-tratadas, a ácido seguido de básico mostrou-se mais eficaz com média de 7,21 g 

de ART extraída por massa da biomassa e mais promissora na obtenção de açúcares 

fermentescíveis e assim dar prosseguimento as etapas seguintes de hidrólise e fermentação 

para obtenção do bioetanol de segunda geração. 
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RESUMO: A rápida urbanização e ausência de infraestrutura de cidades densamente 
populosas, associados a elevadas concentrações de volumes de chuvas temporais, ocasionam, 
em alguns casos, verdadeiras catástrofes humanas, inclusive com grandes prejuízos 
materiais. A necessidade de captação e drenagem dessas águas ganha importância primordial 
nos dias atuais, principalmente pela sua exiguidade cada vez mais presente na nossa 
realidade. Nessa perspectiva, o estudo de concreto permeável se torna bastante atrativo do 
ponto de vista técnico como solução para a captação de águas pluviais de baixas e/ou elevadas 
concentrações devido a sua característica peculiar de permeabilidade, funcionando também 
como um filtro artificial de modo a facilitar a sua absorção pelo solo e, dessa forma, garantir o 
provimento e manutenção do lençol freático. Por se tratar de tecnologia não difundida nos 
meios técnicos, o desenvolvimento da pesquisa que originou este artigo, busca contribuir 
nesse sentido, possibilitando o conhecimento inicial desse material com relação às suas 
características físico-mecânicas e dosagens para sua obtenção. A análise foi parametrizada em 
função do proporcionamento dos materiais envolvidos na sua confecção através de ensaios em 
corpos de prova cilíndricos com determinação da permeabilidade, índice de vazios e 
resistência à compressão. Obteve-se compósitos de alta permeabilidade, para índice de vazios 
variando entre 0,12 a 0,21 e resistência à compressão entre 15 MPa e 17 MPa. 
Palavras–chave: Concreto permeável, permeabilidade, porosidade, resistência à compressão. 
 

STUDY OF MIX PERMEABLE CONCRETE AND PHISICAL-
MECHANICAL PROPERTIES 
 

ABSTRACT: The fast urbanization and the absence of infrastructure on populous cities, associated 
with the concentration of usual rain, in some cases, actual human disasters, including material 
damages. The necessity to capture and drainage the groundwater gained prime importance today, 
mainly because of its exiguity increasingly present in our reality. In this perspective, the permeable 
concrete study becomes very attractive from a technical point of view, as a solution for the catchment 
for high and/or low rainwater concentrations due to its peculiar permeability characteristic, acting also 
as an artificial filter to favor its absorption by the soil, therefore, assuring the provision and 
maintenance of the water table. Because it is not a widespread technology in the technical 
environment, the development who originated this article’s research seeks to contribute in this 
direction, allowing the initial cognition of the subject related to its physical and mechanical 
characteristics and dosages to obtain it. The analysis was based on the proportion of the materials in 
the making of the cylindrical specimen setting the permeability, porosity and resistance to 
compression. It was obtained composites with high levels of permeability, to void content ranging 
0,12 to 0,21 and  resistance to compression 15MPa to 17MPa. 
KEYWORDS: Pervious concrete, permeability, porosity, strength compression. 
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INTRODUÇÃO 

A transformação da paisagem pelo processo de urbanização tem se tornado evidente nas 

grandes cidades, corroborado pela migração da população para os centros urbanos mais 

desenvolvidos e acelerando exponencialmente o crescimento dessas cidades, ocasionando, 

eventualmente, o surgimento de grandes desafios para os gestores públicos. Essa 

transformação do ambiente natural, aliada a impermeabilização do solo, por vezes, acarretam 

em danos onerosos ao erário público e à natureza. CADORIN e MELLO (2011), em seus 

estudos, explanam que o acelerado processo de urbanização tem provocado um aumento 

excessivo de superfícies impermeabilizadas, tendo como consequência os elevados riscos de 

erosão e deslizamento de solos. Por isso se observa o interesse em estudos voltados para a 

avaliação da eficiência e a aplicabilidade de medidas para o amortecimento das cheias nessas 

regiões. Nos países onde a ocupação urbana está mais consolidada, os desafios envolvem a 

questão da qualidade da água, e as várias aplicações práticas para conseguir esse objetivo.  O 

concreto permeável é um composto cimentício que possui como principal característica os 

vazios interligados que o torne altamente permeável, permitindo a passagem do efluente, que 

deve ocorrer quase que na sua totalidade, e dessa forma, evitar possíveis zonas de alagamento. 

O pavimento de concreto poroso vem sendo utilizado nos últimos 30 anos na Inglaterra e nos 

EUA como uma alternativa para este tipo de problema. Já no Brasil, pesquisas acerca desse 

tema tem se intensificado nas últimas décadas. 

O estudo desenvolvido neste trabalho teve como objetivo desenvolver dosagens de 

concreto poroso para aplicação em pavimentos permeáveis devidamente aplicados sobre 

camadas de solos arenosos e corretamente executados em consonância com a boa prática da 

construção civil. Na análise executada, priorizou-se, nessa etapa inicial, a quantificação do 

índice de vazios correlacionando-o com a sua permeabilidade.  Para os três traços executados, 

os compósitos demonstraram atender às condições exigíveis, dependendo da sua aplicação, 

para este tipo de concreto no tocante a permeabilidade, índice de vazios e resistência à 

compressão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para uma visão geral sobre a pesquisa, apresenta-se, na Figura 1, o fluxograma 

detalhando quantidades dos materiais utilizados nas formulações, bem como as propriedades 

analisadas durante a etapa inicial do estudo. Ressalta-se que a pesquisa continua em 

desenvolvimento e que nas etapas seguintes, outras propriedades serão analisadas tais como 
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módulo de elasticidade dinâmico, massa específica e porosidade, e, possivelmente, novas 

dosagens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fluxograma da pesquisa. 
 
Materiais utilizados 

O cimento utilizado foi o CP-V ARI RS, da marca Mizú, caracterizado por ser um 

aglomerante de alta resistência inicial resistente a sulfatos. Os agregados foram provenientes 

de jazidas no estado do RN. A brita tem sua composição granítica e foi utilizada nas seguintes 

dimensões comerciais: cascalhinho (#4,75 e #6,3 mm), B0 (#9,5 e #12,5 mm) e B1 (#12,5 e 

#19,0 mm). A areia foi retirada do leito de rio na região metropolitana de Natal. A água 

empregada foi originada da companhia concessionária de águas local, possui características 

potáveis sendo utilizada em temperatura ambiente. A adição mineral substituiu parcialmente o 

cimento, sendo utilizada a microssílica, que é um subproduto industrial da produção de ferro, 

composta por sílica amorfa em micropartículas. O aditivo químico empregado foi o 

superplastificante de 3ª geração da MC Bauchemie power-flow 1160. 

 

 

 

ESTUDO DA DOSAGEM DE CONCRETO PERMEÁVEL E SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS 

ELABORAÇÃO DOS TRAÇOS 
TRAÇO 1 
TRAÇO 2 
TRAÇO 3 

MOLDAGEM DE CORPOS DE 
PROVA CILÍNDRICOS 

PROCEDIMENTOS DE CURA 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

AQUISIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

ÍNDICE DE VAZIOS 
RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO PERMEABILIDADE 
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Metodologia 

Com base nos traços estabelecidos com variações da granulometria do agregado graúdo, 

moldaram-se corpos de prova de acordo com as diretrizes da norma NBR 5738 (ABNT, 

2003). Foram confeccionados seis corpos de prova em moldes cilíndricos metálicos com 10 

cm de diâmetro e 10 cm de altura para cada dosagem. O concreto foi produzido em betoneira 

de capacidade de 120 litros. Na Figura 2, ilustra-se sequência de ordem de inserção dos 

materiais na betoneira. Tal procedimento foi igualmente adotado para todos os traços 

analisados.  

 

 

Figura 2. Sequência de inserção dos materiais na colocação da betoneira. 
 

Na Tabela 1 expõe-se as quantidades dos agregados naturais utilizados, em termos 

percentuais, referentes a sua proporcionalidade presente em cada traço.   

  

Tabela 1. Proporcionamento, em termos percentuais, do agregado graúdo presentes nas 

formulações analisadas. IFRN/UNP, 2015. 

DOSAGEMS 
BRITA #4,75 – 6,3 
(%) 

BRITA #6,3 – 9,5 
(%) 

BRITA #9,5 – 12,5 
(%) 

TRAÇO 1 30 40 40 

TRAÇO 2 0 50 50 

TRAÇO 3 0 0 100 

 

O maior valor da faixa representa a abertura da malha da peneira em que o material se 

apresentou como passante e o menor valor retrata a malha que o reteve.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resistência à compressão 

Após a confecção dos corpos de prova referente aos três traços, foram realizados 

ensaios de resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias, cujos valores estão 
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reproduzidos na Figura 3, que representa a média aritmética de três determinações para cada 

traço estudado. Os rompimentos respeitaram os procedimentos estabelecidos na NBR 5739 

(ABNT, 2007). 

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)

TRAÇO 1 TRAÇO 2 TRAÇO 3

7 
DI

AS

7 
DI

AS

7 
DI

AS

28
 D

IA
S

28
 D

IA
S

28
 D

IA
S

12,3 12,7 12,7

17,6
15,2

16,8

 

Figura 3. Resistência à compressão, aos 7 e 28 dias. 
 

Conforme a Figura 3, observa-se que aos sete dias, os resultados referentes aos três 

traços analisados, praticamente mantiveram-se com valores próximos entre si. Aos 28 dias, os 

TRAÇOS 2 e 3 apresentaram aumento de 10% e 16%, respectivamente, em relação ao 

TRAÇO 1, sugerindo que, houve uma interferência favorável, relacionado ao 

proporcionamento do agregado graúdo na resistência à compressão. 

 

Índice de vazios 

A determinação do índice de vazios é fundamental para analise deste tipo de concreto 

uma vez que é uma variável do binômio resistência/permeabilidade. Resulta-se, esta 

propriedade, como sendo a relação entre o volume de vazios e o volume real da amostra, 

representando o percentual de espaço disponível da amostra para ocorrência da infiltração da 

água. Utilizou-se o método descrito no estudo de BATEZIN (2013), cujo cálculo está 

representado na equação 1. 












vol

 w - w
  

w

12


 1   (1) 

Onde: 

 – índice de vazios; 
w2 – peso seco da amostra (kg); 
w1 – peso submerso da amostra (kg); 
w – massa específica da água (kg/m³); 
vol – volume total da amostra (m³). 
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Para a determinação da amostra submersa, fez-se utilização de balança hidrostática, 

valendo-se do princípio de Arquimedes. 

Na Figura 4 expõe-se os índices de vazio das dosagens analisadas. 
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0.10

0.20

0.30

0 1 2 3

FORMULAÇÕES

ÍNDICE DE VAZIOS

TRAÇO 1 TRAÇO 2 TRAÇO 3

 

Figura 4. Índices de vazio. 

O maior valor do índice de vazios ocorreu para o Traço 1 cuja composição tem na sua 

formulação três faixas granulométricas de agregados. Curioso observar que, justamente por 

ser composto por três graduações distintas, era de se esperar uma redução desse índice. No 

entanto, contrariando a lógica, a formulação do Traço 3 foi a que obteve menor índice de 

vazios e maior resistência à compressão.   
 

Permeabilidade 

Os resultados do ensaio de permeabilidade são caracterizados pelas variáveis e 

coeficiente de permeabilidade (k). Na Tabela 2 estão listados os coeficientes de 

permeabilidade de acordo com estudo da ABCP (2013), que classifica esse grau de 

permeabilidade em função do coeficiente de permeabilidade (k) medido em ensaio com 

equipamento especifico denominado de Permeâmetro (Figura 5). 

Tabela 2. Classificação do grau de permeabilidade (k) em função do coeficiente de 

permeabilidade. 

k (m/s) - Coeficiente de Permeabilidade Grau de permeabilidade 

>10-3 Alta 

10-3 a 10-5 Média 

10-5 a 10-7 Baixa 

10-7 a 10-9 Muito Baixa 

<10-9 Praticamente impermeável 
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Figura 5. Equipamento para determinação do índice de permeabilidade. 

 

Na Tabela 3 explana-se os coeficientes de permeabilidade medidos para os três traços. 

 

Tabela 3. Coeficiente de permeabilidade (k), medidos nas três formulações. IFRN, 2015. 

Formulações k (x 10-3), em m/s 

Traço 1 2,46 

Traço 2 1,63 

Traço 3 0,80 

 

Com base na Tabela 2, os traços que apresentaram melhor grau de permeabilidade (alta) 

foi o Traço 1 e 2. O Traço 3 enquadra-se no grau de permeabilidade média. 

Constata-se coerência dos resultados ao se analisar as três propriedades conjuntamente, 

concluindo-se que o traço 3, por apresentar menor índice de vazios, torna o compósito mais 

denso, ocasionando como consequência uma maior resistência à compressão e um menor grau 

de permeabilidade. Verifica-se também que os traços 1 e 2 apresentaram parâmetros de 

propriedades com características bem próximas entre si, corroborando com o citado por 

CHINDAPRASIRT et al. (2008), que afirma que o concreto poroso (permeável) é 

caracterizado pelo alto teor de vazios/porosidade, alcançando valores na ordem de 15% a 

35%, em volume, permitindo, assim, a infiltração de água diretamente através da sua 

estrutura. Com relação a resistência à compressão, pode-se afirmar que os valores obtidos 

direcionam o uso do concreto permeável com essa característica para pavimento de calçadas e 

ou pavimento com tráfego leve, justamente por apresentarem resistência inferiores e ou 

próximas de 20 MPa. 
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CONCLUSÕES 

Com base nos traços analisados, o traço 2 foi o que melhor se destacou frente aos traços 

1 traço 2 por apresentar índice de vazios compatível recomendado pelos estudiosos aliado a 

um grau de permeabilidade alto, além de resistência compatível a ambientes de tráfego leve. 
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RESUMO: O efluente gerado ao longo da cadeia produtiva das indústrias têxteis é um problema 
ambiental, pois em sua composição há inúmeros compostos tóxicos e recalcitrantes que, se não 
tratados da forma adequada, podem causar desequilíbrios no meio aquático, tanto no meio biótico, 
quanto no meio abiótico, no corpo hídrico receptor em que este efluente é lançado. Os coagulantes 
mais utilizados no tratamento de efluentes podem contaminar o corpo hídrico receptor, gerando um 
risco potencial à saúde humana, desta forma faz-se necessário buscar coagulantes ambientalmente 
mais adequados. Deste modo os coagulantes naturais tornam-se uma alternativa a ser empregada no 
tratamento de efluentes têxteis. O estudo da eficiência do polímero natural, de baixo custo, extraído de 
diversos cactos nativos do território brasileiro, como agente de coagulação no tratamento de efluente 
da indústria têxtil comprovam a eficiência e as vantagens do uso deste polímero natural. 

 
Palavras–chave: Coagulante natural, recalcitrante, tóxicos, tratamento. 
 

POLYMER EFFICIENCY STUDY OF NATURAL EXTRACTED 
CACTUS AS AUXILIARY IN COAGULATION PROCESSES AND 
FLOCULATION IN WASTEWATER TREATMENT TEXTILES: A 
LITERATURE REVIEW 
 
ABSTRACT: The effluent generated along the production chain of the textile industry is an 
environmental problem because in its composition there are numerous toxic compounds and 
recalcitrant that if not treated properly, can cause imbalances in the aquatic environment, both 
biotic environment, and in the middle abiotic, the water body receptor in this effluent is 
released. The coagulant commonly used in wastewater treatment, can contaminate the water 
receiving body, creating a potential risk to human health, therefore it is necessary to seek 
more environmentally suitable coagulants. Thus natural coagulants become an alternative to 
be employed in the treatment of textile effluents. The study of the efficiency of the natural 
polymer, low cost, extracted from various native cacti of Brazil, as a gelling agent in the 
treatment of textile effluent prove the efficiency and the advantages of using this natural 
polymer. 
 
KEYWORDS: Natural coagulant, recalcitrant, toxic, treatment. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

A indústria têxtil gera efluentes heterogêneos e com diversos compostos. Sendo estes, 

em sua maioria, recalcitrantes e tóxicos, o que torna seu tratamento mais complexo. A 
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principal origem dos efluentes gerados pelas indústrias têxteis é proveniente dos processos de 

lavagem das fibras, do tingimento, e do acabamento. Dado o grau de variedade de fibras, 

corantes, auxiliares e produtos de acabamento em uso, esses processos geram efluentes de 

grande complexidade e diversidade química (VANDEVIVERE et al., 1998). Esses efluentes 

apresentam, dependendo da origem, uma forte coloração, um elevado teor de sólidos 

suspensos, pH altamente flutuante, temperatura elevada, grandes concentrações de DQO 

(Demanda Química de Oxigênio), consideráveis quantidades de metais pesados, 

principalmente: Cromo, Níquel ou Cobre, compostos orgânicos clorados e surfactantes 

(ARAUJO e YOKOYAMA, 2006). As águas de descarte de indústrias têxteis são um dos 

maiores problemas de efluentes líquidos a serem tratados, não apenas por causa de seu 

conteúdo tóxico, mas também devido à coloração, o que indica contaminação ambiental 

(OTERO, 2003 apud WERKA, 2009). Compostos recalcitrantes ou refratários não são 

biodegradados pelos organismos normalmente presentes em sistemas biológicos de 

tratamento, sendo lançados nos corpos aquáticos receptores. Devido ao efeito de acumulação, 

podem atingir concentrações superiores à dose tolerável de alguns organismos, como 

invertebrados e peixes, levando à ocorrência de morte. 

Os efluentes têxteis, sem tratamento, causam a diminuição ou até mesmo a perda de 

biodiversidade aquática, devido à complexidade do efluente e as inúmeras substâncias 

tóxicas, esse resíduo também influencia no processo da fotossíntese no meio aquático. Além 

disso, estudos comprovam que alguns corantes podem ser mutagênicos e até mesmo 

cancerígenos (COGO, 2011). Devido aos grandes impactos ao meio ambiente, faz-se 

necessário um tratamento eficaz das águas residuárias têxteis. 

 Conforme Salgado (2009), os efluentes gerados pelas indústrias têxteis normalmente 

são tratados por meio de processos físico-químicos como a coagulação, sedimentação e 

filtração, seguidos de outros processos como o biológico ou o carvão ativado, sendo estes os 

mais utilizados por essas unidades industriais. O tratamento físico-químico é apropriado para 

remoção de matéria orgânica, material coloidal, cor, turbidez, odor, ácidos, substâncias 

alcalinas, óleos e metais pesados. Este tratamento baseia-se na desestabilização da matéria 

coloidal e formação de microflocos, desta forma eliminando teores consideráveis de sólidos 

suspensos e sólidos dissolvidos. Uma característica da maioria dos efluentes têxteis é que 

grande parte de seus poluentes permanecem na forma de colóide, contribuindo de 30 a 40% 

para a DQO. Através da coagulação, estas substâncias são agrupadas, formando sólidos, 

podendo ser eliminadas por flotação ou sedimentação dependendo das características dos 

flocos, sejam grumosos ou coesos, respectivamente (FAGUNDES, 2006). 
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 Sais de alumínio e de ferro são ambientalmente indesejáveis, pois os lodos produzidos 

podem disponibilizar íons solúveis que comprometem a saúde humana. É necessário, 

portanto, buscar coagulantes ambientalmente mais compatíveis (DA SILVA et al., 2003). 

Neste contexto, os coagulantes naturais apresentam-se como uma alternativa viável e eficaz.  

 A aplicação de espécies de cactos como agente coagulante é bastante recente em 

comparação com outros coagulantes naturais, tais como Nirmali e a Moringa Oleifera. Os 

gêneros de cactos mais estudados são Opuntia, devido às suas propriedades medicinais e fonte 

de alimento, e Latifaria, que também tem sido utilizado com sucesso como coagulante natural 

para o tratamento de água. Pesquisas feitas com polímeros naturais empregados como 

coagulantes primários ou auxiliares têm apresentado bons resultados.  

 

Efluentes da indústria têxtil 

As atividades industriais cresceram muito nas últimas décadas e com elas surgiram 

novos problemas ambientais, devido principalmente, à eliminação de dejetos tóxicos, 

provenientes de subprodutos gerados pela indústria. A eliminação desses tóxicos é um dos 

mais relevantes assuntos no que se refere ao controle de poluição, o que tem levado os 

pesquisadores a buscar novas técnicas e ferramentas mais poderosas para eliminar ou diminuir 

a toxicidade dos efluentes líquidos e gasosos formados durante os processos industriais, 

sempre levando em conta as legislações ambientais e regulamentações voltadas à proteção 

ambiental (ANDRADE, 2003). 

As indústrias têxteis têm seu processo produtivo muito diversificado, ou seja, 

apresentam matéria-prima, produtos químicos aplicados, processos e operações envolvidos 

variáveis. As indústrias têxteis causam impacto aos recursos hídricos, devido ao grande 

volume de efluentes gerados e suas propriedades físicas e químicas. Esse impacto deve-se a 

ação combinada de um elevado teor de sólidos suspensos, matéria orgânica em termos de 

DQO, substâncias dissolvidas, pH, cor e toxicidade (BABUNA; SOYHAN; EREMEKTAR; 

ORHON, 1999 apud DAMINELLE, 2008). 

As águas residuárias têxteis foram consideradas por muitos autores como difícil de 

serem tratadas, devido ao seu alto grau de não biodegradabilidade. A não biodegradabilidade 

está relacionada com o alto teor de surfactantes, aditivos e corantes, os quais geralmente são 

compostos orgânicos de estrutura complexa (BALAN, 2001). 

Os efluentes têxteis contêm substâncias que são utilizadas como insumos e produtos 

auxiliares durante outros processos, que são removidos por meio da lavagem dos tecidos. 
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Esses poluentes orgânicos podem dar origem a problemas, principalmente pelo fato de não 

serem biodegradáveis, além disso, alguns contaminantes têm um efeito tóxico às bactérias.  

A grande preocupação referente os efluentes de indústrias têxteis está associada ao 

emprego de corantes que não se fixam durante o processo de tingimento, há estimativas que 

em média 20% do corante usado seja perdido durante o processamento industrial. Este 

corante, mesmo presente no efluente em baixas concentrações, pode causar acentuada 

mudança de coloração nos rios (TREMILIOSI-FILHO; PASCHOAL, 2005). Além do fator 

relacionado à alteração da coloração natural dos rios existe a preocupação com o risco 

biológico, ou seja, efeitos toxicológicos podem também ser gerados para a saúde da 

população em geral, quando exposta ao corante. 

Na indústria têxtil é cada vez mais frequente a busca de medidas para o tratamento de 

efluentes, visto que esta usa grandes volumes de água e produz efluentes de forma intensiva. 

Nesse caso, são preferidas tecnologias de tratamento mais baratas, que é o caso do uso de 

polímeros naturais como auxiliar de coagulação, que tornam o tratamento tão eficaz quanto o 

uso de coagulantes sintéticos, mas com diminuição significativa no custo. 

 

Familia Cactaceae 

Milhares de espécies de cactos estão distribuídas em diversas famílias botânicas. São 

plantas carnudas e repleto de água, suas características favorecem seu desenvolvimento 

durante à época da estiagem (BALLESTER OLMOS, 1995). As principais espécies são as 

dos cactos (CACTACEAE ou cactáceas).  O termo cacto, vem do grego Kaktos, remete à 

planta que tem espinhos. A primeira vez que O primeiro povo à utilizar essa palavra foram 

gregos, e data de 300 anos a.C., para designar uma espécie semelhante à alcachofra (COSTA, 

2012). 

As cactáceas apresentam anatomia sigulares em algumas estruturas (folha, caule ou 

raíz), o que as torna adequadas para acumular água, além do mais, são capazes de abrir os 

estômatos durante a noite, evitando a desidratação durante os períodos mais quentes do dia 

(TAKANE et al., 2009).  

 Ao todo, aproximadamente 2.000 espécies, podem ser encontradas, tanto no nível do 

mar, quanto em montanhas a cerca de 4.500 metros de altitude. Na cordilheira dos Andes, 

sobrevivem o inverno debaixo da neve, o que também ocorre com as espécies do centro dos 

Estados Unidos e dos altiplanos do México. Podem ser encontradas em troncos de árvores 

(epífitas), sobre pedras e geralmente à sombra. Dessa forma, nota-se que não são plantas 

exclusivas de desertos, mas de climas extremos, frios ou quentes (COSTA, 2012). 
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Os cactos podem ser utilizado como alimento para animais, principalmente na época 

da estiagem e ainda é utilizado como planta ornamental. Os cactos apresentam interesse 

econômico e industrial por produzirem alcalóides, ésteres de cera com potencial de aplicação 

como barreira impermeável e uma goma viscosa com diversas aplicações industriais, tais 

como: adjuvante na floculação de impurezas da água e em formulações cosméticas, 

tratamento de efluentes, produção de polieletrólitos, clarificação de extratos. 

 

Eficiência dos polímeros naturais como agentes de coagulação e floculação 

O processo de coagulação é definido como a desestabilização das cargas superficiais 

de partículas em suspensão e coloidais, provocado pela adição de agentes químicos. A 

coagulação ocorre geralmente a um potencial zeta que é ainda levemente negativo. Os 

coagulantes desestabilizam as cargas negativas dos colóides e sólidos em suspensão, 

reduzindo o potencial zeta a ponto próximo de zero, ponto isoelétrico, favorecendo a 

aglomeração das partículas e, consequentemente, a formação dos flocos. A escolha do 

coagulante depende da natureza das águas a serem tratadas, do custo e facilidade de aquisição 

do agente coagulante. A dosagem adequada deve ser determinada com precisão por meio de 

ensaios com o efluente. Os coagulantes mais empregados são sais inorgânicos de ferro e de 

alumínio: sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico e polímeros 

catiônicos (LIBÂNIO, 2005). 

Segundo Cruz et al., (2005) os sais de alumínio e os produtos convencionalmente 

aplicados para a correção de pH são agentes inorgânicos não biodegradáveis que acrescentam 

elementos químicos solúveis ao lodo que causam danos à saúde do Homem. Os coagulantes 

orgânicos apresentam inúmeras vantagens em relação aos coagulantes inorgânicos, pois são 

mais biodegradáveis que os demais coagulantes comumente utilizados, além de não serem 

tóxicos, têm menor custo e faz uso de matéria-prima renovável. Do ponto de vista ambiental, 

seu uso pode ser considerado uma vantagem quando comparado ao uso do sulfato de 

alumínio, principalmente com relação às possibilidades de fixação do alumínio no lodo, a 

menor geração de massa de lodo e a obtenção de lodo orgânico (TANAC, 2008). 

Estudos mostram que o cacto pode ser um eficiente polímero natural como auxiliar de 

coagulação. Muitos estudos vem utilizando esse polímero no tratamento de água para 

abastecimento e para o tratamento de efluentes têxteis (DIAZ et al., 1999; ZHANG et al., 

2006; STRÖHER et al., 2013; FREITAS et al., 2013). 

Diaz et al., (1999), utilizando os cactos latifariae e a Prosopisju liflora como agentes 

coagulantes, forneceu água decantada com valores de turbidez abaixo de 10 UNT. Zhang et 
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al., (2006), fez uso de polímero obtido do cacto opuntia como auxiliar de coagulação ao 

cloreto de alumínio, obtendo turbidez remanescente abaixo de 5 UNT, superior ao obtido 

apenas com o cloreto de alumínio como coagulante primário. Assim, o autor enfatiza que o 

uso de cactos no tratamento de água é promissor, embora os testes se limitassem a escala 

laboratorial. 

Ströheretal et al., (2013), avaliou o desempenho dos coagulantes naturais moringa e 

tanino no tratamento de efluentes de lavanderias têxteis localizada em Astorga-PR. O efluente 

foi coletado no tanque de equalização, a pesquisa levou em consideração as dosagens de 

coagulante e os tempos de mistura rápida, lenta e sedimentação. Os autores comprovaram o 

uso de coagulantes naturais como uma boa opção alternativa no tratamento de efluentes 

têxteis. Os resultados apresentaram que, usando a tanino em uma concentração de 100 mg/L, 

sendo está a melhor concentração do coagulante em tempos de 2 minutos para mistura rápida, 

20 minutos para mistura lenta e para a sedimentação, como coagulante, foi possível remoção 

de 95,2% de cor, 98,4% de turbidez e 60,5% de matéria orgânica. Já para a moringa houve 

remoções de cor e turbidez que foram 73,5% e 78,6% respectivamente, a melhor concentração 

foi de 1600 mg/L e tempos de mistura rápida, lenta e sedimentação correspondentes à 5, 30 e 

30 minutos, respectivamente. 

Freitas et al., (2013), utilizaram a mucilagem de cactus Opuntiaficus indica (OFI) 

como coagulante natural para a remoção de matéria orgânica de efluentes têxteis. Os efluentes 

eram provenientes de tinturaria de malhas e lavanderia de jeans foram tratados pelo processo 

de coagulação/floculação utilizando o Método de Superfície de Resposta (RSM). Foi utilizado 

um processo combinado entre o coagulante inorgânico cloreto férrico (FeCl3: 1,8 - 4,0 mg/L) 

e o auxiliar de coagulação natural (OFI: 80 - 140 mg/L) para o tratamento de efluente têxtil 

real. As melhores respostas ocorrem quando a [FeCl3] encontra-se em seu máximo e a [OFI] 

entre 130 e 150 mg/L. 

 

CONCLUSÕES 

 É possível inferir, a partir dos trabalhos estudados que os polímeros naturais 

apresentam vantagens que irão otimizar o tratamento de efluentes têxteis e reduzir os custos 

do tratamento, vantagens como aumento da velocidade de sedimentação, pois o polímero tem 

uma tendência a criar flocos mais densos, o que aumenta a velocidade de decantação. Os 

polímeros extraídos de cactos possuem aplicação viável como auxiliares de coagulação e 

floculação, apresentando boa eficiência em termos de remoção de turbidez e matéria orgânica, 

acima da obtida pelo coagulante metálico sem aplicação do polímero. O desenvolvimento 
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deste produto pode gerar impactos socioeconômicos positivos, como a geração de renda para 

o pequeno produtor e a alternativa de plantio na região semiárida brasileira, podendo se 

cultivar e colher o cacto Mandacaru de modo sustentável, minimizando a agressão ao meio 

ambiente. 

A continuidade desses estudos é de suma importância, pois como citado durante o 

trabalho o residual de alumínio e de ferro no lodo, que são gerados quando se usa coagulantes 

químicos, tem impactos negativos sobre o Homem. O residual de alumínio, por exemplo, está 

associado ao mal de Alzheimer. Foi possível perceber a eficiência dos polímeros naturais no 

tocante ao tratamento de esgoto têxtil, e que ainda há necessidade de muitos estudos nessa 

área, para que se possa de fato utilizá-lo em alguma estação de tratamento, mas este é um 

campo bastante promissor. 
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RESUMO: Este trabalho propôs um estudo da perda de carga em curvas de 90º variando-se o 

raio de curvatura, utilizando para tanto o Método dos Elementos Finitos. Tal método foi 

implementado no software ANSYS®, com um volume de controle formado por um conduto 

de comprimento 1m e diâmetro 50mm, sendo o fluido escolhido a água a 20ºC. O campo de 

velocidade e a distribuição de pressão foram então avaliados para os cinco raios de curvaturas 

propostos (0, 100mm, 200mm, 300mm e 400mm). Verificou-se então uma dependência da 

perda de carga com o raio de curvatura de modo que os resultados foram ajustados pelo 

Método dos Mínimos Quadrados, usando-se uma função linear e uma função exponencial. 

Palavras-chave: Perda de carga. Raio de curvatura. Método dos Elementos Finitos. 

 

ANALISYS OF HEAD LOSS IN CURVES USING THE FINITE 

ELEMENT 

 

ABSTRACT: This work proposes a study of pressure loss in 90° bends varying the radius of 

curvature, using the Finite Element Method. This method was implemented in software 

ANSYS®, with a volume control formed by a conduit of diameter 50mm and length 1m, the 

fluid being selected in water at 20°C. The velocity field and pressure distribution were then 

evaluated for the five proposed radius of curvature (0, 100mm, 200mm, 300mm and 400mm). 

It was found a dependence of the pressure loss with the radius of curvature so that the results 

were adjusted by the Method of Least Squares, using a linear function and an exponential 

function. 

Keywords: Pressure loss. Radius of curvature. Finite Element Method. 
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INTRODUÇÃO 

Vários problemas de engenharia permitem simplificações dos fenômenos físicos e 

geometrias simples, como a transferência de calor em meios infinitos e o escoamento de 

fluidos sem viscosidade. Tais simplificações possibilitam um tratamento analítico das 

equações envolvidas. No entanto, a maior parte dos problemas é complexa de tal modo que 

uma solução analítica não é adequada. Autores como Azevedo (2003) e Moaveni (1999) 

afirmam que esse nível de complexidade está relacionado justamente com a geometria 

envolvida e com as equações que descrevem o fenômeno. 

Entre os métodos atuais mais eficazes para a análise desses problemas, destaca-se o 

Método dos Elementos Finitos, o qual pode ser utilizado na solução das equações de Navier-

Stokes que descrevem o escoamento dos fluidos em condutos forçados no regime laminar e 

que não possuem solução analítica. 

Em curvas de 90º, o raio de curvatura influi na perda de carga de modo que a relação 

entre o raio de curvatura e o coeficiente de perda de carga localizada faz-se necessário. O 

estudo da perda de carga em curvas de 90º do presente trabalho foi feito pelo Método dos 

Elementos Finitos, cuja modelagem computacional foi feita usando o software ANSYS®. 

O ANSYS® (disponível em <http://www.ansys.com>) é um programa de modelagem 

computacional para diversas classes de problemas da engenharia: resistência dos materiais, 

mecânica dos fluidos, transferência de calor, etc. Para o caso específico da mecânica dos 

fluidos, o ANSYS® permite a visualização gráfica das grandezas envolvidas, tais como o 

campo velocidade e a pressão. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O programa utilizado para implementação do Método dos Elementos Finitos foi o 

ANSYS® versão 11. Este programa é amplamente empregado no âmbito da mecânica em 

diversas áreas, tais como: estrutural, térmica, eletromagnética, termofluido, fratura, fadiga, 

etc. 

A análise do fenômeno foi feita utilizando o volume de controle da Figura 1, para o qual 

o raio de curvatura (R) foi variado. 
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Figura 1. Volume de controle para análise do fenômeno. IFMA, 2016. 

 

A velocidade de entrada (na seção 1) é constante e conhecida e a pressão de saída é 

nula. Então as condições de contorno para o problema são a velocidade da seção 1 e a pressão 

na seção 2. 

O fluido escolhido foi água a 20ºC, cuja densidade é de 999kg/m3 e viscosidade 

0,00101Ns/m2 (FOX & MCDONALD, 2006). Escolheu-se uma vazão de 10L/s, de modo a 

ter a velocidade de entrada dada por aproximadamente 5m/s. Os raios de curvatura testados 

foram 0 (R0), 100mm (R100), 200mm (R200), 300mm (R300) e 400mm (R400). 

Considerou-se o seguinte conjunto de hipóteses para modelagem do problema: 

escoamento permanente, escoamento adiabático, escoamento incompressível e regime 

hidraulicamente liso. 

O elemento finito escolhido para a análise, disponível no software ANSYS®, foi o 

FLUID141, o qual pode ser usado em modelagens de sistemas termofluidos em regime 

permanente ou transiente e entre regiões fluidas e não fluidas. Os graus de liberdade são: 

velocidades, pressão e temperatura. 

 

Figura 2. Geometria do elemento FLUID141. Fonte: Documentação do ANSYS® versão 11. 

IFMA, 2016. 
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RESULTADOS E DICUSSÕES 

A velocidade foi fixada na seção de entrada e a pressão foi fixada na seção de saída. Ao 

longo da tubulação, a velocidade foi fixada como nula na parede (condição de não 

deslizamento). A malha foi obtida na superfície de controle e no volume de controle (região 

fluida), com elementos de aresta 0,01m. 

Para a curva R0, a distribuição da velocidade e da pressão são exibidas na figura 3. 

 

 

Figura 3. Distribuição da velocidade em x para a curva R0. IFMA, 2016. 

 

A velocidade possui um valor máximo na iminência da curva, conforme visto na Figura 

3 (região vermelha), provavelmente em razão da mudança de direção que provoca uma 

diminuição relativa da área naquele trecho. A pressão é então diminuída consideravelmente.  

Na curva há velocidade nas duas direções. Autores como Fox&McDonald (2006) e 

Munson (2004) afirmam que é justamente esse escoamento secundário o responsável pela 

perda de carga. 

A pressão praticamente não teve seu valor alterado até a região da curva. Isso confirma 

ser a perda localizada a grande responsável pela queda de pressão - de cerca de 10kPa a 0.  
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Verifica-se ainda que a camada limite tem sua forma completamente alterada na saída 

da curva em razão das perdas. 

Observando a distribuição de velocidades das curvas R100, R200, R300 e R400, na 

Figura 4, nota-se que ela possui componente nas duas direções em região maior à medida que 

o raio cresce, significando que a energia cinética se dissipa menos. Além disso, a camada 

limite que se desconfigura na curva R0 e volta a aparecer para as curvas R200, R300 e R400, 

onde é mais nítida. 

Segundo Munson (2004), um fluido não segue trajetórias com pequenos raios de 

curvatura. Quando isso acontece há a presença de uma vena contracta, onde há um 

escoamento separado e a região principal tem sua seção transversal diminuída. Isso acontece 

claramente na curva R0, conforme se verifica na Figura 3. 
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Figura 4. Distribuição da velocidade e pressão para as curvas R100, R200, R300 e R400. 

IFMA, 2016. 

 

Para o cálculo da perda de carga total (distribuída e localizada) algumas considerações 

podem ser feitas: a vazão é constante (lei da continuidade) e não há variação de energia 

potencial. Então, dados os valores médios da pressão na entrada e com a densidade da água a 

20ºC obtém-se a perda de carga para os cinco volumes de controle. 

 



 

4923 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Tabela 1. Perda de carga total. IFMA, 2016. 

Raio  p2 Δp = p1-p2 Δp/ρ 

R0 14122Pa 0 14122Pa 14,15m 

R100 4341Pa 0 4341Pa 4,35m 

R200 3077Pa 0 3077Pa 3,08m 

R300 2429Pa 0 2429Pa 2,43m 

R400 2341Pa 0 2341Pa 2,35m 

 

A obtenção da perda de carga localizada - o objeto de interesse do presente trabalho - é 

feita diminuindo-se a perda de carga total (Tabela 1) da distribuída, que é obtida 

considerando-se um trecho reto de conduto com igual diâmetro e comprimento da curva, 

acrescido do comprimento de entrada de 2m. Não há, nesse caso, perda de carga localizada e, 

a rugosidade é irrelevante para a perda de carga. A perda de carga localizada representa a 

perda adicional ao efeito do atrito (perda de carga distribuída) e é exibida na Tabela 2 para as 

cinco curvas. 

 

Tabela 2. Perda de carga localizada e coeficiente de perda de carga. IFMA, 2016. 

Raio hT hf hs k 

R0 14,15m 

2,18m 

11,97m 9,35 

R100 4,35m 2,17m 1,70 

R200 3,08m 0,90m 0,70 

R300 2,43m 0,25m 0,20 

R400 2,35m 0,17m 0,13 

 

Conforme se verifica na Tabela 2, a perda de carga localizada é menor que a distribuída 

para as curvas com maior raio. Isso confirma que a perda de carga vai se tornando apenas 

distribuída à medida que o raio aumenta. Os resultados para o coeficiente de perda (k) são 

compatíveis com a literatura (Figura 5). 
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Figura 5. Coeficientes característicos para algumas singularidades. Fonte: MUNSON, 2004, 
p. 440. IFMA, 2016. 

 

Um ajuste dos dados obtidos foi feito pelo Método dos Mínimos Quadrados, utilizando 

as funções linear e exponencial (Figura 6). O ajuste linear apresentou  e o 

ajuste exponencial apresentou .  

 

 

Figura 6. Ajuste linear dos dados pelo Método dos Mínimos Quadrados. IFMA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O uso do Método dos Elementos Finitos na solução de problemas de mecânica dos 

fluidos oferece a possibilidade de se testar vários parâmetros sem a necessidade de muitos 

recursos, garantindo ainda boa confiabilidade dos resultados. 

Para o caso do problema proposto neste trabalho, no qual se buscou avaliar a 

dependência da perda de carga com o raio de uma curva de 90º (tipicamente encontrada em 

sistemas de tubulações industriais), verificou-se que a perda de carga localizada tem uma 

relação direta com a geometria da singularidade. Tal dependência, mediante ajuste dos dados 

para as condições de contorno e propriedades do volume de controle propostos, possui um 

comportamento exponencial, no qual a perda de carga decresce exponencialmente com o 

aumento do raio de curvatura. 
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Na curva com raio nulo a perda é máxima, de modo que não é recomendável utilizar 

uma curva com raio igual ou próximo de zero quando se deseja minimizar a dissipação de 

energia. Por outro lado, conforme o caso, não se justifica o uso de curvas com raios muito 

longos, pois a perda decresce com menor taxa. 
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RESUMO: Este estudo tratou da relação entre fatores socioeconômicos e destinação de 
resíduos sólidos nos 184 municípios do estado do Ceará. A metodologia utilizada para 
investigação da relação foi a Análise Multivariada de Dados. Foram levantados dados no 
Censo 2010, da destinação de resíduos sólidos, do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), Densidade Demográfica, Taxa de 
Urbanização, Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Analfabetismo. O uso da técnica 
indicou que os índices escolhidos neste estudo influenciam a destinação de resíduos e sua 
ordem crescente de influência é: IDM, IDH, Densidade Demográfica e PIB Per Capita. 
Palavras–chave: Análise multivariada, resíduos sólidos, Ceará, fatores socieconômicos. 
  

STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOLID WASTE 
DISPOSAL AND SOCIOECONOMIC FACTORS IN CEARÁ STATE 
 
ABSTRACT: This study dealt with the relationship between socioeconomic factors and 
disposal of solid waste in 184 municipalities of the state of Ceará. The methodology used to 
research the relationship was Data Multivariate Analysis. Data were collected in the 2010 
Census, the disposal of solid waste, the Human Development Index (HDI), Municipal 
Development Index (MDI), Population density, urbanization rate, Gross Domestic Product 
(GDP) per capita and Illiteracy. The use of the technique indicated that the indices selected in 
this study influence the disposal of waste and its increasing order of influence is IDM, HDI, 
Population Density and GDP Per Capita. 
KEYWORDS: Multivariate analysis, solid waste, Ceará, socioeconomic factors. 
 

INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos ainda é uma grave consequência da falta de 

desenvolvimento sustentável. De acordo com a ABRELPE (2010), a população brasileira 

gerou somente em 2010 cerca de 60,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos, sendo que 

mais de 10% dos resíduos não era coletado e destinado a aterros sanitários. 

 Apesar de ser um grave problema ambiental, há alternativas para a adequada gestão de 

resíduos sólidos, como a reciclagem. 

Conforme estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2011), o Brasil 

perde cerca de R$ 8 bilhões por ano por não reciclar seus resíduos e apenas 18% dos 

municípios do país realizam a coleta seletiva, com predominância na região Sudeste. Nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a situação é diferente, principalmente pela falta de 

iniciativas de coleta seletiva, conforme é apresentado no Atlas de Saneamento de 2011 



 

4927 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As consequências principais 

desta situação são desequilíbrio ambiental, social e econômico do planeta. 

A realidade do descarte de resíduos sólidos em quantidades volumosas no globo se 

aplica também ao Município de Fortaleza, no estado do Ceará, localidade em que a população 

descarta diariamente 5.800 toneladas de lixo ou o equivalente de 2,3 quilos por habitante, 

destinados ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), segundo o 

Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente em declaração ao Diário do Nordeste 

(2014). Tal estatística concede ao município a porcentagem superior a 40% da geração de lixo 

em todo o estado do Ceará, segundo o I Encontro de Gestores Municipais, de março de 2014. 

Sendo que parte do lixo descartado tem destinação imprópria, ou seja, não vai para os aterros 

sanitários como deveria ocorrer conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Nº 

12.305 de 2010. 

Ressalta-se o este panorama de descarte do lixo é acelerado por fatores como 

urbanização, expansão das cidades sem infraestrutura adequada e intensas atividades 

industriais (PEREIRA, 2013). Fatores também modificadores da dinâmica social e 

econômica. 

Desta forma é preciso verificar as variáveis que têm maior ou menor contribuição na 

destinação de lixo com base em fatores socioeconômicos apresentados pelo IBGE em 2010, 

data do último CENSO, dos 184 municípios do Ceará.  O que pode ser verificado por meio da 

Análise Multivariada de Dados, que segundo Poerschke et al. (2008) sintetiza os dados 

estatísticos volumosos, otimizando sua interpretação.  Assim, por objetivo deste estudo, 

buscou-se compreender a relação de influência entre a destinação de resíduos sólidos e os 

índices socioeconômicos de PIB per capita, Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização, 

IDH, IDM e Analfabetismo, com base no Censo de 2010 do IBGE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Quanto à metodologia, o presente estudo se caracterizou quanto aos objetivos como 

uma pesquisa exploratória, que segundo Gil (2010) busca investigar um objeto de estudo 

pouco averiguado, que é a destinação de resíduos sólidos e aspectos socioeconômicos no 

estado do Ceará. Já quanto aos métodos empregados, a pesquisa se classificou como 

quantitativa, com os dados extraídos do Censo 2010, com uso da análise multivariada como 

ferramenta de processamento, dividida em duas fases; e qualitativa, na averiguação das 

relações dos índices socioeconômicos e a destinação de resíduos sólidos, além de ser uma 

pesquisa bibliográfica, por seu resgate teórico de materiais já publicados. 
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 As duas fases de processamento de dados foram operacionalizadas por meio do 

software IBM SPSS, Versão 20, e foram necessárias para o estudo, pois atendem a duas 

finalidades interdependentes. A 1ª Fase consistiu em agrupar municípios com perfil parecido 

de destinação de resíduos sólidos; e o de verificar dentro dos grupos o comportamento dos 

índices de dentro desses agrupamentos de similaridade de destinação. Nesta etapa foi utilizada 

a técnica da análise multivariada de dados chamada análise de conglomerados. 

A Análise Conglomerados consiste, conforme Corrar, et al. (2007), na técnica de 

análise multivariada que auxilia na classificação de objetos de acordo com suas similaridades 

quanto as observações analisadas, mas mantendo grupos que são heterogêneos entre si. A 2ª 

Fase foi investigar dentro dos agrupamentos dos municípios os índices de PIB per capita, 

Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização, IDH, IDM e Analfabetismo que se relacionam 

ou não com o destino dos seus resíduos. A técnica utilizada para este fim é da análise de 

regressão linear múltipla. 

Por sua vez a Análise de Regressão Linear Múltipla, de acordo com Corrar, et al. 

(2007), trata-se da técnica que é utilizada quando se busca prever o comportamento de uma 

variável dependente por meio múltiplas variáveis independentes. Neste estudo a variável 

dependente é a destinação de resíduos sólidos e as variáveis independentes são os índices 

socioeconômicos. 

1ª Fase - análise de conglomerados 

Para verificar o comportamento da destinação de resíduos sólidos, dos 184 municípios 

do estado do Ceará, foi preciso primeiramente coletar os valores das variáveis, no último 

CENSO do IBGE, do ano de 2010. A seguir procurou-se agrupar os municípios com 

características comuns de destinação de resíduos sólidos de maneira que a identificar a 

existência de correlação que são: Coletado por serviço de limpeza; Coletado em caçamba de 

serviço de limpeza; Queimado (na propriedade); Enterrado (na propriedade); Jogado em 

terreno baldio ou logradouro; Jogado em rio, lago ou mar; Outro destino. 

Para realizar este agrupamento, aplicou-se a Técnica de Análise de Conglomerados, 

para agregar elementos por suas características, tanto de diferenças, a ponto de separá-los em 

grupos, assim como por suas semelhanças, que os caracteriza como pertencentes a um 

determinado grupo.  

2ª - Fase análise de regressão linear múltipla 

Feita a segmentação dos grupos de municípios, então é passado para a etapa de 

relacionamento entre as variáveis socioeconômicas dos municípios nos grupos, por meio da 

análise de regressão múltipla, onde foi traçado o relacionamento entre a variável dependente e 
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as demais variáveis, independentes, assim como a exclusão de variáveis que não influenciam 

ou influenciam inversamente na destinação de resíduos sólidos. Após feita a separação de 

quais foram as variáveis de maior e menor influência, pôde-se extrair a função de regressão, 

que confirmou o comportamento de dependência das variáveis e estimou a força de influência 

de mudança que cada variável exerceu. 

As variáveis analisadas foram o do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice 

de Desenvolvimento Municipal (IDM), Densidade Demográfica, Taxa de Urbanização, 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita e Analfabetismo. 

As seis variáveis socioeconômicas foram escolhidas em função da disponibilidade de 

dados no Censo 2010 para os municípios do estado do Ceará e por contemplarem dimensões 

como longevidade, educação, renda, com o IDH, o IDM; o Analfabetismo, que contempla 

somente a dimensão educação; o PIB per capita, representando todos os produtos finais de um 

país; a Densidade Demográfica, e a Taxa de Urbanização, dimensões demográficas, como a 

razão da população por sua área ocupada e através do percentual de população urbana em 

relação ao total; entre outras abordadas nos estudos sobre o desenvolvimento.  

Oliveira (2002) informa que existem múltiplas abordagens sobre o desenvolvimento, 

podendo envolver crescimento econômico com melhorias no nível de vida da população; 

variações positivas dos indicadores de renda e produto na economia; modificações na 

qualidade de vida tanto das pessoas quanto da estrutura, entre outras abordagens. Ainda 

segundo o autor, sociedades com capacidade de produção contínua são vistas como 

desenvolvidas. Na procura de patamares maiores, há também acúmulo maior de bens, 

seguindo por descarte maior. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1ª Fase - análise de conglomerados 

Depois de aplicadas as técnicas de análise multivariada de dados, tem-se resultados 

pertinentes segmentados nas duas etapas, a da análise de conglomerados e a da regressão 

linear múltipla. 

Quanto ao agrupamento dos municípios, obteve-se melhor distribuição para um número 

predefinido de no mínimo quatro conglomerados, pois abaixo desta quantidade, passa-se a 

haver discrepância na configuração destes grupos. Dos quatro grupos há dois que têm melhor 

desempenho para destinação de resíduos sólidos por meio de coleta, e outros dois com 

destinação imprópria superior aos demais. No grupo de melhor desempenho de destinação, 

encontram-se municípios populosos do Ceará como Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do 
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Norte, entre outros. 

Verificou-se que segundo a ABRELPE (2010), existe tendência de municípios 

populosos do Nordeste terem quantidade maior de resíduos sólidos advindos de coleta, que é 

o caso dos municípios do grupo encontrado de destinação mais adequada. Apesar desta 

tendência a destinação final em toneladas dos resíduos no nordeste, de maneira geral, 

apresentava a distribuição em 2010 de 32,7,8% do lixo destinado a lixões, 33,1% parar aterros 

controlados e 34,2% para aterros sanitários, conforme a Figura 1. Portanto menos da metade 

da destinação em 2010 era feita adequadamente. 

 

Figura 1 - Destinação de Resíduos – Nordeste 2010. Fonte: ABRELPE - Panorama dos 
Resíduos Sólidos no Brasil 2010. 

 

A perspectiva era que em 2014 o destino adequado fosse atendido completamente, por 

conta do esgotamento do prazo para instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 

nº 12.305 em 2010, mas a ABRELPE (2014) indicou as novas proporções no nordeste de 

destinação e com ela a inércia das estatísticas, com variações percentuais abaixo de 2%. O 

destino a lixões diminui para 31,3%; a de aterros controlados aumentou para 33,1% e de 

aterros sanitários teve variação para 35,6%, conforme a Figura 2. 
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Figura 2 - Destinação de Resíduos – Nordeste 2014. Fonte: ABRELPE - Panorama dos 
Resíduos Sólidos no Brasil 2014. 

 

Após aplicada a análise conglomerados, encontrou-se então a distribuição dos 

municípios em grupos, resultando em 45 municípios no primeiro grupo, 49 no segundo grupo, 

39 no terceiro e 51 no quarto, totalizando os 184. A distribuição de grupos quanto à destinação 

na Figura 3. 

Conhecendo a distribuição de municípios no Ceará em grupos delimitados pelo 

comportamento comum quanto à destinação no estado do Ceará de resíduos, procurou-se 

entender o perfil socioeconômico dos grupos, para verificar se algum dos índices elencados 

era fator de relevância nas diferentes destinações de resíduos. 
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Figura 3 - Mapa de Identificação dos Clusters ou Grupos por destinação de resíduos. Fonte: 
Autoras, 2016. 
 

2ª Fase - análise de regressão linear múltipla 

Em um primeiro momento a análise de regressão múltipla indicou a força de correlação 

entre as variáveis e a tendência de destinação de resíduos sólidos, onde se constatou que das 

seis variáveis estudadas, quatro indicaram terem relação com a destinação de resíduos sólidos, 

que são o IDH, IDM, a Renda per Capita e a Densidade Demográfica, excluindo-se a Taxa de 

Urbanização e a Taxa de Analfabetismo. 

 Excluindo-se as variáveis insignificantes para o modelo citadas, conseguiu-se com a 

análise de regressão múltipla prever a tendência de comportamento da destinação de resíduos 

sólidos por meio de uma função matemática: Lixo Coletado (Nº De Residências) = 2,106 + 

0.576(IDM) + 5,493(IDH) +0.159(Densidade Demográfica) + 0,429(PIB Per Capita). 

 

As taxas que multiplicam os respectivos índices socioeconômicos indicaram a força de 

cada um na destinação de resíduos sólidos. Desta feita, a ordem decrescente de influência foi 

do IDM, seguido do IDH, da Densidade Demográfica e do PIB Per Capita, ilustrado na Figura 

4. 
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Figura 4 - Gráficos de Dispersão – Relação entre Lixo Coletado e Índices Socioeconômicos. 
Fonte: Autoras, 2016. 
 

CONCLUSÕES 

Diante do estudo realizado identificou-se quatro agrupamentos de municípios cearenses 

que se comportam similarmente quanto ao destino de seus resíduos, o que foi feito com base 

na técnica estatística de análise de conglomerados. Os municípios que apresentavam 

comportamento similar de destinação de resíduos sólidos em 2010 mantiveram suas 

configurações nos seus grupos até o prazo final de adequação à Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, em 2014. Ou seja, os grupos com destino mais adequado do lixo não obtiveram 

relevantes avanços nos anos seguintes, assim como os grupos de destino impróprio não 

melhoraram este quesito. Desta maneira se entende que a criação de uma legislação federal 

específica não estimulou a mudança de destinação de resíduos sólidos no estado. 

Mas a destinação de resíduos correta, ou seja, por coleta e direcionada a aterros 

sanitários pode ser estimulada avaliando outros aspectos como os índices socioeconômicos 

dos municípios, o que se percebeu com a aplicação da análise de regressão linear múltipla. Os 

índices de relevância em ordem crescente são o IDM, IDH, Densidade Demográfica e PIB Per 
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Capita, respectivamente, logo as estratégias políticas, econômicas e sociais para estimular a 

mudança o panorama de destinação de resíduos sólidos nos municípios do Ceará devem 

passar também pela melhoria dos mesmos. 

Com este estudo espera-se contribuir no planejamento de ações eficazes de políticas 

públicas, que sejam mais próximas de soluções para os desafios da gestão de resíduos sólidos, 

principalmente quanto ao seu destino, ainda que ferramentas estatísticas sejam limitadoras 

para a proposição de soluções definitivas e padronizadas. Espera-se dessa maneira, reduzir os 

impactos ambientais da prática do descarte no estado do Ceará. 
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RESUMO: A rápida urbanização e ausência de infraestrutura de cidades densamente 
populosas gera uma grande quantidade de resíduos, tendo como exemplo o resíduo de 
borracha, proveniente de pneus de veículos automotores, associados a elevadas concentrações 
de volumes de chuvas, podem ocasionar verdadeiras catástrofes humanas, inclusive com 
grandes prejuízos materiais. A necessidade de captação e drenagem dessas águas ganha 
importância primordial nos dias atuais, principalmente pela sua exiguidade cada vez mais 
presente na nossa realidade. Visando amenizar esses impactos e catástrofes, essa pesquisa foi 
desenvolvida com o proposito de criar um concreto permeável com adição de resíduo de 
borracha para facilitar a captação de águas pluviais. A pesquisa continua em andamento, 
porém, já foram obtidos alguns resultados nos ensaios de resistência à compressão próximos 
de 13 Mpa, o qual atende a garagens e vias de trafego de veículos leves. 
Palavras–chave: concreto permeável, permeabilidade, resistência 
 

TCHNICAL FEASIBILITY STUDY OF TIRE WASTE USE IN 
CONCRETE COMPOSITION FOR PAVING PERMEABLE URBANA 
ABSTRACT: Rapid urbanization and absence of densely populated cities infrastructure 
generates a lot of waste, taking as an example the rubber residue from car tires, associated 
with elevated concentrations volumes of rain, can cause real human disasters, including large 
material damage. The need to capture and drainage of groundwater gained prime importance 
today, mainly because of its smallness increasingly present in our reality. Aiming to mitigate 
these impacts and disasters, this research was developed with the purpose of creating a 
permeable concrete with added rubber residue to facilitate rainwater harvesting. Research is 
ongoing, however, they were already achieved some results in the compressive strength tests 
around 13 Mpa, which serves garages and traffic routes of light vehicles. 
KEYWORDS: pervious concrete, permeability, resistance 
 

INTRODUÇÃO 

A Indústria da Construção Civil exerce importante papel na transformação ambiental da 

sociedade moderna. Em contrapartida, gera impactos negativos sobre o meio ambiente em 

razão das diversas formas de poluição ambiental, pelo elevado consumo de recursos naturais, 

pela geração de resíduos e também pela produção de sistemas construtivos que gerem 

conforto e bem-estar à população. A rápida urbanização e ausência de infraestrutura de 

cidades densamente populosas gera uma grande quantidade de resíduos, tendo como exemplo 
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o resíduo de borracha, proveniente de pneus de carros, associados a elevadas concentrações de 

volumes de chuvas temporais, ocasionam, em alguns casos, verdadeiras catástrofes humanas, 

inclusive com grandes prejuízos materiais. A necessidade de captação e drenagem dessas 

águas e o reaproveitamento desses resíduos ganha importância primordial nos dias atuais, 

principalmente pela sua exiguidade cada vez mais presente na nossa realidade.  

Diante disso, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de criar um concreto 

permeável usando resíduo de pneu que tenha tanto resistência quanto permeabilidade, 

consideráveis, e que seja usado como uma saída para reduzir o escoamento de águas pluviais 

e minimizar enchentes.  

O concreto permeável vem como uma alternativa para a pavimentação de 

estacionamentos e vias onde o tráfego de veículos é baixo, devido a sua baixa resistência, em 

relação ao concreto convencional, torna-se bastante atrativo do ponto de vista técnico, como 

solução para a captação de águas pluviais de baixa ou elevadas concentrações II Congresso 

Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis devido a sua característica peculiar 

de permeabilidade, funcionando também como um filtro artificial de modo a facilitar a sua 

absorção pelo solo e, dessa forma, garantir o provimento e manutenção do lençol freático. E 

também do ponto de vista econômico, diminuindo os sistemas de estancamento de águas de 

chuva, como os piscinões, fazendo com que se tenha um melhor aproveitamento dos terrenos. 

A principal diferença encontrada entre o concreto permeável e o convencional é o índice 

de vazios, uma vez que, no permeável, esse índice é muito elevado. Isso acontece devido a 

sua composição, que é feita basicamente de agregado graúdo e cimento, sendo o agregado em 

sua maioria, de mesma granulometria. Em algumas ocasiões, em que se deseja menos 

permeabilidade e mais resistência, é acrescentado agregado miúdo (areia grossa) na 

composição, visto que, como o grão da areia é menor que o da brita, irá preencher mais 

vazios, fazendo com que aumente a resistência e a permeabilidade diminua.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais  

Para a confecção dos corpos de prova foram utilizados os seguintes materiais:  

 Brita 0;  

 Cimento CP IV;  

 Resíduo de Pneu;  

 Água.  
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O cimento utilizado foi o CP IV (Cimento Portland pozolânico). O alto teor de pozolana 

presente no CP IV, entre 15 e 50%, faz com que seja resistente a ataques de sulfatos, 

tornando-o altamente eficiente em concretos para pavimentos e solo-cimentos.  

 

Tabela 1. Caracterização do cimento utilizado (CP IV). IFRN, 2016. 

Massa Específica 2820 kg/m³ 

Finura (Ret # 200) 0,54% 

 

Para a produção do traço foi usada a brita 0 (material passante na peneira 12,5mm), com 

o propósito de diminuir a quantidade de vazios. Devido a não utilização da areia, a quantidade 

de vazios ainda permaneceu elevada, por essa razão, fez-se necessário a utilização da brita 

retida na peneira 4,8 e 2,4 mm.  

O resíduo de borracha proveniente de pneus de carro foi obtido por meio de doações de 

empresas recauchutadoras de pneus. Devido ao tamanho elevado das laminas do resíduo de 

borracha, foi necessário fazer o peneiramento para haver o controle da granulometria usada no 

traço, usou-se o resíduo que ficou retido na peneira de malha 2,4mm, conforme a figura 

abaixo (Fig. 1):  

 

 

Figura 1. Resíduo de pneu. IFRN, 2016. 

 

Métodos  

Para a realização da pesquisa foi necessário varias etapas de experimentos. Na primeira 

etapa realizou-se a confecção de vários traços com ausência do resíduo de borracha variando 

as proporções de brita 0 e utilizando processos de cura seca (ao ar livre) e úmida, com a 

intenção de encontrar um traço que apresente um boa resistência à compressão e uma boa 

permeabilidade. Após esses testes, percebeu-se que os CP’s que ficaram em cura seca 
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apresentaram uma maior resistência. Depois de encontrado o traço de referência, começou-se 

a elaboração dos traços com 10 e 15% de resíduo de borracha, em relação ao cimento.  

Necessitou-se moldar oito corpos de prova, sendo seis cúbicos (10x10x10cm) e dois 

cilíndricos (10x20cm), para a realização dos ensaios. Por falta de normas brasileiras para 

concreto permeável, seguiu-se como parâmetro a norma brasileira [3] NBR 5738.  

Após serem desmoldados, os corpos de prova permaneceram em cura seca durante 28 

dias para a realização dos ensaios de Massa Específica Aparente (MEa), Massa Específica 

Real (MEr), Módulo de Elasticidade Dinâmico (E), Permeabilidade e Resistência a 

Compressão.  

Ensaio de permeabilidade 

Para a realização dos ensaios de permeabilidade, desta pesquisa, foi desenvolvido um 

aparelho (Fig. 2) que, através do tempo que a água leva para escoar entre os poros do corpo de 

prova, é possível verificar o grau de permeabilidade e classifica-lo por praticamente 

impermeável, muito baixa, baixa, média ou alta permeabilidade, segundo American Concrete 

Institute - ACI 522 R-06, de acordo com a tabela a seguir:  

 

Tabela 2. Grau de permeabilidade (ACI 522 R-06). IFRN, 2016. 

Coeficiente de permeabilidade K (m/s) Grau de permeabilidade 

 Alta 

 a  Média 

 a  Baixa 

 a  Muito baixa 

 

Praticamente impermeável 

 

O coeficiente de permeabilidade é determinado através da Lei de Darcy, pela seguinte 

equação: 

(Eq. 1).  
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Onde:  

K = Coeficiente de permeabilidade;  

A1 = Área de sessão da amostra;  

A2 = Área do tubo;  

L = Comprimento da amostra;  

T = Tempo médio;  

hi = Altura inicial;  

hf = Altura final. 

A figura a seguir mostra o aparelho utilizado para a execução do ensaio:  

 

 

Figura 1. Permeâmetro. IFRN, 2016. 

 

Ensaio de módulo de elasticidade dinâmico 

Com base nos estudes de [5] BATEZINI, Rafael, para a efetuação do ensaio de Módulo 

de Elasticidade Dinâmico foi utilizado um aparelho de ultrasson, que mede a velocidade de 

propagação de onda ultrassonica no interior do corpo de prova (Fig. 3), com base nos 

resultados da propagação da onda e do tempo necessário para a onda percorre-lo, é possível 

determinar o valor do módulo de elasticidade dinâmico dado em gigapascal (GPa). 
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Figura 3.  Aparelho de ultrasson. IFRN, 2016. 

 

Ensaio de resistência à compressão 

No ensaio de resistência à compressão o corpo de prova é colocado numa prensa (Fig. 

4) onde será depositada uma carga gradual até que ele atinja sua resistência máxima e se 

rompa, a tensão de ruptura é dada pela razão entre a carga e a área superficial do corpo de 

prova, em que o resultado é apresentado em megapascal (Mpa). 

 

 

Figura 4. Prensa. IFRN, 2016. 

 

A velocidade de incrementação de carga para concreto convencional é 10 kgf/s, para o 

concreto permeável foi utilizado 6 kgf/s, devido a sua quantidade de vazios. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a avaliação dos corpos de prova foi preciso realizar ensaios de massa específica, 

módulo de elasticidade, resistência a compressão axial e permeabilidade. No ensaio de 

resistência à compressão, como esperado, o traço que apresentou mais resistência foi o traço 

com ausência do resíduo de borracha, como mostrado a seguir (Fig. 5):  

 

 

Figura 5. Gráfico dos resultados de resistência à compressão. IFRN, 2016. 

 

A Figura 6 ilustra os resultados das massas específicas: 

 

 

Figura 6. Gráfico dos resultados de massa específica. IFRN, 2016. 

 

Como é possível observar, os maiores resultados das massas específicas real e aparente, 

assim como no ensaio de resistência à compressão, foram do traço de referência, podendo-se 

verificar que as massas específicas e a resistência são diretamente proporcionais.  

No ensaio de módulo de elasticidade dinâmico, o traço de referência também apresentou 

o maior valor, como mostra a figura a seguir: 
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Figura 7. Gráfico dos resultados do módulo de elasticidade dinâmico. IFRN, 2016. 

 

Comparando os resultados dos ensaios acima, é possível afirmar que, tanto as massas 

específicas quanto à resistência e módulo de elasticidade dinâmica, são diretamente 

proporcionais.  

Os resultados dos ensaios de permeabilidade deram iguais para ambos os traços, pois os 

coeficientes de permeabilidade encontrados através da realização do ensaio foram 

praticamente iguais, sendo classificados como sendo de alta permeabilidade. O coeficiente de 

permeabilidade se manteve constante durante a análise dos corpos de prova, mantendo o grau 

de permeabilidade auto, como mostra a tabela a seguir:  

 

Tabela 3. Resultados do ensaio de permeabilidade. IFRN, 2016. 

 Coeficiente de 

permeabilidade 

Grau de 

permeabilidade 

Traço de referência 0,008 Alta 

Traço com 10% de borracha 0,008 Alta 

   

 

Foi feito o peneiramento da borracha e a fração usada foi o material retido na peneira de 

malha 2,4mm, que por sua vez, foi à mesma utilizada pela menor brita. Em virtude da brita e 

o resíduo terem a mesma granulometria não houve preenchimento de vazios, fazendo com que 

a permeabilidade permanecesse constante em ambos os resultados.  
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CONCLUSÕES 

Pelo fato da pesquisa ainda continuar em andamento, não se tem muitos resultados para 

fazer uma análise mais completa, mas pelo que foi exposto acima, é possível perceber que ao 

adicionar o resíduo de borracha, algumas propriedades do concreto foram alteradas. A 

resistência, o módulo de elasticidade e as massas específicas, decresceram. Isso ocorreu 

devido à ductilidade do resíduo, por ser um material com alta capacidade de deformação, 

oposto ao concreto, sendo assim, pode-se afirmar que a resistência irá diminuir de acordo com 

o aumento de resíduo que será adicionado ao concreto.  

De acordo com a literatura, a resistência esperada para este tipo de concreto é de, 

normalmente, 10 Mpa, contudo, foi obtida uma resistência de 11,3 Mpa, mesmo depois da 

adição da borracha em sua composição, atendendo à carga de veículos leves, que é em torno 

de 1200 kg. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta e discute a viabilidade técnico-econômica para instalação 
de sistemas fotovoltaicos residenciais conectados à rede elétrica de baixa tensão no município 
de Paulo Afonso – Ba. Diante da grande disponibilidade do recurso solar na região, foi 
realizada uma pesquisa da faixa média de consumo de eletricidade em residências com 
diferentes classes econômicas. A partir da média de consumo para certo grupo social, foi 
dimensionado um sistema fotovoltaico para atender 100% da demanda residencial, e a partir 
de então, foram realizadas simulações para geração de eletricidade utilizando diferentes 
tecnologias de Silício (monocristalino, policristalino e amorfo) para estudo da viabilidade 
técnica. Através de uma pesquisa de mercado, foram considerados os custos com 
equipamentos, instalação e manutenção do sistema para fundamentar o estudo de viabilidade 
econômica para cada uma das tecnologias. E por fim foi realizada a análise do tempo de 
retorno do investimento para cada uma das tecnologias, com o intuito de auxiliar um possível 
investidor na tomada de decisão em que tipo de tecnologia utilizar no seu sistema fotovoltaico 
residencial.     
 
 
Palavras–chave: geração distribuída, geração de eletricidade, sistemas fotovoltaicos 
conectados à rede.  
 
FEASIBILITY STUDY OF TECHNICAL-ECONOMIC FOR RESIDENTIAL 
PHOTOVOLTAIC SYSTEMS INSTALLATION CONNECTED ON THE GRID IN THE CITY 
OF PAULO AFONSO-BA 
 

ABSTRACT: This paper presents and discusses the technical and economic feasibility for the 
installation of residential photovoltaic systems connected to the grid of low voltage in the city of Paulo 
Afonso - Ba. Given the hight availability of the solar resource in the region, we made a search of the 
average range of electricity demand with different economic classes. From the average consumption 
for a particular social group, a photovoltaic system has been designed to meet 100% of the residential 
demand, and from then simulations for electricity generation were performed using different silicon 
technologies (monocrystalline, polycrystalline and amorphous) to technical feasibility study. Through 
market research, we considered the cost of equipment, installation and maintenance of the system to 
support the economic feasibility study for each of the technologies. Finally it was performed the 
analysis of the payback time of the investment for each of the technologies in order to help a possible 
investor in making a decision on what kind of technology to use in your residential photovoltaic 
system. 
 
KEYWORDS: distributed generation, power generation, photovoltaic systems connected to the grid. 
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INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de ampliação da matriz energética brasileira para atender à 

crescente demanda e da preocupação com a sustentabilidade do nosso planeta, a energia solar 

fotovoltaica configura como uma excelente alternativa para geração de eletricidade, sobretudo 

para certas regiões do país. 

Após certas ações desenvolvidas pelo governo federal para a normatização de sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica, os consumidores residenciais podem se tornar 

autoprodutores da energia que eles mesmos consomem. Apesar dos procedimentos para 

conexão de um sistema fotovoltaico de micro-geração (sistemas de potência inferior 100kW) 

estarem difundidos amplamente pelas concessionárias de energia local, bem como pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é necessário um estudo de caso na 

localidade para que seja verificada a viabilidade técnica e econômica de se instalar um 

sistema fotovoltaico conectado à rede. 

Este trabalho apresenta um estudo realizado no município de Paulo Afonso-BA, a 

respeito de tal viabilidade utilizando diferentes tecnologias de coletores planos, fixos de 

Silício monocristalino, policristalino e amorfo, a fim de verificar a geração de eletricidade nas 

condições meteorológicas locais, relacionando para cada uma delas o custo com 

equipamentos, instalação e manutenção ao longo dos anos.  

A partir dos resultados das simulações realizadas, é possível comparar o custo-benefício 

que cada uma das tecnologias traz para o investidor, com o intuito de auxiliar na tomada de 

decisão do tipo de tecnologia mais vantajosa para se instalar no local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Através de uma pesquisa em locus, foi analisado o consumo médio de energia elétrica 

de residências de diferentes classes sociais no município de Paulo Afonso-BA, e dentre elas, 

elegemos para estudo de caso as residências de classe média para dimensionamento de um 

sistema fotovoltaico e suas devidas simulações. Para as simulações, utilizamos o software 

computacional RETScreen a fim de analisar todos os parâmetros de viabilidade para 

instalação de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede elétrica em baixa tensão. 

O RETScreen é um software que, entre várias funções, calcula a produção de energia 

elétrica proveniente de fontes renováveis e fornece um estudo da viabilidade técnico – 

econômica desses sistemas, dessa maneira, o software auxilia na tomada de decisão 

em se investir ou não num determinado tipo de tecnologia. Este possui em seu banco 

de dados informações cedidas pela NASA sobre as características climáticas da 
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região escolhida. Dessa forma, realizamos as simulações com diferentes tipos de tecnologia 

de Silício para coletores planos e fixos especificamente para o município de Paulo Afonso. As 

simulações obedeceram aos seguintes procedimentos: 

 Primeiro elegemos como localização a ser estudada, o município de 

Paulo Afonso na Bahia, cuja base de dados do software insere a latitude e longitude,  

irradiância solar média mensal, e temperatura ambiente média. De acordo com o 

projeto, é necessário escolher a forma de geração de energia desejada, que no nosso 

estudo foi o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Em seguida, definiu-se a 

angulação da placa e o ângulo azimutal para a região. 

 Foi inserido o preço do megawatt da concessionária de energia local e o preço 

aproximado da instalação do sistema. Em seguida foi escolhido o tipo de tecnologia 

para a placa utilizada, a potência elétrica desejada do sistema, e um fabricante e 

modelo 

existente no banco de dados do software. No nosso estudo, o sistema foi projetado 

para um consumo médio mensal de 300kWh, o que implica num dimensionamento do 

sistema em torno de 2 kWp. 

 De acordo com a disponibilidade do mercado, selecionamos um inversor de 

frequência, com eficiência de 98,5%, com potência de saída igual à do gerador 

fotovoltaico (2 kW), e um máximo valor para perdas diversas no sistema de 5%. 

 Após o preenchimento técnico, foi realizada uma análise econômica, em que foram 

levados em consideração a taxa de inflação anual em que utilizamos 9% (com base no 

ano de 2015), o tempo devida do projeto em que consideramos que o sistema dure 25 

anos. Também deve-se levar em consideração dívidas geradas em função da 

implementação do projeto ou incentivos financeiros que porventura pode ter ocorrido. 

Também deve ser considerado os custos com operação e manutenção, que 

equivale em média a 1% do valor total do sistema por ano. 

 Uma vez inseridos todos os parâmetros relevantes para o projeto, o software fornecerá 

dados relacionados à energia gerada mensal e anualmente ao longo dos anos; a relação 

custo-benefício anual; a economia financeira anual e acumulada durante a vida útil do 

sistema; o tempo de retorno do investimento; entre outros elementos relacionados à 

eficiência energética e diminuição de gases poluentes na atmosfera.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar as características meteorológicas locais, (Tabela 1) observa-se uma 

irradiância bastante elevada ao longo do ano. A temperatura do ar é outro importante fator 

para a geração de eletricidade, pois o aumento da temperatura dos módulos provocam 

diminuição na geração de eletricidade. Considerando o posicionamento da região, o ângulo de 

inclinação da placa deve ser de 10°, para se obter a melhor eficiência.  

Tabela 16. Aspectos Geográficos Gerais Da Cidade De Paulo Afonso. IFBA, 2015. 

 

Para o dimensionamento do sistema, foram selecionados módulos fotovoltaicos 

comerciais de diferentes tecnologias do Silício ( monocristalino, policristalino e amorfo) para 

atender uma potência instalada superior a 2kW, cujas características são apresentadas nas 

figuras a seguir. 

Figura 92. Características da placa fotovoltaica constituída de silício monocristalino. IFBA, 

2015. 
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Figura 2. Características da placa fotovoltaica constituída de silício policristalino. 

IFBA, 2015. 

 
 

Figura 3. Características da placa fotovoltaica constituída de silício amorfo. 

IFBA, 2015. 

 
 

Analisar o coeficiente de temperatura como parâmetro de qualidade da célula foi de 

grande relevância para este estudo, uma vez que o município de Paulo Afonso - BA possui 

elevadas temperaturas ao longo do ano. Percebemos que a tecnologia silício amorfo se 

sobressaiu em relação às demais por possuir esse coeficiente relativamente baixo, o que 

significa menos perdas na geração. Porém as demais tecnologias apesar de sofrerem perdas 

maiores, possuem um coeficiente de temperatura considerado aceitável, por serem placas com 

uma melhor qualidade (em relação à tecnologia de Silício amorfo), fazendo com que a 

eficiência se sobressaia às perdas.  

Observamos que para um sistema de potências aproximadas, a placa solar de Silício 

monocristalino apresenta maior geração por possuir a melhor eficiência. A segunda mais 

eficiente é a placa de Silício policristalino e por último a de Silício amorfo. Outro fator a ser 

levado em consideração é a quantidade de módulos fotovoltaicos a ser utilizado para compor 
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um gerador de certa potência. No estudo realizado, a quantidade de módulos de Silício amorfo 

é bem maior que a quantidade de módulo das outras tecnologias (devido à baixa eficiência do 

amorfo), com isso ocuparia uma área que muitas vezes não está disponível nas instalações 

residenciais. Além de aumentar os custos com instalação, cabeamento e suportes. 

Os estudos apontam para um alto nível de irradiância do longo de todo o ano, com 

pequenas variações sazonais, isso faz com que a produção energética seja estável e elevada. O 

tempo de retorno do investimento é relativamento próximo, bem como o quantitativo de 

eletricidade gerada ao longo do ano, conforme ilustra a Figura 4. No entanto a perda da 

eficiência dos módulos de Silício amorfo é bastante significativa após o primeiro ano de 

instalado o sistema, e como já foi discutido, requer bem mais espaço para instalação das 

placas. 

Com isso, um dos fatores que muito influencia na tomada de decisão do tipo de 

tecnologia é o investimento inicial do sistema, sobretudo dos módulos fotovoltaicos. De 

acordo com pesquisa de mercado no momento da pesquisa (dezembro de 2015), para o 

sistema dimensionado em 2kWp, o custo com módulos de Silício monocristalino ficaria em 

torno de R$ 10.800,00; para a tectnologia de Silício policristalino ficaria em torno de R$ 

8.000,00; e para tecnologia de Silício amorfo ficaria em torno de R$ 7.700,00.  

Na Figura 4, verifica-se um quadro comparativo da geração de eletricidade por cada 

uma das tecnologias estudadas a partir dos sistmas que dimensionamos para o projeto. 

Por termos julgado a tecnologia de Silício policristalino como sendo a que melhor 

atende a relação custo-benefício, a partir dos parâmetros já discutidos, na Figura 5, verifica-se 

a curva de tempo de retorno do investimento para essa tecnologia. 
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Figura 93. Comparativo da exportação de eletricidade para a rede entre os 

diferentes tipos de células. IFBA, 2015. 

 

 

Figura 94. Gráfico de análise do retorno financeiro para o sistema de Si-

policristalino. IFBA, 2015. 
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A partir do quantitativo de energia gerado para cada um tipo de tecnologia, pode-se plotar o 

gráfico de retorno financeiro para qualquer das tecnologias, e pelo que percebemos, para 

sistemas pequenos (residenciais), o tempo de retorno é muito próximo. No entanto, a intenção 

deste trabalho não foi de influenciar a tomada de decisão de um possível investidor por essa 

ou aquela tecnologia, mas sim fornecer subsídios para uma tomada de decisão entre o tipo de 

tecnologia mais adequado às condições particulares. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo realizado apontou para uma viabilidade tanto técnica quanto econômica para a 

instalação de um sistema fotovoltaico residencial conectado à rede no município de Paulo 

Afonso-BA. Tal parecer baseia-se nas condições favoráveis de disponibilidade do recurso 

solar em praticamente durante todo o ano, da análise do retorno do investimento ao longo dos 

anos. 

Para uma mesma análise de viabilidade, as diferentes tecnologias utilizadas na 

simulação da geração de eletricidade e da relação custo-benefício, podem nortear um possível 

investidor em que tipo de tecnologia adquirir. No entanto, qualquer uma entre elas se mostra 

atrativa sob o aspecto da sustentabilidade e da autoprodução individual. 

Portanto, encaramos a geração solar fotovoltaica como uma importante ferramenta para 

o desenvolvimento energético brasileiro, e para isso é essencial a disseminação desses tipos 

de sistemas em larga escala, sobretudo, em regiões tão abastadas do recurso solar, como é o 

caso da Região Nordeste. 
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RESUMO: O concreto é considerado em sua macroestrutura um material homogêneo, 
isotrópico, elástico linear para efeito de projeto. Essa concepção de projeto incorpora fatores 
de correções para que o mesmo se torne seguro para os projetistas. Tais fatores de segurança 
são comumente criticados por profissionais da área, entretanto para ratificar tais fatos faz-se 
necessário conhecer o concreto profundamente. Sabe-se que o concreto é um material 
compósito e é estudado em duas fases distintas, a matriz (pasta) e as inclusões (agregados) 
tomando partido do melhor das duas fases. Se a escala de análise for diminuída, verifica-se o 
aparecimento de uma terceira fase denominada zona de transição interfacial, sendo essa fase 
algo pouco investigado, porém a mesma influencia nas propriedades do concreto. Este 
trabalho teve por objetivo um aprofundamento no estado da arte do concreto e realizações 
experimentais, foi feita uma análise das influências nas fases de traços diferentes. Para tal, 
foram realizados diversos métodos, a saber: ensaio para determinação das frações 
volumétricas da matriz e inclusão; de resistência à compressão. De posse dos resultados, 
conseguiu-se visualizar a microestrutura dos compósitos através de ensaios de microscopia 
eletrônica de varredura, além de traçar correlações matemáticas importantes a partir dos traços 
estudados. 
Palavras–chave: interface, compósitos, micromecânica, microscopia 
 

STUDY OF CONCRETE INTERFACIAL TRANSITION ZONE 
DEVELOPING RELATIONS MATHEMATICS 
 
ABSTRACT: The concrete is considered in its macrostructure a homogeneous material, 
isotropic, linear elastic design to effect. This concept of design incorporates corrections 
factors so that it becomes safe to designers. These safety factors are commonly criticized for 
professionals, but to ratify these facts it is necessary to know the concrete deeply. It is known 
that concrete is a composite material and is studied in two phases, the matrix (slurry) and 
inclusions (aggregates) taking advantage of the best of the two phases. If the analysis range is 
decreased, there is the appearance of a third phase called interfacial transition zone, this phase 
being something little investigated but the same influence on concrete properties. This study 
aimed at deepening the state of the art concrete and experimental achievements, an analysis of 
influences was made in the phases of different traits. To this end, several methods were 
conducted as follows: Test to determine the volume fractions of matrix and inclusion; 
compressive strength. With the results, we were able to view the microstructure of composites 
by scanning electron microscopy tests, in addition to showing important mathematical 
correlations from the studied traits. 
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KEYWORDS: interface, composites, micromechanics, microscopy 
 

INTRODUÇÃO 

Contexto e justificativa 

 Na Engenharia, existem diversos tipos de materiais considerados homogêneos em sua 

estrutura macro, entretanto em sua microestrutura podem ser entendidos como a composição 

de diversos outros materiais. Esses tipos de materiais que possuem como arranjo a reunião de 

outros materiais são conhecidos como compósitos, tendo como maior exemplo na engenharia 

civil, o concreto. Sendo a argamassa uma fase contínua que envolve os agregados graúdos em 

uma fase dispersa. 

  Em geral, os materiais compósitos possuem pela sua definição inicial, uma 

complexidade muito maior que os materiais de uma única fase. As propriedades, mecânicas, 

elétricas, térmicas etc., são uma motivação para o estudo, devido a não possibilidade de uma 

abordagem matemática simplificada. Há também, uma dificuldade acentuada para análise da 

microestrutura do concreto, já que não é possível fazer uma análise detalhada sobre sua 

estrutura apenas a olho nu. Sendo assim, a microscopia é uma técnica que auxilia a 

observação da estrutura de uma forma mais arrojada. Principalmente para análise de uma 

terceira fase representada pela zona de transição interfacial. 

 Estudos científicos e de simulação matemática vem sendo desenvolvidos e melhorados 

ao longo de algumas décadas, como exemplo o Método dos Elementos Finitos (BATHE, 

1983), Modelos Micromecânicos (COOK et al., 1989), Teoria dos Volumes Finitos 

(ZIENKIEWICZ, 1989). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterização dos materiais 

Areia 

Utilizou-se uma areia quartzosa, arredondada, de rio, seca ao ar e classificada como uma areia média 

(zona 3), de acordo com a NBR 7211/1983. Toda a areia utilizada foi peneirada na malha com abertura de 2,38 

mm.  

Cimento 

O cimento utilizado foi o Portland composto com adição de escória de alto-forno (CPII- E-32) fabricado 

pela empresa CIMPOR no Nordeste, localizada em São Miguel dos Campos, AL.  

Brita 
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No ensaio, foi utilizada a brita 1, classificada conforme a NBR 7225/93. A brita 

utilizada para realização do concreto foi peneirada na malha com abertura de 4,76 mm para 

eliminação do excesso de pó presente na mesma. 

Ensaio de densidade absoluta do agregado graúdo 

Para a obtenção dos futuros resultados, fez-se necessário a realização do teste de 

densidade absoluta do agregado graúdo. A execução do ensaio foi todo realizado de acordo 

com a NBR 7251/1982. A densidade absoluta é calculada a partir da Equação 1. Os resultados 

estão dispostos na Tabela 1. 

 

 

(Equação 1) 

Onde: 

αa = Densidade da água;  

Ps = Peso da amostra seca;  

P1 = Peso do picnômetro + água; 

P2 = Peso do picnômetro + água + Ps. 

ab = Densidade absoluta da brita 

 

Tabela 1. Teste de densidade da brita com amostras de pesos constantes. IFAL, 2015 

Amostra P1(g) Ps(g) P2(g)  ab(g/cm³) 

1 1074,4 60 1112,3 2,714 

2  1075,4 60 1112,6 2,714 

3 1075,9 60 1112,8 2,714 

          Média    2,648 

 

Métodos da pesquisa 

A parte experimental do projeto foi realizada durante o fim do ano de 2014 até abril de 

2015 em alguns laboratórios diferentes, são eles: Laboratório de Materiais de Construção 

Civil (LMCC) e Laboratório de Microscopia (LAB12) de Química, ambos do Instituto 

Federal de Alagoas (IFAL); e Núcleo de Pesquisas Tecnológicas (NPT), da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), todos localizados no campus Maceió. 

O conhecimento dos traços foi feito através de um estudo na literatura, onde o objetivo 

maior seria encontrar traços sem o uso de aditivos. Os traços utilizados, dosados para 25 e 20 
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Mpa, respectivamente, já tinham sido utilizados em um projeto de pesquisa (BEZERRA et al., 

2012). O ‘slumptest’ foi realizado conforme a NBR NM 67 (ABNT, 1998).  

No laboratório de química aconteceu o processo de análise da microestrutura do 

concreto. O Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) trabalha a uma voltagem de 20KV, 

sobre alto vácuo emitindo um canhão de elétrons sobre a amostra, esta por sua vez deve estar 

bem fixa no suporte. 

Moldagem, lavagem dos corpos de prova e determinação das frações volumétricas  

Após possuir o traço a ser trabalhado, determinou-se a proporção dos materiais a serem 

utilizados e se deu início à produção do concreto para moldagem. Logo em seguida, o 

concreto presente nos moldes foi lavado para determinação das frações volumétricas de 

agregado graúdo. Para preparação do concreto (Figura 1) a NBR 5738/08 foi de fundamental 

importância para a sua realização.  

 

 

Figura 1. Processo de mistura dos materiais: a) metade da água; b) agregado graúdo; c) 
cimento; d) areia e, logo após, acréscimo do restante da água. IFAL, 2015. 
 

Sequencialmente, após o processo de homogeneização da mistura, iniciou-se a 

moldagem de quatro corpos de prova cilíndricos. Depois, foi feita a pesagem e anotação dos 

pesos totais frescos de cada um deles, sendo desmanchados logo em seguida. Para 

continuidade do processo, foi coletado todo material graúdo que, por sua vez, foi colocado na 

estufa para ser seco, em nenhum momento as quantidades de brita presentes em cada molde 

foram misturadas. Os pesos do material seco também foram recolhidos assim como os do 

material encharcado, sendo todos importantes para o cálculo do volume absoluto. 

A obtenção da fração volumétrica foi feita de forma aproximada e calculada com base 

na Equação 2, onde o volume total de concreto é obtido subtraindo-se do volume do molde 

utilizado, um volume de vazios estipulado, que neste caso foi adotado como sendo 2%. A 
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tabela 2 informa os resultados dos cálculos das frações volumétricas para as resistências 

características à compressão. 

 
      (Equação 2) 

Onde: 

 = volume absoluto de agregado graúdo; 

Vt = volume total de concreto. 

Moldagem e cura dos corpos de prova 

Todo procedimento quanto à moldagem dos corpos de prova já foi descrito, à luz da 

NBR 5738 (2008), foi repetido para que desta vez os corpos moldados fossem curados. Ao 

obter a mistura, iniciou-se a determinação da consistência do concreto através do método do 

troco de cone (‘slumptest’), conforme a NBR NM 67 (ABNT, 1998). Posteriormente, os 

corpos de prova cilíndricos com dimensões já citadas foram moldados e ao passar de vinte e 

quatro horas foi realizado o desmolde dos corpos de prova, sendo colocados em cura úmida 

no tanque do laboratório de materiais, sob uma temperatura e pressão ambiente. 

Rompimento dos corpos de prova e separação das amostras para análise 

O ensaio efetivado nos corpos de prova com o traço preestabelecido foi o de 

compressão mecânico realizado aos 28 dias de idade, anua a NBR 5739 (2007). Após a cura 

os corpos de prova foram retificados numa máquina retificadora da marca PAVITEST para 

que fossem nivelados resultando num melhor desempenho do método.  

Com todos os corpos de prova retificados, estes foram levados para uma prensa 

hidráulica da empresa DINATESTE cuja marca é AMSLER, utilizada para determinação da 

resistência à compressão. A máquina que se fez tal uso não era digital, havendo a necessidade 

de trocar a escala de acordo com a resistência pretendida para o concreto. 

Ao romper os corpos de prova, eram recolhidas amostras de tamanhos diversos de cada 

um para, posteriormente, serem analisadas em laboratório, as mesmas eram depositadas em 

cápsulas de metal. Com o material recolhido, fez-se uma separação mais detalhada das 

amostras por conta da sensibilidade do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), 

colocando-as em cápsulas e tubos criogênicos. Uma amostra da matriz e outra do concreto 

foram separadas para cada corpo de prova rompido, além dos materiais constituintes: cimento, 

areia e brita para caracterização dos mesmos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O concreto no estado fresco permaneceu em um estado trabalhável durante toda 

realização dos ensaios. Quanto ao concreto no estado endurecido as metas de atingir 25 e 20 

MPa de resistência à compressão axial aos 28 dias foram alcançadas com êxito em todas as 

amostras, assim descritas nas Tabela 2.  

 

Tabela 2. Resistência à compressão axial aos 28 dias de idade e determinação das frações 
volumétricas de dois lotes de concreto (L e C) sendo eles com resistências diferentes. IFAL, 
2016. 

Traço 1- 1: 1,34: 1,76: 0,42 (25 Mpa) / Traço 2- 1: 1,87: 2,07: 0,50 (20 Mpa)  

Corpos de 
prova 

Resistência 
(Mpa) 

Fração volumétrica da 
matriz (%) 

Fração volumétrica da 
inclusão (%) 

 

L1 / C1 31,14 / 25,46 62,98 / 57,66 37,02 / 42,34  

L2 / C2 30,00 / 20,90 63,39 / 59,35 36,61 / 40,65  

L3 /C3 34,54 / 25,45 61,26 / 57,24 38,74 / 42,76  

L4 / C4 35,67 / 24,20 58,35 / 61,01 41,65 / 38,99  

     
 

Com a ajuda do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), foi possível a observação 

de algumas características das amostras do traço 1 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. a) Ampliação de uma amostra de inclusão e matriz em ângulos diferentes nas 
escalas de 500µm (imagem da esquerda) e 50 µm (imagem da direita). IFAL, 2016 
 

Na Figura 2, pode-se observar a microestrutura do concreto através da ampliação 

realizada no microscópio. Em ambas é perceptível a formação da interface, na imagem da 

esquerda esse fato é mais visível, podendo separar a parte lamelar (inclusão) da parte mais 
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vigorada, a matriz. Na imagem da direita, em outro ângulo, o elemento mais liso e superior 

denota-se a inclusão, já o elemento mais irregular a matriz. Algumas fissuras também 

aparecem na brita, resultado do ensaio de compressão. 

Correlações matemáticas 

Com interesse em aprofundar o estudo sobre a interface, foram deduzidas algumas 

relações matemáticas que aumentam o grau de informações acerca dessa parte tão frágil e 

interessante: a interface. Dessa forma, com o objetivo de determinar o volume da zona de 

transição interfacial e num futuro sua fração volumétrica, foram desenvolvidas fórmulas que 

serão fundamentais no desenrolar de tais informações. 

Neste caso considerou-se a geometria da amostra sendo circular; a brita com uma forma 

regular e seu envolvente, a zona de transição interfacial, com uma camada única de espessura 

em torno de 60 µm, de acordo com os estudos que se têm na literatura sobre a interface.  

Na Equação 3 tem-se que o volume da zona de transição interfacial pode ser obtido 

subtraindo-se o volume total do volume da inclusão, a brita.  

                                                                                               (Equação 3) 

Onde:  

VZti = Zona de transição interfacial 

Vt =  Volume total (inclusão e interface) 

Vi = volume das inclusões 

As Equações 5 e 6 mostram de forma detalhada o que acontece na equação anterior. 

Adotando o sistema nacional de cálculo de volume da esfera, dada por: 

                                                                                                             (Equação 4) 

E, sabendo que o raio para o cálculo do volume total é o raio da brita somado á 

espessura da Zona de Transição Interfacial (Zti). É possível entender as equações que assim se 

seguem.  

                                                              (Equação 5)                                 

                                                           (Equação 6) 

Onde: 

VZti- Zona de transição interfacial 

R1- Raio da brita + espessura da zona de transição 

R2- Raio da brita 
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eZti- Espessura da zona de transição 

Com as equações dispostas acima, pode-se traçar relações para determinação do volume 

da zona de transição. Mas, para a determinação da fração volumétrica da zona de transição 

tem-se o exposto na Equação 7. Assim como se aplicou para a determinação das frações 

volumétricas das matrizes e das inclusões dos concretos moldados, também é possível para a 

Zti, uma vez que, tenha-se conhecimento do seu volume.   

                                  

                                                                                                         (Equação 7) 

Onde: 

FVZti =  Fração volumétrica da zona de transição 

VZti = Volume da Zona de transição interfacial 

Vt = Volume total 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa realizada denotaram que os traços estabelecidos atendem as 

necessidades.  O objetivo de manter a resistência e conseguir trabalhabilidade sem o uso de 

aditivos foi alcançado. 

Nas imagens geradas no MEV é possível analisar a sua microestrutura. Observa-se, pois 

que as inclusões (britas) são formadas por lâminas sobrepostas originando o material.  

As correlações matemáticas introduziram a possibilidade de aprofundar mais o estudo 

da interface. Até então, só era possível encontrar frações volumétricas da matriz e da inclusão, 

essas equações expandem a possibilidade de encontrar a fração volumétrica da interface. Com 

modelos micromecânicos mais complexos, os de três fases pode-se obter resultados prévios 

sobre a zona de transição, economizando ensaios que podem demandar muito tempo e não 

informar o necessário por ser uma zona extremamente complicada. Com o alcance máximo 

das características da zona, aumentem as chances de soluções quanto a fragilidade do 

concreto. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto–Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova,NBR 5738. Rio de Janeiro, 2008. 

 



 

4962 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto–Ensaio de 

compressão de corpos de prova cilíndricos, NBR 5739. Rio de Janeiro, 2007. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto - Determinação 

daconsistência pelo abatimento do tronco de cone ,NBR NM 67. Rio de Janeiro, 1998. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento Portland 

composto,NBR11578. Rio de Janeiro, 1991. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados - Determinação 

dacomposição granulométrica, NBR 7217. Rio de Janeiro, 1987. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregado para concreto, NBR 

7211. Rio de Janeiro, 1983. 

 

BATHE, K. J.,Finiteelement procedures in engineeringanalysis. Prentice-hall 735 p New 

Jersey, 1983. 735 p. 

 

BEZERRA, M. C. S.; FERRO, M. M.; SILVA, J. G. T.; Estudo do módulo de elasticidade 

do concreto através da micromecânica de campos médios. Projeto de pesquisa, IFAL. 

Palmeira dos Índios, 2012. 

 

COOK, R. D.; MALKEES, D. S.; PLESHA, M. E., Concepts and application of finite 

element analysis. John Wiley and Sons, 1989. 630 p. 

 

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais. São 

Paulo: Pini, 2008. 

 

SILVA, Rodrigo Mero S. da; TAVARES, Jonathan R.A.V.; MENDONC A, Samantha F. 

Estudo experimental e numérico do módulo de elasticidade e coeficiente de poisson 

efetivo do concreto. EDUTEC - Revista Científica do IFAL. Palmeira dos Índios, 2012. 

 

ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L., The finite element method: basic formulation 

and linear problems. 4th ed. New York, Mc. Graw Hill, 1989. v. 1. 



 

4963 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ESTUDO DAS ANÁLISES DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS 
RESÍDUOS DE QUARTZITOS PARA FABRICAÇÃO DE GRÉS 
PORCELANATO 
 
Joice Ferreira Fontes1*, Marcondes Mendes de Souza2, Juliana Rayssa Barros Felix3 

Mauro Froes Meyer4 

 
1Discente do curso técnico integrado em mineração - IFRN. Bolsista TAL/IFRN. e-
mail:Joice.ferreira.121@hotmail.com; 2Professor do curso técnico integrado em mineração - IFRN. e-mail: 
mmsouza2003@yahoo.com.br; 3Discente do curso técnico integrado em mineração - IFRN. Bolsista 
TAL/IFRN. e-mail:julianarayssa@live.com; ; 4Professor do curso técnico integrado em mineração - IFRN. e-
mail: mauro.meyer@ifrn.edu.br 

 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo caracterizar fisicamente amostras de resíduos do 
corte de quartzitos provenientes do estado da Paraíba para utilização na indústria cerâmica. A 

extração de quartzito é feita, predominantemente, em empresas de pequeno porte e apresenta 
uma recuperação muito baixa gerando um aspecto negativo na produção acentuada de 
resíduos por ano, o que acarreta poluição, o aumento de custos no produto final, diminuição 
de jazidas e até o fechamento de empresas por questões ambientais Na amostragem foram 
coletadas amostras de quartzito Branco, Dourado, Preto, Rosa e Verde. As matérias-primas 
foram moídas e passadas na peneira de malha 200# e feitas análises físicas de porosidade e 
absorção de água sendo preparadas três formulações com percentuais distintos e denominadas 
de QB, QD, QP, QR e QV. Os corpos de prova foram preparados por prensagem uniaxial e 
sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C. Com os resultados, verificou-se a viabilidade 
técnica da incorporação dos resíduos de quartzitos como matéria prima para cerâmica branca, 
exceto pelo quartzito preto, já que o material fundiu a 1250ºC.  
Palavras–chave: absorção, cerâmica branca, matéria-prima, porosidade, sinterização 
 

STUDY OF PHYSICAL CHARACTERIZATION ANALYSIS OF 
RESIDUES OF QUARTZITE FOR MANUFACTURE OF PORCELAIN 
STONEWARE 
ABSTRACT:  This study aims to characterize physically cutting waste samples quartzite from 
the Paraíba State for use in the ceramics industry. The quartzite extraction is done, predominantly, in 
small businesses and presents a very low recovery generating a negative aspect on sharp production of 
waste each year, which carries pollution, the increased costs in the final product, decrease of deposits 
and to the closure of companies for environmental issues in the sample were collected samples of 
white quartzite, Golden, Black, Pink and Green. The raw materials were milled and passed on 
200# mesh sieve and made physical analyses of linear firing shrinkage and water absorption being 
prepared three formulations with different percentages and called WQ, GQ, BQ, PQ and GQ. The 
specimens were prepared by uniaxial pressing and sintering to 1150° C, 1200° C and 1250° C. With 
the results, it was verified the technical feasibility of the incorporation of the residues of quartzite as a 
raw material for ceramic white, except for black quartzite, since the material merged to 1250º C. 

KEYWORDS: absorption, white ceramic, raw material, porosity, sintering 
  

INTRODUÇÃO 

Uma grande quantidade de empresas no Brasil procura renovar-se de forma que 

diminuam o desperdício e adotem a reciclagem e o aproveitamento dos rejeitos, como um 
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fator positivo para o meio ambiente. Os resíduos de rochas gerados no beneficiamento de 

quartzito, da região do Seridó, são produzidos em grande quantidade e são estocados em 

pilhas. Estas pilhas de resíduos são localizadas próximas às serrarias, causando impacto 

ambiental na região e danos à saúde dos trabalhadores (REDE APL MINERAL, 2012). 

Apresentando soluções para a redução do impacto de suas atividades no meio ambiente 

através do uso adequado dos recursos naturais, começaram a alcançar o desenvolvimento 

sustentável e ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de seus negócios. É necessário 

ressaltar que é fundamental o reaproveitamento de certos materiais considerados 

erroneamente como resíduos. Porém, dar um destino nobre para os resíduos constitui, na 

atualidade, um grande desafio (ANFACER, 2013). A indústria cerâmica se destaca nesse 

contexto pelo seu potencial em co-processar resíduos em virtude de possuir elevado volume 

de produção (MENEZES et al., 2002), e também pelo fato de alguns resíduos, aliados às 

características físico-químicas da matéria-prima e às particularidades do processo produtivo, 

possam possibilitar vantagens à indústria e ao processo, tais como, economia e diversificação 

da oferta de matérias primas; redução do consumo de energia; e, por conseguinte, redução de 

custos (ALVES & BALDO, 1998). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento produtivo da massa cerâmica pode ser analisado na Figura 1, que 

mostra o fluxograma geral do processo de fabricação, desde a etapa de beneficiamento da 

matéria-prima, caracterização da matéria-prima até a formação da massa. A elaboração da 

massa consiste na mistura, em proporções determinadas, dos ingredientes principais tais como 

argila, quartzo, e feldspato. O ofício do resíduo de quartzito, objetivo principal do trabalho, é 

substituir parcial ou totalmente, o quartzo, sem que isso promova qualquer mudança das 

propriedades da massa cerâmica. A próxima etapa é a conformação da massa que consiste na 

prensagem e colagem, previa a sinterização ou queima, etapa que é realizada a temperaturas 

acima de 1.000ºC. Com a massa cerâmica preparada, as suas propriedades físico-mecânicas 

são determinadas e esses resultados são analisados no intuito de se avaliar a qualidade do 

produto final. À medida que foi mencionado, este estudo não contemplou a realização de 

todas as etapas do processo de fabricação do grés porcelanato e enfatizou o estudo na 

avaliação da matéria-prima que conduza a tal finalidade.  

 



 

4965 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Fluxograma geral do processo da confecção dos corpos de prova 

 

Na elaboração das amostras para a realização de ensaios laboratoriais foi adotada a 

seguinte metodologia: Para cominuição de cada amostra foi pesada cerca de 3 kg de cada 

material, em seguida foi colocada em sacos práticos. As amostras foram todas fragmentadas 

até a obtenção de uma granulometria adequada para a moagem. Essa etapa foi realizada 

utilizando-se um moinho de bolas de laboratório, no qual foi colocado junto ao material a ser 

moído, a quantidade de 10 bolas de diâmetro 20 mm e 30 bolas com diâmetro de 12 mm 

(sendo as bolas de alumina) durante um tempo de 40 (quarenta) minutos. Ao término da 

moagem o material foi peneirado até a obtenção de 100% de material passante na malha de 

200#. Com o material na granulometria adequada iniciou-se a homogeneização e 

quarteamento de cada amostra. Nessa etapa, o material foi colocado em uma lona, na qual o 

material era espalhado aos poucos de forma gradual e lenta formando uma pilha cônica. Em 

seguida, o material foi dividido em 4 (quatro) partes duas delas, de lados opostos, foram 

retiradas e as outras duas permaneceram para serem novamente homogeneizadas e quarteadas, 

esse processo foi repetido 3 (três) vezes. O material homogeneizado foi dividido em 

subamostras, sendo que de cada uma delas se retirou uma massa de 5g, que foram destinados 

para os ensaios e determinações analíticas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conhecimento da composição química e mineralógica dos quartzitos propiciou 

valiosos subsídios para a avaliação de seus usos específicos em grés porcelanato, quando 

usados em conjunto com o conhecimento de suas propriedades físico-químicas. 

Porosidade aparente: A Figura 2 apresenta o resultado da porosidade aparente dos 

quartzitos sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C. As formulações de quartzitos sinterizados 

a 1150°C apresentaram porosidade aparente entre 3,99% e 10,40%, com maiores percentuais 

de porosidade do que as formulações de quartzitos rosa (9,0%) e preto (10,4%) devido ao teor 

de sílica e biotita, respectivamente. Os corpos-de-prova sinterizados a 1200°C apresentaram 

uma homogeneidade dos valores de porosidade aparente, corroborando com os resultados de 

absorção de água. A PA dos corpos sinterizados variou entre 0,2% e 0,74%, estando coerente 

com os resultados de AA. Observa-se que, com uma menor porosidade aparente, menor é a 

absorção de água desses corpos cerâmicos. Todas as formulações de quartzitos: branco, 

dourado, rosa, preto e verde sinterizadas a 1250°C apontam uniformidade nos valores de 

porosidade aparente, em virtude à presença da fase líquida durante a sinterização, 

promovendo uma maior densificação e preenchimento dos poros, reduzindo a porosidade. 

 

 

Figura 2. Porosidade aparente (PA) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e 
verde sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C 

 

Absorção de água: A Figura 3 apresenta os resultados de absorção de água (AA) nas 

formulações de quartzitos sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C. Uma das principais 

características do grés porcelanato é a baixa absorção de água (< 0,5%). Os corpos-de-prova 

sinterizados a 1150°C apresentaram AA entre 2,09 e 5,82%, sendo atribuído este 

comportamento à grande quantidade de poros dos corpos-de-prova, oriundos do processo de 

compactação e da temperatura de sinterização, esta responsável pelo fechamento e 
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arredondamento parcial dos poros devido à difusão do material. As formulações de quartzitos 

apresentaram uma redução na absorção de água na temperatura de sinterização de 1200°C, 

variando a AA de 0,1% a 0,36%. Acredita-se que isso ocorreu devido à presença de materiais 

fundentes que, durante a sinterização a 1200°C, fundiram e preencheram os poros, 

arredondando e fechando parcialmente os mesmos, absorvendo-se, assim, menos água. A 

presença de alto teor de fundentes nas composições dos quartzitos aumentou a quantidade de 

fase líquida durante a sinterização, promovendo uma maior densificação. Os corpos-de-prova 

dos quartzitos sinterizados a 1250°C apresentaram menor absorção de água, que variou de 

0,18% a 0,33%, da mesma forma do que ocorreu na temperatura de 1200°C, havendo uma 

diminuição de absorção de água devido à presença de materiais fundentes que, durante a 

sinterização a 1250°C, fundiram e preencheram os poros, arredondando e fechando 

parcialmente os mesmos, absorvendo, assim, menos água.  

 

.     

Figura 3. Absorção de água (AA) dos quartzitos branco, rosa, dourado, preto e verde, 

sinterizados a 1150°C, 1200°C e 1250°C 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos demonstraram que se pode aplicar o resíduo de quartzito em um 

percentual de 6% de adição na massa cerâmica com 57% de feldspato e 37% de argila a uma 

temperatura 1200°C, a qual demonstrou os melhores resultados nos corpos-de-prova 

sinterizados. O alto teor de óxido de ferro no quartzito preto cooperou para a coloração dos 

corpos cerâmicos após sinterizados, sendo exclusa a utilização da formulação do quartzito 

preto em grés porcelanato por questão estrutural, pois o material fundiu a 1250°C. Verifica-se 

que há uma variação relativamente alta de absorção de água e retração linear entre as 
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formulações, para a temperatura de sinterização a 1150°C, sendo mais uniforme a 1200°C e 

1250°C. 
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RESUMO: Estudos sobre aço têm sido diversamente difundidos com o passar dos anos, 
devido ao grande interesse da indústria sobre tal metal tão utilizado. Este trabalho tem como 
objetivo principal a caracterização de algumas das propriedades mecânicas, a microestrutura e 
a análise da Microdureza Vickers do aço SAE 1045. Primeiramente foi preparado o corpo de 
prova do aço conforme a norma NBR 06152 para o ensaio de tração, sendo após o ensaio, 
preparadas as amostras metalograficamente, conforme norma ASTM E 407 para os demais 
ensaios. As análises foram realizadas, utilizando-se os seguintes equipamentos: Máquina de 
Tração Universal, Microscópio Óptico (MO) e Microdurômetro. Testes de tração mostraram 
as tensões máximas e de ruptura do material. E no teste de MO mostram a morfologia da 
microestrutura com a presença de determinados níveis de carbono nos aços estudados. Testes 
de microdureza na escala Vickers (HV) foram realizados com cargas de endentação. Os 
resultados encontrados mostram que, tanto na análise microestrutural, quanto na análise de 
dureza, os valores claramente evidenciam as características do tipo de aço estudado. Desta 
forma a caracterização auxilia a determinação da possível aplicabilidade dos compostos 
estudados.  
Palavras–chave: tensão-deformação, dureza, microscopia óptica 
 

STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES, MICROSTRUCTURE AND 
STEEL MICROHARDNESS SAE 1045 
 
ABSTRACT: Studies on steel have been diversely spread over the years due to the great 
interest of the industry such as metal used. This work has as main objective the 
characterization of some of the mechanical properties, microstructure and analysis of 
Microhardness Vickers SAE 1045 steel was first prepared the steel specimen according to 
NBR 06152 standard for tensile test, and after test, the samples prepared metallographic, 
ASTM E 407 standard for the other trials. The analyzes were performed using the following 
equipment: Universal Traction Machine, Optical Microscope (OM) and Microdurometer. 
Tensile tests showed the maximum stresses and rupture of the material. And MO test show 
the morphology of the microstructure with the presence of certain levels of carbon in steels 
studied. microhardness on the Vickers scale tests (HV) were achieved with loads of 
indentation. The results show that both the microstructural analysis, the analysis in hardness, 
values clearly show the features of the steel type studied. Thus characterization helps 
determine the possible applicability of compounds studied. 

KEYWORDS: stress-strain, hardness, optical microscopy 
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INTRODUÇÃO 

O aço constitui uma das matérias-primas mais importantes para a sociedade atual, 

devido a sua elevada utilização nos mais diversos segmentos da indústria (ANDRADE, 2010). 

Por exemplo, barras de aço são muito utilizadas na indústria de transformação metal-mecânica 

pra confecção de vários produtos, tais como arames, tubos, eixos automotivos, haste de 

amortecimento, mola, dentre outros (NUNES, 2008). Dessa forma, é de fundamental 

importância a constante busca de conhecimento sobre as propriedades mecânicas do aço 

(ANDRADE, 2010). 

Segundo Morais (2011), não existe ensaio mecânico que preveja completamente o real 

desempenho mecânico de um material. No entanto, o ensaio de tração é considerado o teste 

mecânico que apresenta a melhor relação entre informações obtidas e custo/complexidade de 

ensaio. Apesar de este teste poder ser realizado em condições bem distintas daquelas nas 

quais o material será requisitado, os parâmetros obtidos deste ensaio são o ponto de partida 

para a caracterização e especificação deste.  

O teste de tração é realizado agarrando-se as duas extremidades opostas de um corpo de 

prova em uma máquina de testes que irá aplicar uma força que resultará na elongação gradual 

do corpo de prova e eventual fratura do mesmo. Durante este processo, dados de força e 

deslocamento são coletados. Quando corretamente executado, o teste de tração fornece dados 

que podem quantificar várias propriedades mecânicas importantes do material (DAVIS, 2004) 

(KUHN, et al, 2000). 

Outras informações que podem ser obtidas sobre o aço é através da caracterização 

microestrutural, assim como a análise da microdureza do mesmo. 

Segundo Marmontel et al. (2011), o estudo da microestrutura dos produtos 

metalúrgicos, com auxílio de microscópio visa à determinação de seus constituintes, sua 

textura e fase, por meio de análises realizadas em superfícies polidas e, em geral, atacadas por 

um reativo adequado. Isso possibilita a visualização da textura microscópica do material e 

seus constituintes, colocando em evidência os diversos grãos de que é formado, com suas 

respectivas fases das estruturas resultantes. 

Já a análise da microdureza, é realizada através de um ensaio de dureza, que consiste na 

aplicação de uma carga na superfície do material empregando um penetrador padronizado, 

produzindo uma marca superficial ou impressão, em que as características desta marca (área 

ou profundidade) e da carga aplicada dão a medida de dureza do material ou da dureza 

superficial. Esta também fornece controle das especificações de entrada da matéria-prima e 
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durante as etapas de fabricação de componentes, e em alguns casos em produtos finais. 

Fornece dados quantitativos quanto à resistência à deformação superficial. 

O aço SAE 1045 é classificado como aço para construção mecânica, ao carbono, 

hipoeutetóide (0,45% de C). O aço SAE 1045 é um aço com temperabilidade baixa, não sendo 

recomendando seu uso para seções superiores a 60 mm. Aplicado na fabricação de eixos em 

geral, pinos, cilindros, ferrolho, parafusos, grampos, pregos, colunas, entre outros (CASTRO, 

2015). 

Diante do exposto, este trabalho visa uma aplicação do ensaio de tração, para obtenção 

de algumas propriedades mecânicas do aço SAE 1045, assim como também a caracterização 

microestrutural deste, obtidos através do preparo metalográfico, e posteriormente ensaio de 

microscopia óptica (MO). Sendo ainda realizado ensaio de Dureza Vickers (HV) para análise 

da microdureza. Pois uma vez que “A caracterização descreve os aspectos de composição e 

estrutura (incluindo defeitos) dos materiais, dentro de um contexto de relevância para um 

processo, produto ou propriedade em particular” (Materials Advisory Board of National 

Research Council – USA). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Visando atingir os objetivos propostos para este trabalho, realizou-se o ensaio de tração, 

a preparação Metalográfica, ensaio de dureza Vickers e ensaio de microscopia óptica, nesta 

sequência, sob os corpos de prova do Aço SAE 1045, para análise e caracterização de 

algumas propriedades mecânicas, microestrutural e de microdureza do mesmo. 

 

Material 

No presente projeto utilizou-se um aço comercial de médio carbono, adotado em 

processos de forjamento a quente e utilizado em diversos setores da indústria, cuja 

composição química está indicada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição química do Aço SAE 1045. IFPI, 2016. 

 

C Si Mn P S 

0,43% - 0,50% 0,15% - 0,35% 0,30% - 0,60% 0,03% máx. 0,05% máx. 
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Ensaio de Tração 

A fim de se obter a curva de tensão versus deformação, foi realizado teste de tração 

uniaxial utilizando uma máquina de ensaios servo-hidráulica universal, da marca 

SHIMADZU, e com auxilio do software Trapezium X, para entrada de valores e obtenção dos 

resultados. O ensaio foi realizado de acordo com a norma de ensaio padrão ASTM E 8M-04 

(America Society for Testing and Materials, 2004). O corpo de prova circular utilizado no 

teste foi confeccionado com 120 mm de comprimento e 15 mm de diâmetro, conforme Figura 

1. A velocidade de ensaio utilizada foi de 0.25 mm/min. A resistência mecânica (tensão 

máxima), tensão de escoamento e alongamento foram determinadas de acordo com a norma 

ASTM E 8M-04 (American Society for Testing adn Materials, 2004), e o módulo de 

elasticidade inicial de acordo com a norma ASTM E111 (American Society for Testing and 

Materials, 2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corpo de Prova para teste de tração. IFPI, 2016. 

 

Assim, foi obtida a curva de tensão versus deformação. 

 

Preparação Metalográfica 

Após o ensaio de tração, o corpo de prova foi cortado em 3 tipos de cortes: uma 

transversal, e outra longitudinal (ambas próxima a região de fratura da amostra) e uma outra  

transversal (distante da região de fratura ocasionada pelo ensaio de tração). O objetivo de se 

ter realizado cortes diferentes em regiões distintas foi para analisar se as propriedades 

mecânicas sofriam alguma diferença devido à distância entre as regiões de fratura e outra 

parte que não foi seccionada. Em seguida, as amostras foram embutidas utilizando uma 

solução de catalizador e resina, e logo depois foram torneadas suas superfícies laterais, para 
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facilitar o manuseio do operador durante o processo de lixamento, além de evitar também que 

as amostras ficassem com uma superfície de área muito pequena, tornando difícil tal tarefa. 

Em seguida, as amostras foram submetidas ao processo de lixamento, sendo aplicadas 

as seguintes lixas respectivamente: #260, #400, #600 e #1200 (de granulação mais abrasiva 

para menos abrasiva), sendo rotacionadas de 90 graus a cada mudança de lixa para evitar a 

formação de riscos sobre a superfície da amostra. O processo de lixamento foi realizado em 

uma politriz de marca Arotec (Figura 2), e foi usado água para diminuir o desgaste abrasivo 

da peça com a lixa. Por fim, depois de completada o processo de lixamento, as amostras 

foram polidas utilizando alumina (granulação 0,5µ), substância específica para o polimento de 

amostras metalográficas, a fim de completar-se assim o processo de preparação das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Politriz Arotec. IFPI, 2016. 

Ensaio de Dureza Vickers 

Após o processo metalográfico, as amostras foram submetidas ao ensaio de microdureza 

Vickers. O ensaio ocorreu no laboratório de materiais do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI e realizado pelo Microdurômetro de marca 

SHIMADZU, série HMV, onde foi usado identadores de diamante Vickers. Durante a 

realização do ensaio foram obtidos 5 resultados e o valor médio  da microdureza para cada 

amostra, em que foram agrupados em uma Tabela. Para encontrar a Microdureza Vickers, 

primeiramente, é obtida a distância entre as diagonais, e em seguida é realizada a média entre 

esses valores e substituída na Equação 1 abaixo. 
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                                                                                        (1) 

 

Onde: 

F=Forca/carga aplicada em kgf; 

d= média aritmética entre as duas diagonais, d1e d2 em mm; 

HV = é a dureza Vickers. 
 

Ensaio de Microscopia Óptica 

Posteriormente ao ensaio de microdureza, as amostras passaram novamente por um 

polimento na politriz, seguida de um ataque químico na superfície utilizando uma solução de 

ácido nítrico (2% de Nital) para revelação das microestruturas típicas do aço em questão. 

Após ataque químico, as amostras foram lavadas e, em seguida, secas, a fim de isentá-

las de qualquer impureza que pudesse dificultar a visualização da superfície atacada. Utilizou-

se o Microscópio Metalográfico OLYMPUS Digital Trinocular CX31 e um Microcomputador 

com o software Motic Image 2000, ambos do IFPI, para realizar a microscopia ótica nas 

ampliações desejadas. A microestrutura foi estudada utilizando-se de microscopia óptica, 

realizando-se aumentos de 50x.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos no ensaio de tração estão sintetizados na Tabela 2. E na Figura 3 é 

apresenta o gráfico tensão versus deformação do mesmo. 

 

Tabela 2. Dados do corpo de prova. IFPI, 2016. 

 

Dados dos Corpos de Prova (mm) 

Aço 1045 

Diâmetro 

Inicial (D0) 

Diâmetro 
Final (Df) 

Comprimento 
Inicial (L0) 

Comprimento 
Final (Lf) 

Deformação 
Total (ΔLf) 

9 6 40 47,723 7,723 
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Figura 3. Gráfico Tensão versus Deformação. IFPI, 2016 

 

A Tabela 2 permite verificar que a deformação total sofrida pelo corpo de prova do Aço 

SAE 1045, foi de 7,723 mm. 

Na Figura 3 é importante destacar o ponto correspondente a tensão máxima suportada 

pelo material, bem como ao ponto de tensão de ruptura do mesmo. Sendo os referidos valores 

respectivamente, 626,261 N/mm² e 444,57 N/mm². 

Na Tabela 3, são apresentados os valores obtidos para o ensaio de microdureza, na 

escala Vickers, para cada amostra. 

 

Tabela 3. Resultado dos Ensaios de Dureza de Vickers (HV). IFPI, 2016. 

 

 
Transversal 

Superior 

Transversal / 

Estricção 

Longitudinal / 

Estricção 

1° Ensaio 207 HV 238 HV 250 HV 

2° Ensaio 205 HV 250 HV 227 HV 

3° Ensaio 219 HV 248 HV 207 HV 

4° Ensaio 224 HV 246 HV 212 HV 

5° Ensaio 204 HV 247 HV 224 HV 

Média 204 HV 245.8 HV 224 HV 
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Diante do exposto, se observa que a maior dureza ocorreu na região transversal da 

estricção. Já a menor dureza aconteceu na região transversal superior. 

 

 

Figura 4. Micrografia SAE 1045. Corte Transversal na Extricção. Ampliação 50x. 

IFPI, 2016. 

 

 

Figura 5. Micrografia SAE 1045. Corte Transversal Superior. Ampliação 50x. IFPI, 

2016. 

 

No aço SAE 1045, conforme as Figura 4 e 5, podemos observar as fases (Ferrita + 

Perlita), presentes neste material, bem como os contornos de grãos.  
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CONCLUSÕES 

Por meio do ensaio de tração realizado no corpo de prova do Aço SAE 1045, foi 

possível obter o gráfico de tensão versus deformação para este material identificando as 

tensões máxima e de ruptura, com valores de comum acordo com a literatura. 

Através dos ensaios de Dureza Vickers (HV), pode se medir a resistência do material à 

penetração, sendo que a amostra referente à seção transversal da estricção foi a que demostrou 

ser a região mais resistente, visto os valores encontrados serem maiores. 

 O ensaio de microscopia óptica permitiu identificar os constituintes (Ferrita + Perlita) 

do material, assim como os contornos de grãos do mesmo. 

Por fim, com os dados obtidos em todos os ensaios, pode-se fazer uma caracterização 

do material analisado (Aço SAE 1045), no que diz respeito a algumas propriedades 

mecânicas, microestruturais e microdureza, que através de análise pode se ter compreensão de 

diferentes aspectos relacionados à composição (massa molecular, número de oxidação, etc.) e 

estrutura (ligações químicas, fase cristalina, etc.) de materiais que estão diretamente ligadas às 

propriedades químicas e físicas dos mesmos, sendo que as propriedades físicas e químicas 

estão vinculadas a propriedades mecânicas, ópticas, catalíticas, entre outras. Desta forma a 

caracterização auxilia a determinação da possível aplicabilidade dos compostos estudados. 
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RESUMO: As estruturas de concreto armado estão sujeitas a um sistema de ações que leva a 
seu deterioramento durante sua vida útil, chegando a deixar de responder às funções para as 
quais a estrutura foi concebida. Tal fato é agravado devido à falta de conhecimento dos 
processos da degradação bem como a falta de manutenção destas estruturas. Sabe-se que o 
concreto armado é o principal produto dentre os tipos de estruturas utilizados na construção 
civil, pois é o elemento estrutural mais utilizado no mundo. Assim se faz necessário 
ferramentas de controle a análise de seu estado de conservação. Como as edificações no Brasil 
estão em meio ou ao final de sua vida útil, assim se faz necessário um crescente aumento na 
avaliação do estado de deterioração e seguranças das mesmas. Essa análise ou monitoramento 
das estruturas se torna cada vez mais necessário, já que quando detectada preventivamente 
dos problemas estruturais, nos permite a soluções com a utilização de métodos mais simples e 
consequentemente mais econômicos para seu reforço e/ou reparo. O campus Lagarto do IFS 
está fazendo 20 anos de sua construção e ainda não foi feito nenhum tipo de análise ou 
monitoramento do estado de deterioração e segurança de sua estrutura. Este trabalho mostrará 
uma comparação entre a inspeção visual e a aplicação de métodos de ensaios não destrutivos. 
Assim teremos uma avaliação da condição qualitativa devido à inspeção visual, teremos 
também uma avaliação quantitativa e um real monitoramento dos danos no interior da 
estrutura devido aos ensaios não destrutivos. 
Palavras–chave: Inspeção Visual, Ensaios Não-destrutivos, Concreto Armado 
 
CASE STUDY ON EVALUATION OF STRUCTURE CONCRETE 
INSTITUTE FEDERAL OF SERGIPE - CAMPUS LAGARTO 
 
ABSTRACT: The reinforced concrete structures are subject to a system of actions that leads 
to its deterioration during its useful life, eventually stop responding to the functions for which 
the structure is designed. This fact is compounded due to lack of knowledge of degradation 
processes and the lack of maintenance of these structures. It is known that reinforced concrete 
is the main product from the types used in building structures, it is the most widely used 
structural element in the world. Thus it is necessary control tools to analyze your condition. 
As the buildings in Brazil are in the middle or the end of its life, so it is necessary to a 
growing increase in the assessment of the state of deterioration and security thereof. This 
analysis or monitoring of structures becomes increasingly necessary, since when detected 
preventively of structural problems, allows us to solutions with the use of the simplest 
methods and therefore more economical for their strengthening and / or repair. The Campus 
Lagarto is doing 20 years of its construction and has not done any analysis or monitoring the 
deteriorating state and security structure. This work shows a comparison of the visual 
inspection and the application of non-destructive testing methods. So we will have a 
qualitative assessment of the condition due to visual inspection, we will also have a 
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quantitative assessment and monitoring of real damage inside the structure due to non-
destructive testing. 
KEYWORDS: Visual Inspection, Non-Destructive Testing, Reinforced Concrete 
 

INTRODUÇÃO 

As estruturas de concreto armado estão sujeitas a um sistema de ações que leva a seu 

deterioramento durante sua vida útil, chegando a deixar de responder às funções para as quais 

a estrutura foi concebida. Tal fato é agravado devido à falta de conhecimento dos processos 

da degradação bem como a falta de manutenção destas estruturas. Sabe-se que o concreto 

armado é o principal elemento estrutural mais utilizado no mundo. 

Assim se faz necessário ferramentas de controle e análise de seu estado de conservação. 

Como as edificações no Brasil estão em meio ou ao final de sua vida útil, assim se faz 

necessário um crescente aumento na avaliação do estado de deterioração e segurança das 

mesmas. Essa análise ou monitoramento das estruturas se torna cada vez mais necessário, já 

que quando detectada preventivamente dos problemas estruturais, nos permite a soluções com 

a utilização de métodos mais simples e consequentemente mais econômicos para seu reforço 

e/ou reparo. 

Assim que começou a ser utilizado o concreto na construção civil, no decorrer do século 

XIX, acreditava-se que o mesmo tinha duração ilimitada. As peças em concreto serem 

projetadas com grandes seções, cobrimentos e alto teor de cimento contribuíram para tal ideia. 

Porém, ficou evidenciado que com o passar dos anos, as estruturas de concreto começaram a 

apresentar algumas patologias como: fissuras, corrosão das armaduras e a degradação interna. 

Por isso surgiu à necessidade de inspeções continuas e que permitissem detectar tais 

problemas em sua fase inicial (Sahuinco, 2011). 

É importante salientar que esses métodos possuem resultados bastante relevantes não só 

para estruturas já executadas, que apresentam patologias que precisam ser reparadas e/ou 

reforçadas, bem como para o caso de estruturas novas ou em execução como ensaios de 

aceitação. Devido aos ensaios de resistência á compressão aos 28 dias em cilindros não são 

verdadeiramente representativos, por causa do concreto existente na estrutura, por efeito das 

condições de lançamento, compactação e condição de cura. 

 Todavia, os métodos de ensaios não destrutivos não substituem os ensaios de 

resistência à compressão em corpos de prova padrão. Estes métodos podem ser aplicados a 
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elementos estruturais, os quais durante a sua aplicação não causam nenhum dano no elemento 

ensaiado e não reduzem a capacidade funcional da estrutura. Dentre as propriedades do 

concreto que podem ser avaliadas através dos ensaios não destrutivos tem-se: massa 

específica, módulo de elasticidade e resistência. Ainda pode ser analisada a dureza superficial, 

absorção, permeabilidade, condições de umidade, e também a localização das armaduras, 

existência de vazios e fissuração (Evangelista, 2002). 

 O campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe está fazendo 20 anos de sua 

construção e ainda não foi feito nenhum tipo de análise ou monitoramento do estado de 

deterioração e segurança de sua estrutura. Este trabalho mostrará uma comparação entre a 

inspeção visual e a aplicação de métodos de ensaios não destrutivos. Assim tem-se uma 

avaliação da condição qualitativa devido à inspeção visual, tem-se também uma avaliação 

quantitativa e um real monitoramento dos danos no interior da estrutura devido aos ensaios 

não destrutivos. 

A qualidade do concreto é um parâmetro importante no processo de degradação das 

estruturas. Em concretos mais porosos, a degradação é mais rápida e se inicia pela penetração 

de substâncias agressivas ao concreto e ao aço estrutural, na forma de gases, vapores e 

líquidos, através dos poros e fissuras. Em função de interações entre seus próprios 

constituintes ou com agentes externos no local de implantação da estrutura (Sahuinco, 2011). 

Assim esse estudo teve como objetivo determinar a condição atual da estrutura de 

concreto armado do campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe através da inspeção 

visual e da utilização de ensaios não destrutivos, estabelecendo assim uma correlação entre a 

inspeção visual e os resultados dos ensaios. Assim, apresentaremos uma alternativa na 

avaliação da estrutura citada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No dia a dia, verificou-se que a estrutura de concreto armado do Instituto Federal 

Campus Lagarto possuía, visualmente, alguns eventuais problemas. Também notou-se a falta 

de um estudo feito sobre o tema, já que o Campus completou 20 anos de existência. 

Então foi iniciada uma grande pesquisa bibliográfica para podermos identificar e 

qualificar o tipo “problema” estrutural pelos métodos da inspeção visual e pelo esclerometro 

(método não destrutivo) 
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Inspeção Visual 

Quando uma edificação apresenta algum problema em sua integridade podem surgir 

sinais externos, como uma indicativa de que algo não está correto. Estes algumas vezes 

demoram a aparecer e em outras podem ser imperceptíveis à maioria dos leigos.  Para se 

elaborar um diagnostico correto de uma manifestação patológica, é fundamental executar, 

inicialmente, uma inspeção visual, para coletar dados indicadores de todos os sintomas vistos, 

assim como sua localização e intensidade (Tutikian e Pacheco, 2013). 

A inspeção visual é o primeiro ensaio não destrutivo aplicado em qualquer tipo de 

peça ou componente, e está frequentemente associado a outros ensaios de materiais. Por ser o 

mais simples e por fazer parte de maneira direta ou indireta de qualquer trabalho executado 

faz dele o ensaio mais empregado. Isto é, o simples fato de observar as condições superficiais 

de uma estrutura de concreto pode trazer o fornecimento de informações sobre o estado desta 

estrutura (Mazer, 2012). 

Além de possibilitar o diagnostico apenas com a inspeção visual pode ainda servir 

como introdução aos demais ensaios a serem utilizados.  Simplicidade de execução e baixo 

custo operacional são as características deste método. Entretanto, verificam-se algumas 

desvantagens, como a apuração de dados apenas das superfícies visíveis a olho nu, ausência 

de informações quantitativas a respeito das propriedades do concreto e necessidade de grande 

experiência do observador. 

Todavia o monitoramento constante das estruturas é um procedimento necessário, uma 

vez que, os problemas estruturais identificados preventivamente permitem a utilização de 

medidas mais simples e econômicas para avaliação e reparo. Portanto, quanto mais cedo se 

detectar uma anomalia, mais eficiente e menos onerosa será a intervenção. 

Ensaio Não Destrutivo – Método do Escletometro 

Esse é um método de Ensaio Não Destrutivo que mede a dureza superficial do 

concreto, fornecendo elementos para avaliação da qualidade do concreto endurecido. Essa 

medida é feita sem provocar redução da capacidade resistente da peça ensaiada e sem 

provocar dano superficial relevante. 

  O aparelho utilizado é o Esclerômetro, desenvolvido pelo engenheiro suíço Ernest 

Schmidt em 1948 e conhecido mundialmente como “Schmidt Hammer”. O dispositivo 

também denominado como Esclerômetro de Reflexão ou Martelo de Schmidt, é normatizado 
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no Brasil pela NBR- 7584 (1995), donde através de seu uso obtém-se um valor da dureza do 

concreto, chamado de Índice Esclerométrico ou Índice de Reflexão. 

Este método é baseado no princípio do ricochete, segundo o qual o rebote de uma 

massa elástica depende da dureza da superfície contra a qual ela é lançada, ou seja, onde ela 

se choca. Em virtude da simplicidade de seu manuseio, baixo custo e rapidez em avaliar a 

uniformidade do concreto existente numa estrutura, o esclerômetro de Schmidt continua 

sendo usado em vários países, mesmo sendo um dos mais antigos ensaios não destrutivos 

(Dornellas Machado, 2005 e Mazer, 2012). 

Essa distância depende do valor da energia cinética no martelo antes do impacto com o 

êmbolo e o quanto desta energia é absorvida durante o impacto. Uma parcela desta energia é 

absorvida pela fricção mecânica decorrente da utilização do aparelho, enquanto que a parcela 

restante é absorvida na interação do êmbolo com o concreto, sendo esta interação o fator que 

possibilita a utilização do índice esclerométrico como um indicador das propriedades do 

concreto. A energia absorvida pelo concreto depende da relação tensão-deformação deste e, 

portanto, ela está relacionada com a resistência e a rigidez do concreto (Dornelas Machado, 

2005). 

Como limitação tem que o ensaio com o esclerômetro indica as propriedades da 

camada superficial do concreto com cerca de 20 ou 30 mm de profundidade, sendo assim 

fatores podem influenciar somente a superfície do concreto, como por exemplo, a 

carbonatação que eleva o índice esclerométrico (Dornellas Machado, 2005). 

Por meio da utilização deste método, pode-se comparar a qualidade do concreto em 

diferentes áreas da estrutura sem necessidade de danificar o concreto, o que exigiria pequenos 

reparos, e também estimar a sua resistência com base em curvas de correlação, porém com 

acurácia limitada (Evangelista, 2002). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com base nas inspeções visuais realizadas in loco, cerificamos alguns pontos que 

devem ser destacados. 

Foi verificado que todas as juntas de dilatação da estrutura está comprometidas, como 

pode ser observado na figura 1. Pode-se verificar que a junta está deteriorada e não contempla 
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toda à abertura, comprometendo assim a sua função estrutural (todas as juntas do Campus 

estão apresentando as mesmas características. 

 

Figura 1. Junta de dilatação comprometida. IFS, 2016. 

Outro ponto que merece observação verificado pela inspeção visual, foi a “falta” do 

recobrimento de concreto em alguns pilares, vigas e lajes, deixando assim a armadura 

exposta. Tal situação pode ser verificada na figura 2. 

 
Figura 2. Pilares, Vigas e Lajes com armadura exposta. IFS, 2016. 

Pode-se observar também que foram feitos alguns serviços de “fechamento” dessas 

exposição das armaduras, porém foi verificado que, aparentemente, não foi realizado da forma 

que a norma preconiza, ou seja, preparação da armadura e concreto antigo, utilização de 

graute e material colante. A priori, foi verificado que se utilizou apenas uma camada de 

argamassa para preenchimento dessas aberturas.  

Em relação ao ensaio não destrutivo – método do esclerometro, foram feitas medidas 

em peças de concreto armado na estrutura. Dividimos em três tipos de peça para a avaliação: 

pilares, vigas e lajes. As peças foram selecionadas aleatoriamente para uma leitura mais fiel à 

resistência do concreto da estrutura como um todo. 
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O ensaio esclerométrico foi aplicado em oito pilares nomeados de P1 ao P8, no dia 

11/06/2016. Alguns destes pilares foram escolhidos logo após a realização da Inspeção 

Visual, que contribuiu para examinar as anomalias presentes nos mesmos. Em cada pilar foi 

definida uma zona de ensaio, constituída de um grid de 9 pontos, a uma altura aproximada de 

1,00 m do piso. Os impactos foram aplicados sempre no centro de cada grid com o aparelho 

perpendicular à superfície, pelo mesmo operador. No total coletou-se 9 leituras por pilar, num 

total de 72 leituras em peças de pilares. 

Todas as medidas, medias e métodos foram feitos conforme a norma de ensaios não 

destrutivos NBR 7584. As 72 leituras tiveram um desvio padrão pequeno nos valores, 

chegando a uma média de 45,01 como índice esclorometrico. Fazendo a correção do índice 

esclorometrico, através de 20 (vinte) golpes numa bigorna de aço, chegamos num valor de 

1,014 de fator de correção. Assim fazendo a média x índice de correção, chegou-se no valor 

de 45,64 de índice esclerometrico corrigido. Com essa dado, no abaco do fabricante com 

α=00, temos uma resistência média dos pilares de 43,10Mpa de dureza superficial.  

O mesmo ensaio foi aplicado em 12 (doze) lajes nomeados de L1 a L12, no dia 

11/06/2016. Alguns dessas lajes foram escolhidos logo após a realização da Inspeção Visual, 

que contribuiu para examinar as anomalias presentes nos mesmos. Em cada laje foi definida 

uma zona de ensaio, constituída de um grid de 9 pontos, a uma altura aproximada de 1,00 m 

do piso. Os impactos foram aplicados sempre no centro de cada grid com o aparelho por 

baixo à superfície, pelo mesmo operador. No total coletou-se 9 leituras por pilar, num total de 

108 leituras em peças de lajes. 

Sempre fazendo todo o ensaio com base na NBR 7584. As 108 leituras tiveram um 

desvio padrão pequeno nos valores, chegando a uma média de 60,26 como índice 

esclorometrico. Fazendo a correção do índice esclorometrico, através de 20 (vinte) golpes 

numa bigorna de aço, chegamos num valor de 1,014 de fator de correção. Assim fazendo a 

média x índice de correção, chegou-se no valor de 61,10 de índice esclerometrico corrigido. 

Com essa dado, no abaco do fabricante com α=-900, temos uma resistência média dos lajes de 

68,0Mpa de dureza superficial.  

Também aplicando o mesmo ensaio em 12 (doze) vigas nomeados de V1 a V12, no dia 

11/06/2016. Alguns dessas vigas foram escolhidas logo após a realização da Inspeção Visual, 

que contribuiu para examinar as anomalias presentes nos mesmos. Em cada viga foi definida 
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uma zona de ensaio, constituída de um grid de 9 pontos, a uma altura aproximada de 1,00 m 

do piso. Os impactos foram aplicados sempre no centro de cada grid com o aparelho 

perpendicular à superfície, pelo mesmo operador. No total coletou-se 9 leituras por pilar, num 

total de 108 leituras em peças de lajes. 

Sempre fazendo todo o ensaio com base na NBR 7584. As 108 leituras tiveram um 

desvio padrão pequeno nos valores, chegando a uma média de 51,22 como índice 

esclorometrico. Fazendo a correção do índice esclorometrico, através de 20 (vinte) golpes 

numa bigorna de aço, chegamos num valor de 1,014 de fator de correção. Assim fazendo a 

média x índice de correção, chegou-se no valor de 51,93 de índice esclerometrico corrigido. 

Com essa dado, no abaco do fabricante com α=00, temos uma resistência média dos vigas de 

54,7Mpa de dureza superficial.  

Os valores, relativamente alto, na resistência dos pilares, vigas e lajes pode ser 

explicadas pelos seguintes fatores: A carbonatação das superfície do concreto provoca uma 

maior dureza na superfície da peça de concreto, alterando assim os valores obtidos pelo 

esclerometro. Também é esperada um aumento na resistência do concreto devido a sua idade, 

como a estrutura estudada tem por volta de 20 (vinte) anos, seria esperado um aumento da 

resistência de projeto.  

CONCLUSÕES 

Com base na inspeção visual de toda a estrutura de concreto armado do Campus 

Lagarto, observou-se que a mesma se encontra em bom estado de conservação, não 

comprometendo assim, a principio, seu bom desempenho da função estrutural. 

Em relação as falhas citadas pela inspeção visual, faz as seguintes recomendações: 

retirada completa de todo o material residual que se encontra em todas as juntas de dilatação 

da estrutura. Após a retirada desse material e preparação da superfície, recomenda-se o 

preenchimento das juntas com material adequado para sua função estrutural. 

Analisando as armaduras aparentes, recomenda-se o fechamento do recobrimento do 

concreto.  Porem foi observado que as armaduras não apresentavam escoamento ou corrosão 

que comprometesse sua função estrutural, assim só seria necessário uma preparação na 

armadura e superfície do concreto para o fechamento com concreto novo. 
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Com relação aos valores que representam a resistência do concreto à compressão obtido 

pelo ensaio de esclerometria, pode-se observar a obtenção de valores relativamente altos, 

como foi dito anteriormente, esses valores podem ter sido obtido devido à carbonatação das 

superfície do concreto, aumentando assim sua dureza superficial em relação a seu interior.  

Sabe-se também que por a estrutura possuir mais de 20 anos, é esperado um aumento na 

resistência à compressão em relação à projetada. 
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RESUMO: O objetivo desse trabalho é identificar as características físicas dos blocos 
cerâmicos coletados na cidade de Salgueiro-PE, tendo em vista que a indústria cerâmica no 
Brasil é uma grande geradora de emprego, e representa uma parte relativamente significativa 
do PIB nacional, é de grande importância o estudo das características físicas desse material 
tão usado, foi realizado analises de densidade, de calor específico, de condutibilidade elétrica, 
analise de imagem da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e analise 
dos componentes químicos por espectroscopia dispersiva (EDX). Os resultados obtidos 
demonstraram que o quanto mais denso o bloco cerâmico, menor a resistência elétrica e maior 
será a calor específico. 
 

Palavras-chave: Cerâmica vermelha, Argila e Salgueiro. 
 
 

PHYSICAL CHARACTERIZATION OF RED CERAMICS SOLD IN 
SALGUEIRO REGION IN PERNAMBUCO STATE 
 
ABSTRACT: The aim of this study is to identify the physical characteristics of the collected 
ceramic blocks in the city of Salgueiro-PE, in order that the ceramic industry in Brazil is a 
major generator of employment, and represents a relatively high proportion of GDP, is of 
great importance the study of the physical characteristics of this material so used, were carried 
out analysis of density, specific heat, electrical conductivity, analyze image microstructure by 
scanning electron microscopy (SEM) and analysis of chemical components dispersive 
spectroscopy (EDX or EDS). The results showed that the more dense ceramic block, the 
lower the electrical resistance will be higher and the specific heat. 
Keywords: Red ceramic, Clay and Salgueiro.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 
A indústria da cerâmica nacional tem uma participação relativamente importante no 

PIB nacional cerca de 1%, e é responsável pela geração de 293 mil empregos. O setor de 
cerâmica vermelha nacional consome cerca de 70 milhões de toneladas de matéria prima 
anual, através de 12 mil empresas em todo país [1-3]. Ainda é incomum na literatura, estudos 



 

4989 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

que demonstrem dados científicos sobre esse setor de grande importância nacional, para que 
seja direcionado a aplicação desses estudos na indústria [2-5]. 

As cerâmicas vermelhas são produzidas a partir da argila que segundo Barba ET al. 
(1997) o termo argila se emprega para fazer referência a um material de granulometria fina, 
que manifesta um comportamento plástico quando misturado com uma quantidade limitada de 
água. O uso da argila se dá pela facilidade em moldar sua características geométricas, e pela 
manutenção das características físicas e mecânicas mesmo após a queima, essas 
características se dão pela plasticidade, pela capacidade de absorver e ceder água, capacidade 
aglutinante, contração na secagem e queima, além de ganhar rigidez e resistência mediante a 
fusão de alguns componentes, durante a exposição a altas temperaturas, no processo de 
fabricação.[4]   
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Quatro lotes de blocos de cerâmica vermelha foram coletados nos diferentes pontos 

comerciais da cidade de Salgueiro. As medidas de densidades foram feitas com base na 
técnica geométrica, utilizando um paquímetro analógico e uma balança analítica em amostras 
polidas para obter a forma regular de um paralelogramo. As medidas de capacitância foram 
obtidas com um multímetro digital Hikari Hm-2030. A verificação de calor específico foi 
feita com um calorímetro de 300 ml. As imagens das superfícies das cerâmicas foram obtidas 
por microscopia eletrônica de varredura (MEV), além da analise dos componentes químicos 
por microscopia dispersiva (EDX), em um equipamento da Jeol, modelo - 6510LV. As 
medidas de condutividade DC foram realizadas a partir do método de duas pontas, em 
temperatura ambiente.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram confeccionados paralelogramos com os blocos cerâmicos estudados para 

facilitar os estudos com parametrização geométrica, as medidas de calor específico 
apresentaram grande incerteza devida á imprecisão nas medidas de temperatura. A tabela 1 
exibe os dados sumarizados das medidas de condutibilidade elétrica, densidade e capacidade 
térmica, para cada amostra foram feitas diversas medidas e os valores apresentados são 
valores médios. 

 
Tabela 1. Valores experimentais de condutividade elétrica, resistividade e capacidade 
térmica. 
 
Amostra Condutividade elétrica 

103 (Ω.ms)ˉ¹ 
Densidade (g/cm3) 
 

Calor específico(˚Cˉ¹) 
 

bloco-A (07,80 ± 0,05) (1,7 ± 0,1) (0,24 ± 0,02) 
bloco-B (10,07 ± 0,05) (1,7 ± 0,1) (0,26 ± 0,02) 
bloco-C (62,00 ± 0,05) (2,1 ± 0,1) (0,27 ± 0,02) 
bloco-D (55,00 ± 0,05) (1,8 ± 0,1) (0,26 ± 0,02) 

 
De acordo com estes dados todas as amostras apresentam o mesmo calor específico, 

embora os valores médios sejam diferentes, estes valores estão dentro do intervalo de 
incerteza. Como o esperado a amostra com maior densidade (bloco-C) apresenta maior calor 
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específico. Esse efeito é esperado, pois no material cerâmico a baixa densidade pode estar 
relacionada á alta porosidade, se por um lado essa característica torna a cerâmica quebradiça, 
por outro ela apresenta uma maior resistência à passagem da corrente elétrica, ou seja, menos 
resistiva. [4] Embora não tenham sido realizadas medidas de porosidade, a analise 
microestrutura realizada com base na técnica de microscopia eletrônica de varredura 
permitem tecer considerações a respeito da porosidade. Foram feitas imagens de fraturas das 
cerâmicas, as amostras bloco-A, bloco-B e bloco-D apresentaram um aspecto com grãos 

inteiros, essa característica sugere uma cerâmica onde não houve difusão suficiente de massa 
e comumente porosa, a Figura 1 apresenta um exemplo ilustrativo desse aspecto, claramente é 
possível observar grãos de até 2µm. Na figura Figura 2 temos a micrografia da cerâmica 
bloco-C.  

 
Figura 1. Análise gráfica da cerâmica 
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Figura 2. Imagens de MEV e medida de EDX de fratura da amostras bloco-D. 

 
De um modo geral as cerâmicas apresentaram características semelhantes, contudo as 

imagens das amostras de bloco-C, sugerem que esse lote seja o que possui cerâmicas menos 
porosas, pois os grãos da cerâmica fraturada se quebram e não se soltam. 

  
Tabela 2. Análise comparativa das amostras 
 
Amostra C O 

 
Ca 
 

bloco-A 33 18 2 
bloco-B 26 15 0,5 
bloco-C 46 13 0,5 
bloco-D 34 35 1 
Amostra Al Mg 

 
Fe 
 

bloco-A 31 4 7 
bloco-B 26 6 6 
bloco-C 22 5 5 
bloco-D 17 5 4 
Amostra Si Zn 

 
Cr 
 

bloco-A 4 0,5 0,5 
bloco-B 5 0,5 15 
bloco-C 3 0,5 5 
bloco-D 2 1 1 

 
 

CONCLUSÃO 
 
As amostras de cerâmica vermelha estudadas apresentaram calor específico de em 

média 0,25 o C-1. Isso significa que para elevar em 1 oC uma grama dessas amostras é 
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necessário fornecer energia térmica de aproximadamente 0,25 calorias, esses valores não 
variaram significativamente de uma cerâmica para outra. As amostras de cerâmica mais densa 
(Bloco-C), que contém uma maior quantidade de carbono apresentaram maior condutibilidade 
elétrica (62,00 ± 0,05) K (Ω.ms)ˉ¹, a maior densidade e por consequência condutibilidade 
elétrica se dão a prováveis fases de carbonato, como pode-se ver na tabela 1. Valores típicos 
para amostras cerâmicas constituídas basicamente por quartzo, caulinita, feldspatos. As 
imagens de microscopia mostraram que todas as amostras, exceto (Bloco-C), apresentarão 
grão soltos, estes grão possuem granulometria variada, com grãos de até 2µm. 

Estudos posteriores devem ser realizados para determinar a porosidade dessas 
amostras, bem como a condutibilidade elétrica do bloco umedecido. 
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RESUMO: Este projeto tem por objetivo estudar metodologias para produção de bioetanol de 
segunda geração a partir de biomassa de maracujá. No mesmo, foram estudadas as 
metodologias de pré-tratamento explosão a vapor, ácido, ácido seguido de base, hidrotérmico, 
organosolv e avaliados os teores de açúcares redutores totais (ART) pelo método Somogyi-
Nelson. Os resultados mais significativos no pré-tratamento foram o acido/base que obteve 
uma concentração de 400,78 mg/L de açúcares fermentescíveis seguido pelo hidrotérmico 
677,74 mg/L em relação ao volume filtrado e quantificado. Mediante os resultados 
apresentados, pode-se concluir que os pré-tratamento acido/base e hidrotérmico são além de 
simples, os mais eficiente em relação aos demais métodos analisados com maior 
quantificação de ART extraído 497,46 mg e 184,36 mg respectivamente. Dentre os métodos 
avaliados, são os melhores métodos a se adotar para produção de bioetanol a partir da 
biomassa de maracujá considerando o custo/beneficio. 

Palavras-chaves: açucares fermentescíveis, bioetanol, reaproveitamento, rendimentos 

 

Study of pretreatments for second generation ethanol production with 
biomass Passion fruit 
 
ABSTRACT: This project aims to study methodologies for the production of second 
generation bioethanol from biomass passion. In the same methodologies pretreatment steam 
explosion were studied, acid, followed by base hydrothermal, organosolv and evaluated the 
content of total reducing sugars (TRS) by the Somogyi-Nelson method. The most significant 
results were pretreating the acid / base obtained a concentration of 400.78 mg / L fermentable 
sugars followed by hydrothermal 677.74 mg / L compared to the filtrate and quantified 
volume. From the results shown, it can be concluded that pretreatment acid / base and 
hydrothermal are beyond simple, the more efficient compared to other methods discussed in 
further quantification ART extracted 497.46 mg to 184.36 mg respectively. Among the 
evaluated methods are the best methods to be adopted for the production of bioethanol from 
biomass passion considering the cost / benefit. 
KEYWORDS: fermentable sugars, ethanol, reuse, income 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil encontra-se em uma posição favorável, no que se refere à produção de 

etanol 2G, por apresentar vantagens na tecnologia de produção, possibilidade de liderança na 

agricultura de energia e mercado de biocombustíveis, sem ampliar área desmatada ou reduzir 

a área destinada à produção de alimentos, diversidade de matérias-primas em diferentes 

biomas. Além disso, a matriz energética brasileira já é um exemplo de sustentabilidade, pois 

enquanto a média mundial é o uso de apenas 14% de fontes renováveis, o Brasil utiliza 46,8% 

(BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL, 2010). 

O bioetanol de segunda geração vem sendo produzido pela hidrólise e 

fermentação de materiais lignocelulósicos desde o fim do século XIX, mas somente nos 

últimos 20 anos essa tecnologia tem sido proposta para atender o mercado de combustíveis 

(MACEDO et al., 2008). 

Como um dos caminhos realizados para obtenção do etanol de 2ª geração, os 

resíduos lignocelulósicos sofrem pré-tratamento, que pode ser físico (moagem e trituração), 

químico (ácido, alcalino ou vapor) ou biológico (microorganismos), para retirada da maior 

parte possível dos inibidores da ação enzimática e da fermentação pelas leveduras, tornando 

as fibras mais puras e reativas liberando assim, seus açúcares fermentescíveis, com posterior 

hidrólise enzimática e fermentação (Cortez, 2010). 

O bioetanol 2G pode ser produzido a partir de uma variada gama de materiais 

lignocelulósicos, e considerando que, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, 

e que devido a falhas em algumas etapas de produção como colheita, maturação, 

condicionamento e transporte, bem como, o não aproveitamento dos resíduos gerados na 

produção de derivados, muito é perdido. O Brasil é o maior produtor de maracujá amarelo 

(Passiflora edulisflavicarpa), principalmente, na região nordeste, destacando-se como 

importante pólo produtor do país. Atualmente, cerca de 90% das cascas e sementes de 

maracujá provenientes das indústrias de sucos e polpas são descartados. Como a quantidade 

de resíduos provenientes do processamento do suco e polpa de maracujá é bastante 

expressiva, principalmente, devido à grande quantidade de fibras, pectina e óleo descartados, 

há a necessidade de soluções viáveis para o seu reaproveitamento (PINHEIRO 2007 

modificado por LIMA 2013). 

A maior dificuldade na produção do bioetanol 2G é a conversão de biomassa em 

açúcares fermentescíveis, para tanto há necessidade de uma etapa inicial de pré-tratamento, 
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que objetiva remover a lignina e hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose, aumentar a 

porosidade da parede celular e aperfeiçoar a hidrólise dos polissacarídeos, minimizando a 

formação de subprodutos tóxicos. O pré-tratamento favorece a etapa posterior de hidrólise da 

celulose para finalmente, seguir a fermentação e destilação e obtenção do bioetanol 

(SHELLEY, 2009 e SLADE et al., 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de cascas de maracujá foram fornecidas pela cooperativa COOPEAGRO 

localizada em Maragogi- AL no período de julho de 2016 e efetuada os pré-tratamento e 

análise de ART no Laboratório de Engenharia Bioquímica no IFAL Campus Maceió. 

Reagentes e Padrões  

A maioria dos reagentes era grau analítico e para o Açúcares redutores totais (ART) 

foi efetuado a curva padrão de glicose em (mg/L) na espectrofotometria (model nova 2000), 

com valores de comprimento de 325 a 1000nm. O comprimento de onda utilizado foi de 

520nm. A água foi destilada e purificada em Milli-Q (Millipore, Billerica, MA, EUA). Para o 

preparo do  Somogyi foram utilizados o tartarato duplo de sódio e potássio tetrahidratado 

(KNaC4H4O6.4H2O), hidróxido de sódio, sulfato de cobre, sulfato de sódio anidro, fosfato 

dibásico de sódio anidro (Na2HPO4). E para o reagente Nelson foram utilizados Molibdato de 

amônio tetrahidratado [(NH4)6Mo7O24.4H2O], ácido sulfúrico, arseniato de sódio 

heptahidratado (Na2HAsO4.7H2O).Todos os reagente adquiridos da Sigma – Aldrich Brasil. 

Caracterização do fruto 

Para a caracterização, foram adquiridos em um mercado de Maceió três frutas de 

maracujá que foram pesados na balança de precisão KN WAAGEN KN 5500/1, separado a 

casca da polpa e retirou-se uma alíquota da polpa e analisado o grau Brix em refratômetro 

digital SELON SE-2WAJ BRIX tanto da polpa quanto da biomassa e feito o ART de açúcares 

redutores totais seguindo a metodologia somogyi nelson descrita por SILVA (2003) 

Determinação de ART 

No preparo da solução padrão de glicose, foram feitas diluições da solução (500 mg/L) 

com água destilada em tubos de ensaio. Em seguida, foram agitados os tubos para 

homogeneização e retirou-se uma alíquota de 2,0 ml para o teste de Somogyi Nelson. A partir 
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desta etapa, foram feitas diluição preparadas a solução de glicose com 450 mg/L, 400 mg/L, 

350 mg/L, 300 mg/L, 250 mg/L, 200 mg/L, 150  mg/L, 100 mg/L, 50 mg/L. 

 A curva analítica de glicose determina os valores de concentração dos ART sendo 

utilizada como parâmetro para as análises das amostras pré-tratadas. Foi feita a curva analítica 

de ART que apresentou a seguinte equação y = 0,0023x – 0,0192 (R2 = 0,9959). 

A determinação de ART nas extrações liquidas de maracujá foram feitas em triplicata, 

18 amostras sendo 3 Ácidas, 3 Ácida/ base, 3 Explosão a Vapor, 3 hidrotérmica, 3 base e 3 

Organosolv na espectrofotometria utilizando comprimento de ondas de 520 nm definida na 

validação do método. O espectrofotômetro foi calibrado e manuseado de acordo com as 

instruções do fabricante NOVA ESTRUMENTAL.  

Pré-Tratamentos 

Efetuados seguindo os procedimentos de acordo com a fluxograma abaixo (figura 1) 

foram processados em um liquidificador com adição de 500 ml de água destilada e 500 g de 

casca de maracujá,  feito a separação filtrando através de papel de filtro quantitativo de 8 µm 

de poros. Em seguida, foi coletada a parte solida denominada de biomassa processada (BP) e 

a parte líquida de primeiro extrato aquoso em seguida foi realizada o pré-tratamento. 

 

Figura 1: Fluxograma simplificado do processo de preparo da biomassa ate a analise de 
açúcares redutores totais. IFAL, 2016. 
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Para obtenção dos rendimentos dos métodos de pré-tratamento, foram trabalhados os 

seguintes procedimentos na tabela1, abaixo.   

 

Tabela 1: Metodologia do Pré-tratamento. IFAL, 2016. 
Pré- tratamento Metodologia 

Explosão a Vapor  Colocou se 20g da amostra em um frasco de vidro, com 

300 mL de agua destilada e autoclavado a 121º C por 30 

min, logo após o material foi lavado com 300 mL de 

água destilada a 50ºC filtrado e quantificou o liquido e 

coletou-se uma amostra do liquido para analise de ART 

e o solido seco em estufa (40°C )  

Ácido Adicionou se 300 ml de solução de ácido sulfúrico 1,5% 

(v/v) em 20 g de amostra colocada em um frasco de 

vidro e em seguida autoclavado por 30 minutos a 121º C. 

Depois o material foi filtrado e lavado com 300 mL de 

agua destilada quantificado e retirado uma alíquota do 

extrato liquido para analise de ART, e o sólido seco em 

estufa simples a 40°C  

Ácido/Base 

 

 

 

 

 

 

 

Efetuando o mesmo procedimento do ácido, após 

submetido por 30 minutos na autoclave a amostra de 20 

g com 300 ml solução de ácido sulfúrico 1,5% (v/v), foi 

filtrado e o solido colocado novamente no frasco,  

adicionado 300 ml de solução de hidróxido de sódio 

1,5% (v/v) e feito a submissão em autoclave por mais 30 

minutos a 121º C em autoclave, após a filtração, foi 

lavado com 300mL de agua destilada, quantificado o 

liquido e o solido e retirado uma alíquota liquida do 

filtrado para analise de ART 
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Hidrotérmico Utilizando 20g da amostra, colocou se 300 mL de água 

destilada em um frasco com a amostra e encaminhou 

para a autoclave por 30 minutos a 121º C. Após o 

material foi filtrado e lavado com 300mL, quantificado e 

foi retirado uma alíquota do extrato liquido e o sólido foi 

em seguida seco em estufa simples a 40°C. 

 

Organosolv Em 20g da amostra coletado em um frasco de vidro, 

adicionou se 225 ml solução de ácido sulfúrico 1,5% 

(v/v) e 75 ml de álcool etílico anidro e foi  autoclavado 

por 30 minutos a 121º C. Após o material foi filtrado e 

lavado com agua destilada, quantificado e retirado uma 

alíquota do extrato liquido, e o sólido seco em estufa 

simples a 40°C.  

 

Observação: Em todos os pré-tratamentos a parte solida foram lavadas com 300 mL 

de água destilada e coletado 2 ml do extrato liquido para analise de ART. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na caracterização do maracujá in natura, foram determinados os percentuais de 65% 

de biomassa e 35% de polpa, dados que estão de acordo  com os obtidos por Oliveira et al 

(2002), que determinou o percentual de 65 a 70% de biomassa. E para o Brix, efetuados nas 

três amostragens a biomassa ficou com 2,5 para a media da polpa 14,6. Os resultados de ART 

para os pré-tratamentos estão na tabela 2 Abaixo. 
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Tabela 2: ART do filtrado dos pré-tratamentos. IFAL, 2016.   

 QUANTIFICAÇÃO DO PRÉ-TRATAMENTO  

Pré- tratamento Explosão 

a Vapor 

Ácido Ácido/Base Hidrotérmico Organosolv 

Massa da BP 

(g) 

20 20 20 20 20 

ART do filtrado 

(mg/L) 

396 319 685 400 340 

Desvio Padrão  0,08 0,12 0,51 0,08 0,06 

Quantidade de 

ART extraída 

(mg) 

179,78 143,16 497,46 184,36 107,89 

 * Quantidade obtida da água de lavagem.  

 

Observando os resultados obtidos de ART, conclui-se que, se obtêm mais 

concentração de ART com o pré-tratamento acido/base (497,46 mg) seguido do hidrotérmico 

(184,36 mg). A quantidade de ART extraída foi determinada através da relaçaõ da 

concentração real de ART encontrada nos filtrados, quantificados após os pré-tratamentos, em 

relaçaõ ao volume final de cada filtrado. O rendimento de pré-tratamento foi determinado em 

relação à massa de ART extraída da biomassa seguindo a metodologia de OLIVEIRA, F. M. 

V. (2010). 

 

CONCLUSÕES 

Com os bons resultados obtidos em relação extração e quebra da lignocelulose para 

obtenção de açúcares fermentescível, observa-se através da analise dos redimentos que os 

métodos de pré-tratamento acido/base e o hidrotérmico, melhores e mais significativos, são 

viáveis e simples para quebra da lignocelulose caracterizando serem mais indicados para 

extração de açúcares fermentescíveis através de biomassa de maracujá e, assim dar avanços 
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para as etapas seguintes: hidrolise e fermentação para obtenção de bioetanol de segunda 

geração. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo inicial de viabilidade técnica e econômica para 
instalação de microusinas geradoras de energia solar fotovoltaica nas unidades do Instituto 
Federal da Bahia. A pesquisa discute as vantagens da utilização de energias renováveis frente 
as questões ambientais, econômicas e operacionais do sistema elétrico brasileiro, bem como o 
possível positivo na imagem e nas atividades do Instituto. Os estudos pautaram-se em 
informações climáticas e geográficas divulgadas pelas agências governamentais de pesquisa e 
reguladoras do setor, e em parâmetros técnicos obtidos de informações de diversos fabricantes 
de equipamentos. Foram identificadas quatro unidades com bons potenciais de geração de 
energia, as quais apresentaram necessidade de investimento inicial razoável, em sua maioria, 
com tempos de retorno ao investimento dentro do aceitável para a vida útil média dos 
sistemas. Ainda assim, faz-se necessário um aprofundamento maior da análise a fim de 
possibilitar maior segurança à tomada de decisão por parte da gestão, uma vez que o estudo se 
limitou a avaliar os componentes principais do sistema. 

Palavras–chave: microgeração, energias renováveis, índice solarimétrico, potencial 
energético.   
 

TECHNICAL AND ECONOMIC FEASIBILITY STUDY FOR THE 
INSTALATION OF MICRO POWER PLANTS PHOTOVOLTAIC 
SOLAR ENERGY IN THE INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA UNITS 
 
ABSTRACT: This article presents an initial study of technical and economic feasibility for 
the installation of micro power plants photovoltaic solar energy in the Instituto Federal da 
Bahia units. The research discusses the advantages of using renewable energy in the face of 
environmental, economic and operational Brazilian electric system as well as the possible 
positive the image and activities of the Institute. The studies were guided to climatic and 
geographical information disclosed by government research agencies and industry regulatory, 
and technical parameters obtained from information by various equipment manufacturers. 
They identified four units with potential good power generation, which showed the need for 
reasonable initial investment, mostly with return times the investment within the acceptable to 
the average useful life of the systems. Still, it is necessary to further deepening the analysis in 
order to provide greater security to the decision taken by the management, since the study was 
limited to assessing the main components of the system. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, têm sido crescentes as discussões sobre os impactos ambientais 

provenientes da geração de energia elétrica no mundo. Nesse contexto, surge o conceito de 

energias renováveis como alternativa para a produção da chamada “energia limpa”, com baixa 

ou nenhuma emissão de gases causadores do efeito estufa. 

A diversificação da matriz energética nacional é outro assunto frequentemente abordado 

nas políticas de governo como forma ‘de reduzir o custo da geração, além de diminuir a 

dependência das usinas hidrelétricas e termelétricas, responsáveis atualmente pela produção 

de 93% da energia elétrica produzida no país (EPE, 2015). 

Uma das opções apresentadas como alternativa aos métodos tradicionais de geração de 

eletricidade são os sistemas fotovoltaicos. A Energia Solar Fotovoltaica é aquela obtida 

através da conversão direta da luz em eletricidade a partir do Efeito Fotovoltaico. O efeito 

fotovoltaico é o surgimento de uma tensão nos extremos de um material semicondutor, 

produzida pela absorção da luz (CRESESB, 2016). 

Por ter grande parte do território situado entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, 

próximo à linha do Equador, o Brasil possui excelentes condições gerar energia a partir da 

incidência solar. Devido a tais condições geográficas, aliadas a uma insolação média de até 8 

horas diárias (ANEEL, 2005), grande parte das cidades brasileiras apresentam ótimos índices 

de radiação solar, especialmente na região Nordeste. Apesar disso, os sistemas fotovoltaicos 

de geração de energia elétrica só começaram a ser difundidos no país após a regulamentação 

pela Resolução Normativa n° 482/2012 (ANEEL, 2012), que estabeleceu o sistema de 

compensação de energia elétrica e as condições gerais para o acesso de micro e minigeração 

distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

A fim de aproveitar o potencial de geração energética da Bahia, algumas das unidades 

do Instituto Federal da Bahia podem tornar-se pioneiras na geração distribuída de eletricidade 

no setor público brasileiro, reduzindo assim o valor da conta de energia, eliminando as perdas 

na transmissão de eletricidade e garantindo avanços tecnológicos para a instituição. 
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Além da economia financeira esperada, a implantação de microusinas fotovoltaicas em 

tais unidades podem resultar em benefícios expressivos e duradouros a instituição, tais como a 

oportunidade de desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão na área da energia solar, 

afirmando o caráter tecnológico do IFBA, e a impressão positiva sobre a imagem institucional 

pelo caráter ambiental da iniciativa. 

Este trabalho avaliou a viabilidade técnica e econômica da instalação de microusinas 

fotovoltaicas nas unidades do IFBA localizadas em cidades com maior incidência de raios 

solares com potencial para geração de eletricidade. As unidades contempladas no estudo 

foram: Campus Barreiras, Campus Irecê, Campus Jacobina e Campus Juazeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo se iniciou pela escolha das unidades com maior potencial de geração de 

energia. Para tanto, cruzou-se a localização dos campi com os mapas apresentados no Atlas de 

Irradiação Solar no Brasil (2000) a fim de se obter os dados de Insolação Diária Média e 

Índice Solarimétrico das cidades envolvidas. 

Uma vez identificadas as unidades mais propícias à aplicação do projeto, foram 

mapeadas as áreas disponíveis para instalação dos painéis fotovoltáicos em locais livres de 

obstáculos que pudessem sombrear os equipamentos, reduzindo assim seu potencial de 

geração. Esse processo foi realizado por meio da análise das plantas baixas das edificações e 

com o auxílio da ferramenta computacional on line Google Mapas. 

Após a identificação das áreas disponíveis em cada unidade, foi feita uma pesquisa de 

mercado em catálogos e manuais de diversos fabricantes em busca das características técnicas 

mais comuns para seleção e dimensionamento dos painéis. De posse dessas informações, 

montou-se uma planilha de cálculos no Microsoft Excel com os parâmetros médios dos 

equipamentos pesquisados com o objetivo de estimar a capacidade de geração de energia dos 

sistemas e a provável economia proveniente. 

O dimensionamento dos inversores de frequência foi feito com base na potência total 

instalada dos painéis fotovoltáicos, buscando-se o menor número de equipamentos com 

menor custo de aquisição obtido do mercado. 

O investimento inicial com aquisição dos equipamentos foi estimado a partir de preços 

médios coletados via internet. O montante obtido foi então utilizado para calcular o custo 
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inicial da geração em reais por quilowatt-hora e o retorno do investimento (payback) simples 

com base na economia prevista. Como limitação do estudo, considerou-se apenas o custo dos 

equipamentos principais do sistema de geração, devendo-se, para obtenção de conclusões 

mais consistentes, incluir ainda o investimento com acessórios de instalação, condutores e 

materiais elétricos, possíveis adaptações de espaços para abrigo dos equipamentos, mão de 

obra para instalação e manutenção do sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da análise do Atlas de Irradiação Solar no Brasil e seus dados acerca das 

regiões baianas, verificou-se que a Insolação Diária Média para as unidades situadas em 

Juazeiro, Irecê e Barreiras é de 7h e para Jacobina o valor é de 6h. A verificação do Índice 

Solarimétrico indicou um grande potencial para a geração de eletricidade, devido à elevada 

incidência por área. Além disso, se estabeleceu o ângulo de inclinação necessário para 

garantir o maior aproveitamento da luminosidade pelos painéis fotovoltaicos.  

Ao ser determinado o Índice Solarimétrico das unidades, identificou-se a área 

disponível nos campi que estivessem de acordo com as características requisitadas pelo 

projeto, expresso na Tabela 1. Com o auxílio de um software de CAD (Computer Aided 

Design) foi possível concluir que a cobertura das edificações representa o melhor local para a 

instalação das placas solares devido a sua altura, o que evita os obstáculos que podem vir a 

formar sombras nos painéis, além de prevenir problemas futuros à medida que a instituição 

for se expandindo. 

 

Tabela 1. Dados a respeito da irradiação solar diária média para as cidades com as unidades 

selecionadas e o estabelecimento da posição e angulação dos painéis fotovoltaicos. IFBA, 

2016. 

Cidade Inclinação Insolação Diária Média (h) Índice solarimétrico (kWh/m².dia) 

Juazeiro 8° N 7 5,41 
Barreiras 14° N 7 5,47 
Irecê 9° N 7 4,56 
Jacobina 9° N 6 4,89 
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A fim de traçar a capacidade de geração do sistema, foi estudada a relação entre as 

dimensões, custos e energia gerada pelos diferentes painéis fotovoltaicos, obtidos a partir das 

pesquisas de mercado e consulta a catálogos de fabricantes. O painel selecionado para cada 

unidade levou em consideração o menor custo inicial de geração, ou seja, aquele que 

apresentou a menor relação entre o custo e a eletricidade produzida. Da eletricidade gerada 

pelos painéis, estabeleceu-se uma comparação com o consumo da instituição a fim de 

examinar a redução na energia utilizada durante o período Fora de Ponta. Embora a unidade 

de Irecê possua área com potencial para produzir uma quantidade maior de energia elétrica, 

optou-se por utilizar as áreas que gerasse apenas o suficiente para cobrir o consumo da 

instituição durante o dia, fora do horário de ponta, acarretando num menor investimento 

inicial. 

Os inversores foram selecionados a partir de dois critérios: a potência conjunta dos 

painéis solares e a relação entre o custo e a potência do inversor. Dessa maneira, para todos os 

casos, selecionaram-se os inversores de maior potência, o que, devido à menor quantidade, 

ainda trará como benefício um espaço de menor dimensão para realizar a alocação dos 

inversores. 

 

Tabela 2. Cálculo estimativo para o dimensionamento do sistema. IFBA, 2016. 

Cidades: Juazeiro Jacobina Irecê Barreiras 

Consumo ativo médio fora de ponta (kWh/mês) 8.158,9 13.591,1 10.190,1 37.540,0 

Potência dos painéis fotovoltaicos (W) 255,0 255,0 315,0 255,0 

Total de painéis 150 108 269 930 

Geração máxima mensal total (kWh/mês) 8.032,5 4.957,2 17.794,4 49.801,5 

Geração média diária total (kWh/dia) 195,6 127,3 351,6 1.226,4 

Geração média mensal total (kWh/mês) 5.869,1 3.819,6 10.548,5 36.791,9 

Potência dos inversores (kW) 1x20 2x15 5x17,5 12x20 

Payback em meses 93,0 124,0 140,0 105,0 

 

 Os custos de implantação do sistema foram calculados a partir de preços médios 

coletados via internet e o estabelecimento de uma relação com a energia gerada pelos painéis 

no posto horário Fora de Ponta, utilizando-se o preço vigente da concessionária local. 
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Tabela 3. Custos para a implantação do sistema. IFBA, 2016. 

Cidades: Juazeiro Jacobina Irecê Barreiras 

Custo inicial de geração (R$/kWh) 29,0 38,7 44,0 33,0 

Custo total dos equipamentos (R$) 170.340,0 147.904,0 463.928,0 1.214.970,0 

Economia prevista (R$/mês) 1.831,2 1.191,7 3.291,1 11.479,1 

  

CONCLUSÕES 

Foram verificados potenciais de geração satisfatórios nas quatro unidades estudadas, 

com boas oportunidades de economia financeira decorrente da redução das faturas de energia. 

Para o Campus Irecê, verificou-se ainda um potencial substancialmente superior ao 

requisitado pelo consumo médio da unidade. 

Os montantes necessários para o investimento inicial se apresentaram razoáveis para as 

unidades de Jacobina e Juazeiro, relativamente alto para o Campus de Irecê e alto para o 

Campus de Barreiras. 

Os tempos de retorno dos investimentos (payback) encontrados se mantiveram, 

aproximadamente, entre 7 e 12 anos, ao passo que a vida útil média dos sistemas é de cerca de 

25 anos. 

A análise inicial, portanto, demonstra viabilidade técnica e econômica para instalação 

das microusinas nas cidades indicadas, ficando condicionado apenas à disponibilidade de 

recursos e demais fatores analisados em nível de planejamento e gestão do Instituto. 

Vale ressaltar que o estudo limitou-se a avaliar os componentes principais do sistema 

gerador. Para tomada de decisão sobre adoção ou não do sistema proposto, é de grande 

importância uma avaliação prévia mais detalhada a fim de considerar ainda os impactos 

técnicos e custos decorrentes de acessórios de montagem, condutores, eletrodutos, quadros de 

distribuição e disjuntores, mão de obra para instalação, eventuais adequações de espaços para 

abrigo dos equipamentos e manutenção periódica dos componentes. 
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RESUMO: O presente artigo apresenta uma abordagem geral sobre Mapeamento do Fluxo de 
Valor. A partir das definições se torna mais fácil o entendimento sobre o Mapeamento do 
Fluxo de Valor, uma importante ferramenta de estudo e análise de produção, e identificação e 
eliminação dos desperdícios de produção. Faz ainda parte deste artigo a aplicação deste 
mapeamento numa situação real, demonstrando na prática os benefícios de sua utilização. 
Palavras–chave: análise de produção, desperdícios 
 

STUDY OF THE PRODUCTION SCENARIO THROUGH VALUE 
STREAM MAPPING: APPLICATION IN A MATTRESS FACTORY 
 

ABSTRACT: This article presents a general approach about Value Stream Mapping. From 
the definitions becomes easier understanding the Value Stream Mapping, an important study 
tool and production analysis, and identification and elimination of waste. It is also part of this 
article the application of this mapping in a real situation, demonstrating in practice the 
benefits of its use. 
KEYWORDS: production analysis, waste 
 

INTRODUÇÃO 

Quando se fala em competitividade geralmente menciona-se: cumprimento dos prazos 

de entrega, satisfação da necessidade dos clientes, produto de qualidade e redução de custos. 

Porém, para que seja possível alcançar tais objetivos, se faz necessário, além de todo 

conhecimento gerencial, financeiro, organizacional e estratégico, conhecer o “chão de 

fábrica” onde ocorre todo o processo de produção. Isso significa estudar e analisar o cenário 

de produção atual da empresa, as etapas de transformação, informações do controle de 

produção, quais equipamentos são utilizados, quantos funcionários são envolvidos em cada 

etapa, qual o tempo de processamento em cada uma, quantidade de estoques (em matéria-

prima, em processo e acabado) e, dessa forma, utilizar tais dados para melhorar a 

produtividade da empresa, torná-la mais eficiente, reduzir os custos, e consequentemente, 

melhorar sua competitividade. 

Uma ferramenta que permite este estudo de produção é o Mapeamento do Fluxo de 

Valor (MFV), um dos pilares da produção enxuta. O Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 
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permite uma análise real do processo de produção como a identificação de gargalos e 

desperdícios de produção, uma vez que são levantados dados, entre outros, de tempo de 

produção em cada etapa do fluxo, quantidade de estoques em processo, quantidade de mão 

obra utilizada em cada processo, lead time de produção e o chamado Takt time (ROTHER e 

SHOOK, 2003). 

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de apresentar a ferramenta Mapeamento do 

Fluxo de Valor (MFV) como uma técnica de estudo e análise de produção, pois permite 

enxergar a melhoria no processo como um todo, relacionando o fluxo de material com o fluxo 

de informações. Portanto, pretende-se fazer uma explanação clara e objetiva sobre o MFV 

como ferramenta de estudo e análise do processo de produção através da aplicação realizada 

em uma fábrica de colchões, onde será apresentado o mapa do estado atual e o mapa do 

estado futuro, assim como os resultados obtidos.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

Os procedimentos metodológicos adotados neste trabalho foram delineados pela coleta 

de dados em campo tendo na referência bibliográfica as diretrizes para a aplicação prática. Foi 

realizado numa fábrica de colchões, obtendo os dados reais no chão de fábrica, através de 

entrevistas com os funcionários envolvidos no processo produtivo, registro fotográfico, 

vídeos, cronometragem dos tempos de transformação em cada etapa do processode produção 

e contagem da quantidade em estoquede matéria-prima, produto em processo e produto 

acabado. Tais dados alimentam o mapeamento conforme demonstrado na Figura 1. 

Mapeamento do Fluxo de Valor do estado atual, e este servindo de base para a elaboração do 

estado futuro, conforme demonstrado na Figura 2. Mapeamento do Fluxo de Valor do estado 

futuro. 

A aplicação da ferramenta MFV estudou a produção dos principais produtos da 

empresa, aqueles com maior demanda no mercado, considerados carros chefe da produção. 

Portanto, os mapeamentos realizados contemplam: a cama UNIBOX casal D28 e UNIBOX 

casal D33, esses produtos passam pelos mesmos processos de transformação, dessa forma, as 

etapas produtivas mapeadas foram: montagem, colchoaria, acabamento e selagem da 

embalagem.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mapeamento do fluxo de valor 

Liker e Meier (2007) citam que a Toyota buscava uma ferramenta que permitisse 

visualizar o fluxo de material e o fluxo de informações e que mudasse a visão restrita das 

pessoas voltada apenas para os processos individuais. Foi o que basicamente levou ao 

Mapeamento do Fluxo de Valor e na Toyota é conhecido como Diagrama de Fluxo de 

Material e Informações. O objetivo aqui é de otimizar o fluxo de valor como um todo antes de 

se aprofundar na otimização dos processos individuais de forma isolada. 

De acordo com Bartz, Chitolina e Silva (2012) “Fluxo é a realização progressiva das 

tarefas ao longo do sistema de produção, com poucas interrupções ou peças não conformes, 

tendo como objetivo o fluxo contínuo”. Segundo Rother e Shook (2003), fluxo de valor é toda 

ação que agrega ou não valor, necessária para levar o produto por todos os caminhos 

essenciais de transformação, considerando o fluxo de materiais (desde a matéria prima até a 

entrega do produto ao consumidor) e o fluxo do projeto do produto, da concepção até o 

lançamento. Portanto, são todas as etapas necessárias para a transformação da matéria prima 

em produto acabado, incluindo sua concepção. 

Então, pode-se dizer que o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) é o detalhamento do 

processo de transformação do produto, compreendendo o fluxo de materiais e o fluxo de 

informações. 

Rother e Shook (2003) explicam: o que quer dizer o MFV é simples, siga a trilha da 

produção de um produto, desde o consumidor até o fornecedor, e então desenhe uma 

representação visual de cada processo no fluxo de material e informação. Dessa forma, 

desenhe um mapa do estado atual, faça as análises necessárias e desenhe um mapa do estado 

futuro (estado considerado ideal) de como o valor deveria fluir.  

Importante notar que o fluxo de materiais do mapa é desenhado “de trás para frente”, as 

informações são coletadas iniciando pelo embarque (ou expedição), considerado o processo 

puxador da produção (por está diretamente ligado à demanda). Logo em seguida, vêm as 

informações referentes ao processo fornecedor, e assim por diante até chegar a matéria-prima. 

Isso se dá, pelo fato de que o fluxo de materiais é desenhado pela visão do consumidor, pois a 

estes interessa saber de onde veio o produto e não para onde vai. Ao elaborar o mapeamento, 

o responsável por fazê-lo deve acompanhar os processos “porta-a-porta” no chão de fábrica, 

reunir as informações in loco, nada de se basear em informações de arquivos.   

Para iniciar a elaboração do mapeamento é necessário focar em uma família de 

produtos. Conforme Rother e Shook (2003), uma família de produtos é um grupo que passam 
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por etapas semelhantes de processamento e utilizam equipamentos comuns nos seus 

processos.  

Ao elaborar o mapa do estado atual necessariamente deve-se pensar no mapa do estado 

futuro, pois de nada adianta analisar o cenário atual, enxergar os desperdícios de produção se 

nada for pensado para eliminá-los. De acordo com Liker e Meier (2007) o mapa do estado 

futuro representa o conceito do que se está tentando realizar, o mapa não mostra os detalhes 

específicos de como será construído. A partir do mapa do estado atual deverá ser desenhado o 

mapa do estado futuro, com base em todas as informações que foram coletadas no chão de 

fábrica. 

 

Mapeamento do Fluxo de Valor do estado atual 

A seguir, apresenta-se o Mapeamento do Fluxo de Valor do estado atual e seus 

resultados, elaborado para os produtos citados anteriormente: 

 

Figura 1.Mapeamento do Fluxo de Valor do estado atual da cama UNIBOX casal 

D28 e UNIBOX casal D33. IFPB, 2016. 

 

Como dados apresentados têm-se: 

Demanda mensal D28+D33 = 650 peças/mês (considerando 20 dias úteis) 

Demanda semanal= 162,5 peças/semana 

Demanda diária= 32,5 peças/dia 
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Tempo de ciclo (T/C): Frequência com que uma peça é realmente completada em cada 

etapa de um processo. Conforme pode ser observado no mapa o TC em cada uma das etapas 

de transformação do produto são: montagem – TC 199 segundos/peça; colchoaria – TC 418 

segundos/peça; acabamento – TC 487 segundos/peça; embalagem – TC 37 segundos/peça. 

Tempo de processamento ou tempo de agregação de valor (TP): tempo em que os 

insumos são transformados ou sofrem a ação até se tornar o produto final. É a soma de todos 

os tempos de ciclo. No mapa do D28 e D33 o TP é de 19,02 minutos, isso significa que 1 

unibox desses modelos leva 19 minutos para ser produzido. Mas note que esse tempo poderá 

ser maior, pois aqui se considera apenas o momento de agregação de valor na matéria prima, 

não é contado o tempo em que o operador para, seja para beber agua, ir ao banheiro, consultar 

o encarregado do chão de fábrica etc. 

Lead Time (LT): é o tempo de atravessamento, incluindo todos os tempos das operações 

que agregam e não agregam valor. Em outras palavras, é o tempo em que a caixa de madeira 

(insumo) leva para atravessar todos os processos e se “tornar” a cama unibox (produto 

acabado), neste caso 2,74 dias. Este é o tempo em que a matéria prima leva para sair da área 

de insumos percorrer todos os processos de transformação, e finalmente ser expedida como 

produto acabado. 

TAKT Time: corresponde ao ritmo de produção necessário para atender a demanda (a 

palavra alemã takt corresponde ao ritmo musical), ou seja, o tempo de produção que se têm 

disponível pelo número de unidades a serem produzidas em função da demanda. Nesse caso o 

takt time é de 886,15 segundos, em torno de 15 minutos. Ou seja, a cada 15 minutos uma 

cama UNIBOX D28 ou D33 deve ser “entregue” ao cliente. 

Diante desses dados pode-se analisar que a produção está com capacidade ociosa, 

produzindo menos do que deveria e poderia. Baseado no takttime (15 min) a produção diária 

deveria ser de 32 peças/dia, porém com o tempo de processamento apresentado (19 min) a 

produção está em torno de 25 peças/dia. Há ainda, um desbalanceamento considerável entre 

as operações, sendo as etapas de colchoaria (1 operador) e acabamento (1 operador) com os 

maiores tempos de processamento, 418 e 487 segundos, respectivamente, enquanto que o 

processo de selagem da embalagem (2 operadores) é de apenas 37 segundos, e todos abaixo 

do takt time, o que significa capacidade subutilizada e ociosa. 

 

Mapeamento do Fluxo de Valor do estado futuro 

A seguir apresenta-se o Mapeamento do Fluxo de Valor doestado futuro, elaborado após 

análise dos resultados obtidos no Mapeamento do Fluxo de Valor do estado atual: 
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Figura 2.Mapeamento do Fluxo de Valor do estado futuro da cama UNIBOX casal 

D28 e UNIBOX casal D33. IFPB, 2016. 

 

Como dados apresentados têm-se: 

A produção passa a ser "puxada" pela etapa de embalagem. 

Redução do numero de funcionário na embalagem, por ser o processo mais rápido não 

há necessidade de 2 operadores para realizá-lo. Dessa forma, 1 operador passa ser o "coringa" 

e dará suporte as operações com os maiores tempos de processamento (colchoaria e 

acabamento), e assim reduzir gradativamente os tempos de operação de ambas.  

Redução do pedido de matéria prima ao fornecedor, para 28 pedidos por dia, com isso 

reduzir o espaço ocupado pela mesma, e possibilitar a criação de um fluxo de produção para 

se aproximar a demanda diária até chegar ao nível previsto de atendimento da demanda. 

Redução gradativa do lead time de 2,7 dias para 1,2 dias, redução de 55%. 

Redução gradativa do processamento para 1051 segundos (em torno de 17 minutos), se 

aproximando ao takt time de 15 minutos. 

Redução dos estoques intermediários o máximo possível, para tornar o fluxo mais 

enxuto quanto possível, até chegar ao ponto de criar um fluxo contínuo de produção. 
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CONCLUSÕES 

A aplicação do MFV é possível em qualquer tipo de processo produtivo, necessário 

apenas, além do conhecimento, ir até o chão de fábrica com um lápis e papel, registrando os 

dados e acompanhando passo a passo o processo de produção. 

Vale ressaltar que deve ser elaborado um plano de ação que descreva como se planeja 

chegar ao estado futuro, contendo as ações do que deve ser feito, os responsáveis e os prazos 

para a execução. Caso contrário, a empresa terá apenas dois mapas de sua produção, ricos em 

informações que serão arquivados, tendo desperdiçado tempo com a elaboração. 

Demonstra-se como o MFV é uma ferramenta útil para um estudo de produção, onde 

descreve e detalha cada etapa do processo de produção, revelando os desperdícios que 

atrapalham uma produção eficiente, além de subsidiar tomadas de decisão afim de um 

ambiente mais produtivo. 

Considera-se uma ferramenta qualitativa, pois apresenta o “todo” não mais processos 

isolados.  

 

Limitações do Estudo 

A aplicação do método foi realizada apenas com os principais produtos fabricados pela 

empresa, os quais passam pelos mesmos processos de manufatura, além de possuírem maior 

demanda de mercado, mas não foi possível acompanhar o processo de implantação do estado 

futuro, após a elaboração do plano de ação, pois iria requerer algumas mudanças nas 

operações da empresa, e necessitaria do aval do presidente, o qual estava em viagem. 

 

Recomendações para estudos futuros 

Como recomendação para estudos futuros tem-se: a aplicação em mais empresas, de 

diversos ramos, a fim de difundir o MFV como uma ferramenta de análise e estudo de 

produção; e realizar um estudo sobre o MFV e o estudo de tempos, movimentos e métodos de 

produção.  
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RESUMO: A questão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e seus impactos negativos por destinação 
inadequada têm sido amplamente discutidos na sociedade, principalmente pelos setores do governo. A 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determinou o fim dos lixões até 2014, local que durante 
anos recebeu diversos tipos de RSU, resultando num grande potencial poluidor. Mesmo com seu 
encerramento existe um grande acumulo de resíduos velhos e por consequência a geração de gases 
tóxicos e lixiviados. Atualmente, os aterros – locais exigidos pela PNRS para destinação final de 
resíduos- estão sendo construídos em locais próximos a antigos lixões e para diminuir os impactos já 
causados nos locais e no meio ambiente, utilizam o processo de recirculação e produção de gás. Com 
isso o presente trabalho visa verificar a influência da recirculação do lixiviado na biodegradabilidade e 
no potencial de produção de biogás e a partir da digestão anaeróbia de resíduos envelhecidos.  
Palavras–chave: aterro, resíduos, lixiviado, biogás 
 
BIOGAS GENERATION POTENTIAL STUDY IN BIODEGRADABILITY WASTE 
MUNICIPAL SOLID AGED UNDERGOING LEACHATE RECYCLING PRACTICE 

 
ABSTRACT: The issue of Municipal Solid Waste (MSW) and its negative impacts by improper 
disposal have been widely discussed in society, mainly by government sectors. The National Policy on 
Solid Waste (PNRS) determines the order of dumpsites by 2014, place for years received various types 
of MSW, resulting in a large pollution potential. Even with its closure there is a large accumulation of 
old waste and thus the generation of toxic gas and leachate. Currently, landfills - required by local 
PNRS for disposal of Waste- they are being built in places near old dumps and to reduce the impacts 
already caused in the local environment , using the process of recirculation and gas production. Thus 
this study aims to verify the influence of recirculated leachate biodegradability and biogas potential 
and from the anaerobic digestion of waste aged. 
KEYWORDS: landfill, waste, leached, biogas 
 
INTRODUÇÃO 

 O alto consumismo estimulado pelas práticas do capitalismo em sua essência, que valoriza o 

ter e o possuir a todo custo, acarreta como uma de suas consequências, a grande geração de resíduos 

em diferentes escalas e cada vez mais diversificados quanto ao seu material. Essa grande geração de 

resíduos é um dos grandes desafios para os gestores públicos sobre a destinação e escolha do melhor 

método para tratar esse material, levando em consideração os custos para o gerenciamento dos seus 

processos e a questão socioambiental. 

Sabendo que  a gestão inadequada desses resíduos geram inúmeros danos ambientais 

comprometendo seriamente a qualidade de vida, tais como: a emissão de gases nocivos pela 

putrefação; descarte em galerias pluviais provocando alagamentos e inundações; depósito em áreas de 

preservação ambiental que contaminam o solo e poluem as águas superficiais e subterrâneas; 
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disposição inadequada que contribui para transmissão de doenças; entre tantos outros impactos 

negativos, foram criadas legislações especificas para os resíduos sólidos. (O ECO, 2014). 

Em 12 de agosto de 2010, com a Lei 12.305/10, foi instituída a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), que definiu os princípios, objetivos e instrumentos, bem como diretrizes, relativos à 

gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, em âmbito nacional. Além, de 

impor o fechamento de todos os lixões do País até o ano de 2014 e definir que a destinação atual 

deveria ser realizada em aterros. (O ECO, 2014). 

 Durante muitos anos, vários lixões receberam diversos tipos de resíduos sólidos resultando 

num grande potencial poluidor. Mesmo através de seu encerramento, ou seja, quando as atividades de 

recebimento de resíduos são paradas, continuam a ocorrer à produção de gases e de lixiviados por 

muitos anos e os impactos ambientais negativos ainda persistem, o mesmo ocorre nos atuais aterros.  

A maioria dos resíduos sólidos urbanos (RSU) encontrados em aterros e lixões resulta em 

gases tóxicos que são gerados através do seu processo de decomposição. Os gases mais encontrados 

em ambos são o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2), que contribuem para o aquecimento 

global por serem Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Atualmente a produção de gás em aterros tem sido considerada um fator de extrema 

importância ambiental e econômica. O aproveitamento do biogás, para geração de energia ocasiona 

uma redução no potencial de poluição do meio ambiente, uma vez que é composto por acentuada 

concentração de gás metano (CH4), cerca de 21 vezes superior ao dióxido de carbono (CO2), no que 

se refere ao efeito estufa (COELHO, 2016) 

Nesse contexto, este trabalho foi motivado para verificar a influência da recirculação do 

lixiviado na biodegradabilidade e no potencial de produção de biogás e a partir da digestão anaeróbia 

de resíduos envelhecidos, pois, este liquido constitui-se como uma das preocupações quanto à 

degradação ambiental geradas por resíduos sólidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a temática da pesquisa, como 

mostrado de forma sucinta na revisão bibliográfica. Em seguida, o trabalho seguiu as seguintes etapas, 

em sequência: 1)coleta de dados dos resíduos envelhecidos (Silva, 2013) ; 2) coleta e caracterização 

do lixiviado; 3)realização e monitoramento do ensaio BMP; 4)sistematização das informações. 

As etapas experimentais desta pesquisa foram executadas no laboratório do Grupo de 

Resíduos Sólidos (GRS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), instituição parceira do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), devido à infraestrutura e 

equipamentos existentes necessários para desenvolvimento do estudo. 

2.1 Coleta dedados do resíduo envelhecido  

O resíduo utilizado foi resultado do encerramento de reatores de bancadas do tipo batelada 

estudado por Silva(2013). Os BMP’s foram separados de acordo com os tipos de resíduos, 
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denominados R1 ou R3. O R1 contendo apenas resíduos e o R3 preenchido por resíduo+ lodo 

anaeróbio a 10% de massa.  

Os reatores foram preenchidos em julho de 2011 e foram abertos em dezembro de 2014. Após 

abertos, os resíduos pós- digeridos foram caracterizados de formas conforme suas características 

físico-químicas e microbiológicas.  

2.1.2 Caracterização do resíduo envelhecido 

Caracterização gravimétrica e volumétrica 

A composição gravimétrica dos resíduos coletados foi realizada através da separação manual e 

pesagem do material existente na amostra de resíduos. Os resíduos foram classificados em 7 tipos de 

componentes: plástico (mole e duro), compósitos, papel/papelão, borracha, orgânico e rejeito bruto.  

A composição volumétrica dos resíduos foi obtida pelo percentual de volume dos seus 

componentes, sem sofrer compactação e na umidade natural, fazendo uso de recipiente com volume 

conhecido. 

Teor de Umidade  

A determinação do parâmetro de umidade dos resíduos amostrados foi determinada por meio 

do “Methods of Analysis de Sewage Sluage Solid Waste and Compost Who Int. Reference Center for 

Wastes Disposal” (WHO (1979), que tem como procedimento pesar uma quantidade de resíduos 

sólidos em uma cápsula e colocar na estufa graduada para temperatura de 75ºC, até que seu peso fosse 

estabilizado. 

2.2 Lixiviado - Coleta e preservação  

A coleta do lixiviado foi realizada na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) Candeias, 

situada em Jaboatão dos Guararapes- Pernambuco, no dia 28 de Agosto de 2015. Foram preenchidas 

duas bombonas de cinco litros, na chegada do efluente á estação de tratamento da CTR, com o 

lixiviado, e em seguida encaminhado imediatamente ao laboratório na tentativa de preservação e 

acondicionamento do material e no seu uso para caracterizações. 

2.2.1Caracterização do Lixiviado 

Para caracterização dos lixiviados foram utilizados os seguintes parâmetros: DQO, DBO, 

pH, condutividade, cor, alcalinidade, sólidos voláteis e umidade. A metodologia adotada para análise 

de lixiviado foi baseada nos procedimentos estabelecidos pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998).  

2.2.1.1Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

O método utilizado consiste em oxidar a amostra contendo matéria orgânica com excesso de 

K2Cr2O7, H2SO4, Ag2SO4 e calor por duas horas.  A amostra oxidada foi submetida a uma cubeta para 

leitura no titulométrico, previamente calibrado com solução padrão para concentração de 0 a 

1.500mg/L em um comprimento de onda de λ=620 nm, determinando diretamente a DQO da 

amostra(diluída) em mg O2/L. 

2.2.1.2Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
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A determinação da DBO foi baseada na NBR 12614 (1992) onde consiste na incubação da 

amostra a 20º C por 5 dias utilizando o método manométrico com o equipamento DBO Sensor System 

Velp.  

2.2.1.3Potencial Hidrogeniônico (pH) e Condutividade 

  Para as análises foram utilizados sensores específicos. O Phmetro utilizado foi  o Digimed  

DM23 com eletrodos específicos de PH e o Condutivímetro  utilizado foi o Digimed DM32.     

2.2.1.4Alcalinidade 

Primeiramente houve a calibração do potenciômetro com a solução tampão padrão de pH4 e 

sua lavagem com água destilada ao final. Após a calibração foi colocado 100ml de lixiviado no béquer 

(medido através de uma pipeta) e inserido no agitador magnético, medindo o seu pH inicial. Com a 

estabilização de pH, a amostra foi sendo titulada com o ácido até atingir o Ph 4. Para o processo de 

titulação foi inserido a solução padronizada de Hcl 0,1 N preenchendo a bureta. Quando a amostra 

atingia o pH desejado era anotado o volume de ácido consumido e havia a lavagem do eletrodo com 

água destilada e repetido o procedimento (método de triplicata).  

2.2.1.5Cor  

  Para realização do teste de cor foram preenchidos 3 tubos de 10 ml com o lixiviado e 1 tubo 

com agua destilada e colocados na centrifuga, por 15 minutos. O tubo com água destilada foi colocado 

apenas para dar peso e manter o equilíbrio na centrífuga.  Após esse tempo, os tubos foram retirados e 

cada material foi diluído em balões volumétricos de 100ml, com água destilada e colocado no 

espectrofotômetro através da cubeta de 50mm. 

2.2.1.6 Sólidos voláteis  

Foi submetido cerca de 2 gramas de uma amostra seca  ( sem umidade) a uma temperatura de 

calcinação de 600-650º por um período 3 horas em mufla , em forma de triplicata. Posteriormente, 

aguardou-se o resfriamento da amostra calcinada na própria mufla e em dessecador a vácuo, após este 

processo foi realizada a pesagem.  

2.2.1.7Teor de Umidade 

Para realização do teor de umidade ou acompanhamento de umidade, foi colocada a amostra 

do lixiviado em uma estufa em uma temperatura de 65º, até obter um peso para sua estabilização.  

2.3 Ensaio Potencial Bioquímico (BMP)  

A metodologia do Ensaio BMP utilizada foi adaptada por Alves (2008), baseada na elaboração 

e monitoramento de frascos de vidro contendo resíduos sólidos urbanos (RSU). As etapas do ensaio 

BMP consistiram em: (a) Preparação da amostra; (b) Seleção do inóculo; (c) Circulação gasosa de N2, 

incubação e monitoramento dos frascos, com duração de 153 dias, até a estabilização dos mesmos. 

Foram monitoradas diariamente as pressões internas dos BMP’s. A análise dos gases foi realizada 

através de coletas usando seringas e determinação por cromatografia gasosa. Conhecendo o volume de 

gás produzido e sua composição, foi possível determinar a massa de CH4 gerada no processo de 

decomposição dos resíduos. 
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Para aumentar a confiabilidade de comparação entre os resultados, foi realizado em triplicata, 

formando um total de nove BMPS. Onde os três primeiros foram preenchidos apenas com lixiviado 

(LX) e os outros seis com lixiviado + resíduos (R), sem e com lodo, respectivamente R1 E R3, como 

mostrado na tabela 1:  

Tabela 1: Preenchimento dos BMP’S 

N° do Reator Composição Massa do frasco * Massa do Resíduo Massa Final (g) 

P1 LX 229,10 50 ml 278,64 

P2 LX 230,18 50 ml 279,67 

P3 LX 230,26 50 ml 279,63 

P4 R1 + LX 229,92 5,01 g + 50 ml 284,47 

P5 R1 + LX 229,45 5,02 g + 50 ml 283,88 

P6 R1 + LX 229,54 5,08 g + 50 ml 284,27 

P7 R3 + LX 229,77 5,09 g + 50 ml 285,14 

P8 R3 + LX 230,40 5,01 g + 50 ml 284,93 

P9 R3 + LX 229,96 5,0 g + 50 ml 284,38 
* A massa do frasco foi medida sem tampa, sem orings e em gramas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização dos Resíduos  

3.1.1 Caracterização gravimétrica e volumétrica 

 Através da caraterização dos resíduos pós digeridos, foram encontrados 7 tipos de 

componentes, onde em questão de biodegrabilidade foram separados em: facilmente degradáveis 

(orgânico, papel, papelão), dificilmente degradáveis (borracha), não degradáveis (plásticos e outros). 

Na figura  01 são apresentados todos os componentes encontrados e suas respectivas massas e 

volumes separados pelo tipo de reator.  
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Figura 1- Componentes dos resíduos utilizados na pesquisa e suas respectivas massas e volumes. 

3.1.2 Caracterização do teor de umidade 

 O teor de umidade do RSU, dentro de todas as outras propriedades, talvez seja a que mais 

apresente a maior quantidade de fatores que possam influenciar no seu valor, que depende, dentre 

outras coisas, da sua composição inicial, condições climáticas, do processo de operação em que foi 

aterrado anteriormente, da taxa de decomposição biológica, da capacidade e funcionamento dos 

sistemas da coleta, entre outros.  

Os valores encontrados no teor de umidade variou entre 57,14% a 90,91% tornando assim uma 

média de 74,02%, para o resíduos retirados dos reatores 1 e 3. Como mostrado na figura 2, onde são 

apresentados os valores de umidade para os diferentes constituintes do resíduo.  

 

 
Figura 2- Valores de umidade para os diferentes constituintes do resíduo estudado. 
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 Existe uma variação nos valores de umidade entre os diferentes componentes do RSU, sendo o 

Rejeito responsável pelos maiores valores encontrados, seguido do papel/papelão e orgânico. O teor é 

basicamente resultado de altas porcentagens de resíduo orgânico e seu valor tende a aumentar com o 

aumento do conteúdo orgânico do material. Em relação ao plástico duro, compósito e plástico mole, 

verificam-se os menores valores, pois são componentes que apresentam menor capacidade de absorção 

de água.  

3.2 Caracterização do Lixiviado  

3.2.1 Caracterizações físico-químicas  

O estudo da evolução das características do lixiviado ajuda a compreender e monitorar a 

evolução do processo de degradação dos resíduos sólidos (ALCANTARA, 2007 apud LINS, 2011). O 

lixiviado estudado é oriundo da Central de Tratamentos de Resíduos de Jaboatão – PE (CTR 

Candeias).  No quadro 1 estão apresentados os resultados obtidos na caracterização do lixiviado de 

acordo com sua média. 

Quadro 1- Caracterização do Lixiviado 

Resultado da Caracterização 

do lixiviado  

Parâmetros Valor 

pH 8,40 

Condutividade 13,249 ms/cm 

Umidade 89,24% 

Alcalinidade  145,66 

Cor 1033 Hz 

Sólidos Voláteis 17,48% 

DQO 28000 

DBO 14000 

DQO/DBO 2 
 Pelo quadro é possível confirmar que o pH médio do lixiviado estudado é levemente alcalino e 

também através do seu valor é perceptível a presença de amônia. Segundo CASTILHOS (2006) a alta 

concentração de nitrogênio amoniacal presente no lixiviado pode ocasionar vários problemas. Nessas 

condições, o lixiviado, quando descartado nos cursos d’água sem um tratamento prévio, pode 

estimular o crescimento de algas, o decréscimo na concentração de oxigênio dissolvido, além de ser 

tóxica a biota do ecossistema aquático. No tratamento biológico, o lixiviado com altas concentrações 

de nitrogênio amoniacal, pode causar problemas de odores e ser tóxico aos microrganismos. 
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 Já a condutividade que indica o teor de sólidos dissolvidos apresentou altos resultados, com 

um valor médio de 13 ms/cm. Os sólidos dissolvidos também são responsáveis pela intensidade da cor 

no lixiviado, que na análise obteve um valor de 1033 Hz. Dentre os sólidos presentes no lixiviado, 

17,48% volatilizarão após a calcinação.  

O alto valor percentual de umidade indica a presença de água. É importante para o primeiro 

passo da degradação anaeróbia (hidrólise), além de promover a diluição de agentes inibidores e 

facilitar a distribuição de micro-organismos e nutrientes na massa de RSU. Verifica-se um crescimento 

exponencial nas taxas de produção de gás quando o teor de umidade é elevado (Giordano, 2008). 

A literatura reporta que o nível de biodegradabilidade de um lixiviado pode ser indicado pela 

razão DQO/DBO. Quanto menor for o valor desta razão, maior será seu nível de biodegradabilidade e 

quanto maior esta razão, menos biodegradável será o efluente. Sendo assim, valores de DQO/DBO 

maiores que 3 ou 4 indicam baixo nível de biodegradabilidade do efluente (BAIG et al., 1997, 

HUANG, 1993) 

3.3 Análise de Geração de Biogás  

Pode-se dizer que os resultados das análises físico-químicas são uma das formas mais simples 

de se avaliar a biodegradabilidade dos resíduos, contudo devem ser associados a outras formas de 

análises que levem em conta o substrato e o agente responsável pela decomposição, como, por 

exemplo, ensaios BMP (MACIEL, 2009). 

3.3.1 Volume Acumulado de Geração de Biogás 

 

 

Figura 3- Volume acumulado do R1 E R3 

É notório que os maiores valores de volume acumulado de biogás são da mistura entre o 

lixiviado e os resíduos + lodo (R3) representado pela cor vermelha no gráfico. Seguido pela mistura de 

lixiviado e resíduo (R1). Observa-se também que após 110 dias de realização do ensaio BMP houve 

um início da estabilização de geração de biogás.  

Já o lixiviado e os resíduos separados (R1 e R3) indicaram os menores valores e uma rápida 

estabilização. Os resíduos separados tiveram basicamente a mesma geração.  
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É possível observar também que o potencial de geração de biogás do lixiviado e dos resíduos 

isolados apresentaram valores muito baixos quando comparados com os ensaios em que estes foram 

misturados. Se faz necessário analisar estes casos com maior cautela pois pode haver um interessante 

efeito de sinergia ao inocular os resíduos com lixiviado aumentando seu potencial de geração de 

biogás. 

3.3.2 Taxa de Geração de Biogás 

 

Figura 4- Taxa de geração do R1 e R3 

 

Da mesma forma que no volume acumulado, é notório que os menores valores da taxa de 

geração são para os resíduos e o lixiviado e as maiores taxa são do lixiviado+ R3 e lixiviado+R1. O 

maior pico de taxa do resíduo+ R3 foi durante os primeiros 20 dias, do resíduo+R1 foi durante os 

primeiros 23 dias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a pesquisa foi possivel obter resultados que comprovam a influência da recirculação do 

lixiviado na biodegradabilidade e no potencial de produção de biogás a partir da digestão anaeróbia de 

resíduos envelhecidos. Contribuindo para indicação de uma solução ambientalmente adequada 

relacionando o lixiviado novo e resíduos enevelhecidos , além de ser uma técnica de baixo custo para 

o processo e viabilidade de execução, levando em consideração que a matéria prima é produzida a 

partir da própria decomposição dos resíduos.  

É perceptível que a mistura do lixiviado, resíduo e lodo tem um maior potencial de geração de 

biogás, reafirmando a importância do processo de recirculação, tanto para a produção energética como 

para uma destinação aos resíduos envelhecidos e ao lodo. Como já foi anteriormente mostrado a 

maioria dos resíduos envelhecidos em antigos lixões e alguns aterros continuam gerando e emitindo 

gases, mas, apenas são monitorados e não aproveitados no sentido energético. Além do processo de 

recirculação utilizar o lixiviado novo e dar um destino ao mesmo.   
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RESUMO: As medidas do poder termoelétrico (PTE) são sensíveis aos defeitos cristalinos 
como discordâncias e átomos de soluto e fornece uma ferramenta para caracterização de 
transformações macroestruturais em várias ligas. Formações de fases que levam a uma 
variação na distribuição dos átomos de soluto em ligas afetam o PTE. Fases indesejáveis ricas 
em cromo como a α` que são formadas devido à imposição de ciclos térmicos em aços 
inoxidáveis podem ser acompanhada por medidas de PTE. O presente projeto busca o 
desenvolvimento de um transdutor de baixo custo e de resultado de fácil interpretação, que 
não são possíveis em outras técnicas como ultrassom e correntes parasitas, usando o princípio 
de poder termoelétrico dos aços. Amostras de um aço inoxidável duplex SAF 2205 foram 
tratadas para obtenção de diferentes quantidades de fases fragilizantes α` na temperatura de 
475oC  e testado para ver o potencial de acompanhamento destas fases a partir do poder 
termoelétrico delas. Os resultados foram correlacionados com resultados de energia absorvida 
por impacto Charpy. A técnica mostrou ser capaz de acompanhar a fragilização do material na 
temperatura estudada. 
Palavras–chave: aço inoxidável duplex, efeito seebeck 
 

STUDY OF THERMOELECTRIC POWER USAGE TO 
ACCOMPANIMENT OF EMBRITTLEMENT IN A STEEL  
 
ABSTRACT: The measures of thermoelectric power (TEP) are sensible to the crystalline 
defects such as discordance and solute atoms and provide a tool for characterization of 
macrostructural transformations in many alloys. Phase formations that lead to a variation on 
distribution of solute atoms in alloys affect the TEP. Undesirable phases rich in chrome such 
as α` that are formed due to imposition of thermal cycles in stainless steel may be 
accompanied by measures of TEP. The present project seeks the development of a low cost 
transducer and of a result of easy interpretation that are not possible in other techniques such 
as ultrasound and parasite currents, using the principle of thermoelectric power of steel. 
Samples of a duplex stainless steel SAF 2205 were treated to obtain different quantities of 
brittle phases α` in a temperature of 475 °C and tested to verify the potential of 
accompaniment of these phases from the thermoelectric power of them. The results were 
correlated with results of absorbed energy by Charpy impact. The technique proved to be 
capable to accompany the embrittlement of the material in the studied temperature. 
KEYWORDS: duplex stainless steel, seebeck effect 
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INTRODUÇÃO 

Uma definição para o poder termoelétrico foi sugerida por Hannay ((1992): “o poder 

termoelétrico de um material é a medida da tendência das cargas elétricas móveis de se 

transportar de regiões quentes para frias, resultando em uma voltagem de circuito aberto, a 

voltagem Seebeck.”. Ao se estabelecer o gradiente de temperatura em um material, a 

diferença de velocidade entre os elétrons provenientes das regiões quente e fria acarreta no 

acúmulo de elétrons na região fria (elétrons “quentes” são mais rápidos do que os “frios”). O 

acúmulo gera um campo elétrico contrário ao movimento dos elétrons térmicos.  

O princípio de medição TEP (Perez 2009, Lavarine 2001) é estabelecer um gradiente de 

temperatura (ΔT) entre as junções da liga a ser estudada através de dois blocos de metal puro 

(aqui, cobre puro) e medir a tensão (ΔV) induzida pelo efeito Seebeck entre as duas junções 

(ver Fig. 1).  

 
Figura 1. Esquema de medição do efeito Seebeck. 

 

Esta configuração não dá o valor do poder termoelétrico absoluto do material S*, mas o 

valor em relação ao do material de referência S*0 do cobre puro, ou seja, S, ver equação 1. 

 

  (1) 

 

 As medidas do poder termoelétrico (PTE) são sensíveis aos defeitos cristalinos como 

discordâncias e átomos de soluto e fornece uma ferramenta para caracterização de 

transformações microestruturais em várias ligas. Perez et al (2009), estudaram a aplicação 

PTE para avaliar mudanças dimensionais em um aço 100Cr6 através do tratamento de 

revestimento da martensita. Os resultados mostram ser capaz de acompanhar a evolução 

microestrutural, sendo possível estimar os valores das frações de austenita retida e 

precipitados. Caballero et al (2004, 2005) também estudo o uso do PTE em aços matensíticos 

e notou o mesmo efeito da austenita retida sobres os valores de PTE. 



 

5029 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A presença do carbono e nitrogênio livre em solução em materiais deformados leva a 

modificação das propriedades mecânicas com o tempo. Este fenômeno é conhecido como 

envelhecimento por deformação. Aços de baixo carbono ao serem deformados a frio tem a 

formação de atmosfera de carbono que bloqueiam o movimento das discordâncias. Estas 

atmosferas são conhecidas como de Cottrel.  Lavaire (2001) mostrou que medidas de PTE são 

capazes de medir a redução do teor de carbono da solução sólida, devido ao aprisionamento 

pelas discordâncias permitindo acompanhar envelhecimento por deformações em aços. 

Os aços inoxidáveis duplex têm excelentes propriedades, como a resistência mecânica, a 

corrosão e fadiga elevadas, boa tenacidade e resistência ao impacto satisfatória, o que tem 

levado o seu uso em aplicações cujo risco de falha do equipamento pode gerar danos 

ambientais, custos, e perdas humanas significativas. Dessa forma, tem sido bastante utilizado 

e estudado para aplicação nas indústrias do ramo naval, nuclear, de petróleo e gás e química, 

na fabricação de componentes como reatores, tubulações, vasos de pressão e bombas. 

Contudo, quando esses aços são submetidos a ciclos térmicos ocorre a formação de fases 

fragilizantes, entre as fases fragilizantes, as que tem maior destaque são a fase σ e α`. A 

primeira se forma acima de 600oC e a segunda abaixo desta temperatura (TAVARES 2010) 

(SOUZA 2008, SILVA 2016). 

Ortiz et al (2013) estudou a suscetibilidade à corrosão intergranular em um aço 

inoxidável duplex UNS S31803. A formação de uma fase denominada σ, rica em cromo, 

durante a exposição a ciclos térmicos, leva ao empobrecimento da matriz desse elemento e a 

consequente queda da resistência à corrosão. O estudo foi realizado na temperatura de 700 °C 

por tempos até 240 horas. Observou-se um decréscimo dos valores de PTE com o aumento da 

formação da fase σ. Isto indica que as medidas de PTE são promissoras para acompanhar 

danos devidos a transformações microestruturais. 

Kawaguchi (2002) estou o efeito do tratamento térmico na temperatura de 400 °C em 

um aço inoxidável duplex. Nesta temperatura a matriz ferríta se decompõe formando 

precipitados ricos em cromo. Os valores de PTE aumentaram com o aumento da concentração 

dos precipitados ricos em cromo sendo capaz de seguir a cinética de formação dessa fase rica 

desse elemento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de um aço inoxidável duplex SAF 2205 foram submetidas a tratamentos 

térmicos na temperatura de 475 °C por tempos de envelhecimentos até 100 horas. Corpos de 

prova para ensaio Charpy reduzido foram confeccionados para esses tratamentos. As amostras 
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foram submetidas a ensaios de impacto Charpy e de determinação do poder termoelétrico. O 

princípio de medição do podertermoelétrico consistiu no estabelecimento de um gradiente de 

temperatura (ΔT) entre as junções do material a ser estudado através de dois blocos de metal 

puro (aqui, cobre puro) e medir a tensão (ΔV) induzida pelo efeito Seebeck entre as duas 

junções (ver Fig. 1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de energia absorvida foram obtidos através de ensaios de impacto 

Charpy-V, realizados em amostras de AID de tamanho reduzido, apenas para a temperatura e 

475 °C. A Figura 2 mostra as curvas de energia absorvida por impacto, em função do tempo 

de envelhecimento e os resultados do poder termoelétrico para as mesmas amostras. A curva 

decrescente de energia absorvida observada na Figura 2 reflete uma tendência a fragilização 

do material. Na temperatura de 475 °C, em pouco tempo de envelhecimento (8 horas) a 

energia cai aproximadamente 30% em relação ao tempo de 4 horas. A redução da tenacidade 

do material evidenciada pela menor energia absorvida, observada principalmente nas 

primeiras horas de envelhecimento, está relacionada a ação fragilizante da fase ’. O processo 

conhecido como fragilização à 475 °C  ocorre com a formação de uma fase α’, rica em cromo, 

como resultado no empobrecimento da matriz do aço por falta deste elemento  reduzindo, 

assim, a resistência à corrosão do material e aumentando o endurecimento do aço (Silva, 

2016). 

 

 
Figura 2. Variação do poder termoelétrico e da energia Charpy em função do tempo de envelhecimento. 
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Os resultados de poder termoelétrico acompanharam a formação da fase fragilizante, 

mesmo não tendo variações sensíveis para tempos inferiores a 8 horas. Isto se deve a 

necessidade de melhoria na resolução da técnica para esses tempos relacionados com os 

baixos valores de tensão produzidos por esse efeito. Para tempos acima de 8 horas as medidas 

aumentaram com o aumento do tempo de envelhecimento. Kawaguchi (2002) observou 

comportamento semelhante em amostras de aços inoxidáveis duplex. Ele notou que a 

formação da fase α’ alterava a distribuição de soluto na matriz e com isso influenciava nos 

valores de poder termoelétrico. 

 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi realizado o estudo do uso de medidas de poder termoelétrico 

dos aços, para acompanhamento da fragilização a 475 °C de aço inoxádel duplex chegando as 

seguintes conclusões: 

 As medidas de poder termoelétrico foram capazes de acompanhar a formação da fase 

indesejável, que fragiliza o aço inoxidável duplex. Essas medidas tiveram um comportamento 

inversamente proporcional ao da energia Charpy. Mostrou-se assim ser promissora detecção 

de fragilização neste tipo de material. 
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RESUMO: A problemática dos resíduos sólidos há décadas vem se agravando, tanto pelo 
elevado consumo devido novos produtos no mercado como pelo déficit de corpo técnico 
capaz gerir a destinação e disposição final adequada. A falta de um gerenciamento eficaz 
resulta em grandes lixões a céu aberto e aterros controlados que não dão o tratamento 
necessário aos resíduos sólidos, afetando de forma direta o meio ambiente e a população. Em 
vista disso, o presente trabalho teve como objetivo levantar os impactos sociais e ambientais 
sofridos pelos moradores da comunidade Boto em decorrência das atividades do lixão de 
Quixadá/CE. Para tanto, foi realizada análises bibliográficas de artigos e trabalhos técnicos 
relacionados com a temática como também documentos oficiais adquiridos através da 
prefeitura municipal. Os dados primários foram obtidos através da aplicação de questionários 
às famílias da comunidade. Através das informações adquiridas, destaca-se que todos os 
membros da comunidade gostariam que houvesse a mudança do local de disposição final de 
resíduos da cidade, devido sofrerem de problemas respiratórios, aparecerem vetores de 
doenças e mau cheiro em suas residências como também resíduos leves carregados pelo 
vento. Ainda, foi observado que a comunidade não contém pavimentação e esgotamento 
sanitário, sendo que o caminhão coletor demora meses para passar, obrigando a comunidade a 
queimar ou pagar alguém para levar seus resíduos ao lixão. Portanto, percebe-se que a 
comunidade necessita de investimentos nas áreas do saneamento básico e saúde, sendo a 
forma de manejo dos resíduos sólidos do município de Quixadá/CE o causador dos problemas 
socioambientais. 
Palavras–chave: disposição final, manejo de resíduos sólidos, resíduos sólidos urbanos 
 

STUDY OF ENVIRONMENTAL IMPACTS AND SOCIAL GENERATED 
BY DUMPSITE ON BOTO COMMUNITY, QUIXADÁ - CE  
 
ABSTRACT: The issue of solid waste for decades has been aggravated both by the high 
consumption due to new products in the market as the staff deficit able to manage the 
allocation and final disposal. The lack of effective management results in large open dumps 
and controlled landfills that do not give the necessary treatment to solid waste, affecting 
directly the environment and the population. In view of this, this paper aimed to raise social 
and environmental impacts suffered by the residents of Boto community because of landfill 
activities Quixadá – CE. Thus, it made by bibliographical analysis of articles and technical 
papers related to the theme as well as official documents acquired by the municipal 
government. The Primary data has been acquire through questionnaires to community 
families. Through the information gathered, it is emphasize that all members of the 
community would like to see the change of the place of final disposal of waste in the city, 
because they suffer from respiratory problems appear disease vectors and bad smell in their 
homes as well as light charged residues by the wind. Still, it was observe that the community 
does not contain paving and sewage, and the pickup truck takes months to pass, forcing the 
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community to burn or pay someone to take their waste to the dump. Therefore, it is clear that 
the community needs investment in the areas of sanitation and health, and the form of solid 
waste management in the municipality of Quixadá – CE the causes of environmental 
problems. 
KEYWORDS: final disposal, solid waste management, municipal solid waste 
 
INTRODUÇÃO 

A problemática mundial dos resíduos sólidos representa um grande impacto ao meio 

ambiente, na medida em que a geração de resíduos sólidos urbanos aumenta com o 

desenvolvimento e a urbanização dos países. A realidade brasileira dos resíduos sólidos, 

segundo dados de 2014 divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), por meio do Panorama de Resíduos Sólidos no 

Brasil, é que a destinação final inadequada dos resíduos, em vazadouros a céu aberto (lixões) 

e aterros controlados, ainda corresponde a 41,06% dos municípios brasileiros, o que equivale 

a 29.659.170 toneladas por ano. 

No contexto do Nordeste do Brasil, os nove estados da região foram responsáveis por 

gerar uma quantidade de 55.177 toneladas por dia de Resíduo Sólido Urbano (RSU), das 

quais 78,5% foram coletadas (ABRELPE, 2014). Destes resíduos coletados na região, cerca 

de 70%, correspondentes à 27.924 toneladas diárias, ainda possuíam um destino final 

ambientalmente inadequado. A problemática dos resíduos sólidos no Ceará é muito 

semelhante à região Nordeste, pois com uma população total estimada de 8.842.791 

habitantes em 2014, ainda eram dispostos de forma inadequada 55,1% do total de lixo gerado, 

seja em lixões ou em aterros controlados. A pesquisa da Abrelpe indica que, em média, cada 

cidadão do Ceará gera 1,098 kg de lixo por dia, o que representa a maior taxa de geração de 

resíduos per capita do Nordeste. 

A disposição dos resíduos sólidos urbanos (RSU) necessita de uma boa gestão e um 

tratamento apropriado, a fim de mitigar os impactos negativos ao meio ambiente oriundos da 

atividade de lixões e aterros controlados. Além disso, a disposição final deve atender à uma 

série de requisitos no que diz respeito às distâncias para corpos hídricos, aeroportos e 

residências. O artigo 1° da resolução Conama n°4 (1995), que estabelece as áreas de 

segurança aeroportuária, alerta que não deve haver nenhuma “atividade atrativa de pássaros” 

no raio de 20 km de aeroportos. Para os corpos hídricos, a distância de um local de disposição 

de resíduos sólidos e de qualquer corpo d’água deve ser de no mínimo 300 metros (COPAM, 

2008). E, para núcleos populacionais, a NBR 13.896 (1997), recomenda que as distâncias 

sejam maiores que 500 metros. 
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Tão logo, quando dispostos de forma indevida, os resíduos sólidos apresentam riscos de 

poluição do solo, ar e água. E, dessa forma, a gestão de resíduos sólidos merece políticas 

públicas especiais e estudos próprios voltados para a mitigação dos danos ambientais 

potenciais. O gerenciamento e tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é, portanto, 

de suma importância para a mitigação dos impactos ambientais provenientes da geração de 

resíduos. Dessa maneira, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

nº 12.305 (BRASIL, 2010) se constitui num importante instrumento legal, dado o 

estabelecimento de princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para um gerenciamento 

adequado dos resíduos sólidos, através da estruturação da coleta seletiva e do sistema de 

logística reversa, por exemplo. 

O município de Quixadá está localizado na região Sertão Central do Ceará, sendo um 

dos municípios mais populosos da região, com aproximadamente 80.604 habitantes (IBGE, 

Censo 2010). O presente trabalho foi realizado especificamente no bairro Boto, onde está 

localizado próximo à área de disposição final de resíduos sólidos de Quixadá - CE. A 

pesquisa consistiu na análise e avaliação da percepção da comunidade quanto aos impactos 

socioambientais sentidos pela população em decorrência da atividade do lixão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo dessa pesquisa é o local de disposição final dos resíduos sólidos do 

Município de Quixadá – CE, a qual é um lixão situado na comunidade do Boto, o lixão tem 

área total de 6,7 hectares e capacidade para receber 1.260.118 m³ de resíduos. A comunidade 

do Boto possui um contingente populacional de 300 habitantes, tendo em sua maioria faixa 

etária entre 15 e 64 anos (IBGE, Censo 2010) e se situa na localidade Sítio Mãe Dominga 

(coordenadas UTM: 499876.96 m E, 9449420.23 m S), na CE 040, há aproximadamente 3,0 

km do centro da cidade, a cerca de 300 metros do lixão (Figura 1). 

  



 

5036 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
 
Figura 1. Localização. IFCE, 2016. 
 

O diagnóstico da situação atual de disposição final dos resíduos sólidos foi realizado 

através de levantamentos bibliográficos em artigos e trabalhos científicos sobre a temática dos 

impactos causados pelo mau gerenciamento e disposição final de resíduos sólidos. Em adição, 

os dados secundários foram complementados pela consulta e análise de documentos oficiais 

da prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA) de 

Quixadá, os quais foram relativos ao gerenciamento e local de disposição final de resíduos 

sólidos, legislações específicas e corpo de funcionários que trabalham na área.  

Também compõe a estrutura da pesquisa dados primários, informações obtidas pela 

aplicação de questionários a uma amostra de residências que moram na Comunidade do Boto, 

a qual fica no entorno do lixão, no total foram entrevistadas 31 residências, correspondente a 

143 pessoas, representando uma percentagem de 47,67% da comunidade. No questionário 

haviam 13 perguntas, abordando temas como: mau cheiro; problemas respiratórios devido à 

fumaças; presença de resíduos carregados pelos ventos do lixão para as residências; presença 

de vetores de doenças; tratamento dado ao lixo; quantidade vezes que o caminhão coletor de 

lixo passa ao mês; tempo em que as famílias moram na comunidade; e, paralização das 

atividades do lixão. Ressalta-se que a escolha das residências para a aplicação do questionário 

foi devida sua maior proximidade ao lixão, em razão de que residências distantes não iriam 

fornecer dados eficazes. Por meio do questionário, portanto, foi possível levantar os impactos 

sociais e ambientais sentidos pelos moradores locais, em decorrência da atividade do lixão. 

Além disso, foram feitas visitas técnicas a campo e registros fotográficos, a fim de observar as 

irregularidades e as formas usuais para a disposição dos resíduos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as visitas técnicas à comunidade do Boto e através da análise dos dados 

secundários obtidos conforme metodologia, foram levantados os impactos sociais e 

ambientais sofridos pela população que reside no entorno do lixão de Quixadá – CE. Foi 

verificado que, o local de disposição final de resíduos sólidos de Quixadá possui vida útil de 

15 anos, segundo documento cedido pela prefeitura, e que originalmente esse local perdeu a 

capacidade de tratar adequadamente os resíduos coletados devido à falta de um gerenciamento 

adequado. Portanto, atualmente, esse local de disposição de resíduos sólidos é classificado 

como lixão em decorrência aos impactos sociais e ambientais que serão abordados pelo 

presente trabalho. 

Dentre os impactos ambientais diagnosticados foi verificada a existência de um corpo 

hídrico à uma distância aproximada de 100 metros da área do lixão, o que representa um risco 

à qualidade das águas desse ambiente aquático. Ainda, foi perceptível a presença de covas, 

conforme figura 2, ou também chamadas de “aberturas artificiais” (AZEVEDO et al, 2015).  

  
Figura 2. Presença de cova com acúmulo de água no lixão de Quixadá. IFCE, 
2016. 
 
Essas aberturas são originadas pela população no intuito de usar a areia na construção 

civil ou como no caso do lixão de Quixadá, que foi originado pelo movimento de solos por 

máquinas para o encobrimento dos resíduos quando o local de disposição recebia o tratamento 

característico de aterro controlado. Devido sua topografia, essas covas acumulam água e 

como consequência servem como fonte de contaminação.  

Os aspectos ambientais relativos a deposição inadequada de resíduos sólidos sobre o 

solo, acabam por gerar o impacto ambiental de poluição do solo. Pois, a decomposição da 
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fração orgânica presente nos resíduos resulta na formação de um líquido de cor escura, o 

chorume, que pode contaminar o solo (GOUVEIA, 2012). Foi perceptível também que o solo 

do local de disposição de resíduos está muito compactado, devido a fatores como o trânsito de 

caminhões pesados, tratores que trabalham compactando o lixo, peso dos resíduos, catadores 

e até mesmo por animais. O solo compactado pode dificultar medidas mitigadoras que podem 

ser aplicadas futuramente após o encerramento das atividades do lixão, como o 

reflorestamento. Para essa ação, é necessário que o solo esteja com sua estrutura e 

composição físico, química e biológicas adequadas, e que caso não esteja, é preciso fazer a 

apropriada correção (AZEVEDO et al, 2015). Outro processo que vem degradando o solo do 

lixão, com maior incidência no período chuvoso, são as erosões laminares e sulcos, causadas 

pelo manejo dos solos e déficit de vegetação na área. 

  Com relação a poluição do ar, vários trabalhos relatam que a degradação do material 

orgânico existente no lixo é responsável pela liberação de metano (CH4), dióxido de carbono 

(CO2), amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) 

(BRASIL, 2010). A emissão desses gases é preocupante, dado que Collombo et al (2006) e 

Dallastra (2010), citados por Andrade e Alcântara (2016) afirmam que gases como o metano e 

dióxido de carbono são um dos responsáveis pelo efeito estufa, provocando o aumento da 

temperatura média na Terra.   

Quanto aos impactos sociais, inicialmente foi percebido que o lixão está apenas 350 

metros de distância das residências. Por isso, todas as famílias entrevistadas afirmaram que 

semanalmente pelo menos em um dia há uma nuvem de fumaça sobre toda a comunidade, 

causado pelas queimadas no lixão (Figura 3). Devido às fumaças, 87,09% das famílias 

disseram que no mínimo um familiar sente irritações nos olhos e problemas respiratórios. Um 

alerta para esse dado é que devido 34,3% da população da comunidade ser composta pela 

faixa etária de 0 a 14 anos (IBGE, Censo 2010), o Ministério da Educação e Cultura (2003), 

afirmou que são as crianças um dos que mais sentem danos nas funções pulmonares. Isso se 

comprova, visto que mães relataram que muitas vezes levam seus filhos para casas de 

parentes fora da comunidade no intuito de evitar que haja problemas respiratórios com eles. 

Ainda, uma mãe relatou que em seu período de gestação, necessitou-se sair de sua casa e ir 

morar distante do lixão, em casa de parente, devido à grande exposição que estava sofrendo 

por fumaças e proximidade do lixão.  
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Figura 3. Queimadas no lixão de Quixadá. Diário do Nordeste, 2015. 
 

Segundo Gouveia e Prado (2010) apud Elliot et al (2001) e Elliot et al (2009), em 

Londres, onde 80% da população vive a até 2 km de aterro de resíduos, foi diagnosticado por 

grandes estudos excessos de má formação congênita, na qual esse problema não pôde ser 

explicado por outras causas, sendo assim um grande perigo de morar a pequenas distâncias de 

locais de disposição de resíduos em períodos de gestação. 

Ainda questionadas por doenças oriundas do lixão, foi perguntado sobre a presença de 

vetores de doenças, como ratos, insetos e animais peçonhentos nas residências. O resultado 

foi que 45% das famílias já viram esses vetores em suas casas ou nos quintais das mesmas. 

Porém, nenhum integrante das famílias questionadas adquiriu doenças mais graves devido às 

atividades do lixão. 

Visto que o lixão não contém telas de proteção contra resíduos com facilidade de 

flutuar, 29 das 31 famílias visitadas informaram que em suas casas sempre aparecem resíduos 

levados pelos ventos, como material particulado, sacolas e pequenos papéis. Outro problema 

carregado pelos ventos à comunidade é o mau cheiro desagradável, causado pelo gás 

sulfídrico (H2S), sentido quase todos os dias pela comunidade e que se agrava nos dias em 

que os resíduos do matadouro municipal são dispostos no lixão. 

Apesar de a comunidade Boto estar a metros do local de disposição de resíduos do 

município, todo os entrevistados se queixam devido o caminhão de coleta demorar muito 

tempo para passar na comunidade, demora essa que chega a até dois meses. Devido esse fato, 

3 famílias queimam seus resíduos e 28 armazenam para coleta. Ressalta-se que devido ao 

longo período para caminhão coletor passar na comunidade, os entrevistados que armazenam 

seu lixo pagam a um carroceiro semanalmente para que ele leve seus resíduos ao lixão. Para 
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complementar os problemas da comunidade, não há uma unidade de saúde próxima para 

atender à população da comunidade, como também não existem serviços de esgotamento 

sanitário, ou seja, o esgoto é despejado a céu aberto, e não há pavimentação, conforme pode 

ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4. Registro da ausência de esgotamento sanitário e pavimentação na 
comunidade. IFCE, 2016. 
 
Por fim, perguntados sobre a existência do lixão quando começaram a morar na 

comunidade, apenas 7 famílias afirmaram que não havia o mesmo, sendo essas famílias 

compostas por pessoas idosas, o que entende-se que eles foram os primeiros a se instalarem 

na localidade. Contudo, 100% das famílias entrevistadas disseram que gostariam que 

houvesse a mudança do local de disposição de resíduos sólidos da cidade afim de acabar com 

todos os transtornos que elas sofrem. 

                                                                                                                                                        

CONCLUSÕES 

Observou-se que o lixão de Quixadá – CE é danoso à comunidade Boto e ao meio 

ambiente. Poluição do ar, solo e águas foram perceptíveis, além de problemas de saúde 

sentidos pela população. É fato que o local de disposição final de resíduos sólidos não deveria 

ser o atual, devido a pequena proximidade com corpos hídricos e residências, o que torna o 

lixão do município descumpridor da legislação referente à distâncias mínimas que deveriam 

ser tomadas para o início de tal atividade.  

A falta de planejamento, gestão e pessoal técnico capacitado pode explicar o motivo da 

mudança do manejo de aterro controlado para a caracterização de lixão. E, é devido essa 

alteração na forma de manejo, o responsável pela geração dos impactos ambientais e sociais. 



 

5041 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Ressalta-se que o Governo do Estado do Ceará, através do seu Plano Estadual de Resíduos 

Sólidos, irá desativar todos os lixões e aterros controlados do estado para a substituição por 

aterros sanitários, tendo assim os resíduos sólidos tratamento ambiental e sanitário corretos. 

Para isso, é previsto consócios entre regiões do estado, sendo Quixadá umas das cidades que 

irão receber investimentos para a implantação de um aterro sanitário, finalizando, portanto, as 

atividades do lixão do município.  

Por fim, pode-se afirmar que a comunidade Boto é totalmente desassistida pelo poder 

público, necessitando de investimentos nas áreas de saneamento básico, como coleta de 

esgotos, maior frequência da coleta de resíduos, drenagem, através da pavimentação da 

estrada a fim de evitar pontos de alagamentos, e na área da saúde, como implantação do 

Programa Saúde da Família através de uma maior assistência dos agentes comunitários de 

saúde. 
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RESUMO: Este artigo utilizou uma metodologia baseada nas leis de Ampère e Coulomb 
aplicada a circuitos trifásicos para cálculo da distribuição espacial de campo elétrico e 
magnético em linhas de transmissão de 500 kV localizadas no Agreste Meridional 
Pernambuco, pertencentes a sistema que interliga hidrelétricas do complexo de Paulo Afonso 
aos principais centros de consumo do nordeste através das subestações Garanhuns 500 kV e 
Angelim 230/500 kV. As equações são implementadas em linguagem de algoritmo do 
software Matlab. Simulações em diferentes cenários permitiram determinar a distribuição dos 
campos elétrico e magnético abaixo dos circuitos e nas vizinhanças da faixa de servidão. 
Resultados apontaram em um dos cenários que a intensidade do campo elétrico ultrapassa o 
valor estabelecido por norma na fronteira da faixa de servidão. Os elevados níveis de campo 
elétrico e magnético dentro da faixa incidem em recomendação para que se evitem atividades 
com tempo de exposição prolongado. Ainda, a sobreposição e proximidade da faixa do 
circuito de 500 kV frente equipamentos de conjunto habitacional e propriedades rurais 
enfatizam eventuais cenários de insegurança para os quais medições se façam necessárias, 
possibilitando a redefinição ou adequação da faixa de servidão. 
Palavras–chave: cálculo de campo, simulação, faixa de servidão 
 

STUDY AND ELECTRIC FIELDS AND MAGNETIC SIMULATION ON 
ENERGY TRANSMISSION LINES 
 
ABSTRACT: This paper used a methodology based on Ampere and Coulomb laws applied 
to three-phase circuits for determining the spatial distribution of electric and magnetic field of 
500 kV transmission lines located in the Pernambuco, belonging to system linking Paulo 
Afonso hydropower to the main consumption centers of the northeast through Garanhuns and 
Angelim substations. The equations are implemented in Matlab. Simulations in different 
scenarios allowed to determine the distribution of the electric and magnetic fields. Results 
showed in one of the scenarios that the intensity of the electric field exceeds the value set by 
the standard boundary. High levels of electric and magnetic field focus on recommendation to 
avoid activities with long exposure time. Also, the overlay and proximity of houses and farms 
along the transmission line emphasize any uncertainty scenarios for which measurements are 
necessary, enabling the redefinition or adequacy of the easement.  
KEYWORDS: field calculation, simulation, easement 
 
INTRODUÇÃO 

A corrente elétrica alternada que percorre os condutores de uma linha de transmissão dá 

origem a um campo magnético (H). Por sua vez, o espaçamento entre os condutores (em alta 
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tensão) e o solo (tensão 0 V) remete a um dielétrico, perfazendo a linha também como um modelo 

de capacitor, para o qual existe uma região no espaço em que se associa um campo elétrico (E). 

Nas adjacências das linhas de transmissão existe uma região denominada Faixa de 

Servidão (FS), para a qual se impõem restrições ao uso e ocupação em virtude de aspectos de 

segurança. Alguns grupos de pesquisa se dedicam à proposta de manejo sustentável e análise 

geoambiental da vegetação nesta faixa (SILVA et al., 2003; XAVIER et al., 2007) de modo a 

atuar para prevenir interrupções no fornecimento de energia. Por outro lado, a intensidade do 

campo elétrico e do campo magnético, além da distância efetiva entre residências e 

equipamentos elétricos é fonte de preocupação de pesquisadores há alguns anos, incentivados 

pela análise de efeitos sobre a saúde da população (MORENO & MORENO, 2001; 

NAKHJAVANI & ABBASI, 2002; MARCÍLIO et al., 2009). Outro aspecto de interesse 

reside no cálculo mais preciso das grandezas, apoiado por técnicas de medição ou pelo 

desenvolvimento de rotinas computacionais que consideram leis físicas, parâmetros do 

circuito e elementos da geometria das linhas, vislumbrando-se a simulação (GUIMARÃES, et 

al., 2005; LOPES, et al., 2009).  

O trabalho proposto por Lopes (2009) reporta que os campos na faixa de 60 Hz são 

considerados desacoplados, isto é, independentes e com dinâmica quase estática. Deste modo, 

campos que exibem tal perfil podem ser obtidos com equações estáticas, sendo que reside 

neste caso a vantagem de simplicidade de cálculos. À medida que as correntes trifásicas 

percorrem condutores da linha, o campo resultante em um ponto do espaço é a soma das 

contribuições de cada condutor (Fig. 1). Assim, o campo resultante pode ser interpretado por 

um valor complexo. A intensidade do campo poderá ter alterações em sua fase, fato esse que 

ocorre devido à interação de campos das fases distintas. 

 

  
Figura 1.  Representação de correntes nas fases em uma linha de transmissão. 

 

Variações de campo magnético são sensíveis à corrente elétrica. Para o campo elétrico é 

necessário considerar a mudança, em relação ao solo, da altura da flecha entre as torres. A 
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altura é afetada, principalmente, pelo peso do cabo e temperatura. É importante, neste sentido, 

apropriar-se do perfil dos campos na faixa de servidão e compará-lo às prescrições 

normativas. No trabalho, linhas de 500 kV na divisa entre São João e Garanhuns (PE) foram 

foco de avaliação em virtude da constatação de estradas, atividades de pecuária, além de 

vegetação de médio porte (Fig. 2), suscitando análise de riscos. 

 

   
Figura 2. Características da região nas adjacências das linhas de transmissão. IFPE, 2016. 

 

No contexto tratado, o objetivo geral do trabalho consistiu em estabelecer níveis de 

exposição de condicionantes eletromagnéticos em torno de condutores energizados em 

circuito de transmissão de 500 kV, favorecendo informações sobre a segurança. Estudos, 

simulações e análises dos campos elétrico e magnético permitiram aferir distâncias. A 

geometria dos condutores nas torres e o perfil da catenária foram considerados. Rotinas 

computacionais foram desenvolvidas no software Matlab e aplicadas na exposição de 

parâmetros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização dos cálculos dos campos elétrico e magnético foi utilizada a 

metodologia desenvolvida por Lopes (2009), ajustada para uma avaliação bidimensional no 

cenário de uma linha de 500 kV. As equações foram desenvolvidas e subdivididas em retas 

que variam no plano, sendo calculadas para condutores reais e corrigidas com o uso do 

conceito de condutores imagens. Preliminarmente foram mapeados parâmetros de influência. 

Em seguida, fez-se uso do software Matlab na implementação das técnicas de cálculo, as 

quais se baseiam nas leis de Ampère e na Lei de Coulomb, informações do cálculo de campo 

magnético e elétrico são indicadas nas Figuras 3 e 4. 
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Figura 3. Percurso para cálculo de H.  Figura 4.  Percurso para cálculo de E. 

 

As simulações consideraram diversos casos que representam análise paramétrica e de 

sensibilidade, requisitando uma atenção nos valores das variáveis para avaliar os efeitos do 

carregamento dos circuitos e da intensidade de campo a certa distância dos condutores 

energizados. Por fim, foram feitas comparações dos níveis obtidos de cada parâmetro com aquele 

definido por norma para a população ocupacional e o público em geral, analisando-se 

diferenças percentuais e significativas. Abaixo, na tabela estão sintetizados alguns parâmetros 

para situações cuja frequência de operação do sistema elétrico é de 60 Hz. 

 

Tabela 1. Níveis de referência médios para campos elétricos e magnéticos - ABNT. 

 

As variáveis de saída da rotina computacional são as intensidades do campo 

magnético, H (medido em A/m) e do campo elétrico, E (medido em kV/m). Considerou-se a 

utilização da Equação de Carson para a correção dos valores de indução magnética. 

 

Valores Limites Intensidade E [kV/m] Intensidade H [A/m] 

Público em Geral 4,16 66,67 

Ocupacional 8,33 333,33 

Cálculo do Campo Magnético (H em A/m) 
Lei de Ampère + Método das Imagens 

Parâmetros: Geometria, Corrente, Resistividade 
do Solo, Raio Médio Geométrico (RMG) 

Cálculo do Campo Elétrico (E em kV/m) 
Lei de Coulomb + Método das Imagens 

Parâmetros: Raio do condutor, Tensão da 
Linha, Geometria, Permissividade do Espaço 
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Figura 5. Visita técnica para análise de futura geometria das torres. IFPE, 2016. 

 

Visitas técnicas em campo (Fig. 5) subsidiaram aspectos práticos e reais das 

instalações como perfil das estruturas, flecha dos condutores, irregularidade na superfície do 

solo, além de características geográfica (ocupação) e econômica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi admitida uma linha de transmissão em 500 kV, localizada em uma região próxima 

a residências no limite geográfico entre os municípios de Garanhuns e São João. A LT 

apresenta 4 cabos por fase. A distância entre os condutores geminados (ACSR Grobeak) de 

cada fase é de 0,425 metros. Entre as fases distintas a distância é de 8 metros. A altura dos 

condutores em relação ao solo na torre é de 18 metros e, em virtude da flecha (8 metros), no 

centro da catenária é de 10 metros. A frequência de operação é de 60 Hz. A resistividade do 

solo para este caso é 100Ω/m. A largura da faixa de servidão é de 60 metros (-30m; +30m). 

Estes dados subsidiaram o cálculo dos campos elétrico e magnético.  

Dois cenários foram avaliados, o primeiro é o mais severo em relação ao campo 

magnético, pois apresenta uma corrente de 2000 A (Fig. 7) e no segundo cenário a corrente é 

de 1000 A (Fig. 10). No cálculo do campo elétrico a altura dos condutores em relação ao solo 

é de 8 metros para o primeiro cenário, o mais crítico (Fig. 8) e 10 metros para o segundo 

cenário (Fig. 11), demonstrado na figura abaixo. 

 

 
Figura 6. Cenários considerados para cálculo do campo elétrico. 
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Essas variações das catenárias normalmente ocorrem em virtude da variação da 

temperatura e de carga ao longo do dia, propiciando alternância do perfil da flecha inerente à 

linha de transmissão. Outra situação que resulta em variações da catenária reside no aspecto 

geográfico relacionado a desníveis do solo entre duas torres consecutivas. Isto acarreta 

desníveis entre os pontos em que há suspensão dos cabos. 

 

Cenário 1. 

No primeiro cenário de máximo carregamento (I = 2000 A), a distribuição do campo 

magnético é apresentada na figura 7, onde o valor do campo magnético (H) é 222,4 A/m 

imediatamente abaixo da torre. No limite da faixa de servidão (FS) o módulo do campo é de 40,3 

A/m. Nota-se, por comparação, que existe conformidade do valor obtido no limite da faixa de 

servidão com o dado de referência apresentado por norma (66,67 A/m), de modo que nas 

adjacências da linha o campo se encontra abaixo de um valor de risco.  A intensidade do campo 

elétrico (E) é vista da figura 8, o valor máximo desse campo é de 24,5 kV/m. A intensidade no 

limite da faixa de servidão – 4,5 kV – excede o valor de referência (4,16 kV/m) em torno de 

8%, algo que remete certa prudência em relação a medidas de segurança frente a exposição de 

pessoas nos arredores da linha. Os resultados das simulações apontaram que o campo passa a 

ser inferior a 4,16 kV/m apenas a partir de, aproximadamente, 2 metros do limite da faixa de 

servidão.  

 

   
Figura 7. Distribuição de campo magnético.  Figura 8. Distribuição de campo elétrico. 

 

A existência de um campo elétrico em intensidade superior à permitida nas 

vizinhanças da faixa denota um olhar cuidadoso e solícito quanto à orientações para a 

população, pois a projeção vertical dos cabos cruza certas ruas e em alguns casos a faixa de 
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servidão posiciona-se bem próxima dessas ruas do loteamento Cidade das Flores, havendo 

sobreposição da faixa de servidão com a infraestrutura do bairro, há também em locais de 

criação de animais e estradas da região (incluindo cercas em áreas rurais, que estão a apenas 

alguns metros do circuito de transmissão energizado). Fatos que são apresentados na figura 9.  

 

     

Figura 9. Locais com habitações, currais e vegetações nas proximidades das torres de 500 kV. IFPE, 2016. 

 

Cenário 2.  

A distribuição da intensidade do campo magnético é apresentada na figura 10, o nível 

de corrente representa um cenário de carga leve no sistema de transmissão, o valor do campo 

magnético (H) é 111,2 A/m na referência central abaixo da torre. No limite da faixa de 

servidão o módulo do campo é de 10,2 A/m. Nota-se, por comparação, que o módulo do 

campo no limite da FS e para além dela se encontra abaixo da especificação estabelecida pela 

norma (66,67 A/m).  A disposição do campo elétrico (E) é exposta na figura 11. Para este 

caso, por vezes verificado devido a irregularidade no relevo onde estão instaladas as linhas, o 

módulo do campo na fronteira da faixa de servidão é de 3,5 kV/m, valor que não excede o 

limite estabelecido pela ABNT (4,16 kV/m). O valor máximo do campo obtido foi 18,4 kV/m, 

intensidade constatada a aproximadamente 12 metros do eixo central abaixo da torre.  

 

   
Figura 10. Distribuição de campo magnético.  Figura 11. Distribuição de campo elétrico. 
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O valor imediatamente abaixo da torre naturalmente apresenta níveis bem acima 

daqueles considerados seguros e, portanto, é indispensável para subsidiar precauções para que 

os indivíduos não fiquem expostos aos campos por tempos prolongados no limite da faixa de 

servidão. Vegetação de médio porte e manejo de gado é encontrada imediatamente abaixo e 

nas circunvizinhanças de alguns dos circuitos de 500 kV (Fig. 12) reforçando princípios de 

segurança. 

     

Figura 12. Manejo de gado, residências e vegetação de médio porte nas adjacências das linhas. IFPE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O mapeamento dos campos elétrico e magnético de circuitos de transmissão de energia 

caracteriza-se como instrumento fundamental na avaliação dos ambientes eletromagnéticos. 

Nota-se que a intensidade do campo magnético nos cenários avaliados aponta níveis em 

conformidade com a prescrição da norma a partir dos limites geográficos da faixa de 

segurança. No caso do campo elétrico, os resultados das simulações indicam que as 

intensidades detectadas apontam atenção quanto à segurança da população em virtude dos 

valores que se estabeleceram para além das distâncias de segurança apontadas por norma para 

certo perfil de altura dos condutores energizados em relação ao solo.  

Para todos os cenários é reforçado o cuidado quanto aos elevados níveis dentro da 

faixa de segurança. A intensidade do campo magnético abaixo dos condutores chega a atingir 

mais de duas vezes aquele recomendado como seguro para exposições de longo período. O 

campo elétrico, por sua vez, exibe intensidade quase cinco vezes superior à indicada como 

segura para exposição prolongada, algo que requer ações de orientação à população em 

virtude da ocorrência de atividades de manejo de gado na região, vegetação de médio porte e 

proximidade a residências. 

A expansão do trabalho no sentido da análise do cálculo das variáveis 

eletromagnéticas se faz uma tendência em virtude da constatação, em alguns trechos, de 

paralelismo de várias linhas de transmissão em níveis de tensão iguais (500 kV) e também 
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distintos (230 e 500 kV). Isto pode permitir uma avaliação mais precisa do acoplamento entre 

circuitos trifásicos em paralelo e análise de outras topologias geométricas, de modo que 

podem surgir variações paramétricas, tornando permissíveis estudos mais detalhados sobre o 

comportamento do campo elétrico e magnético para além das fronteiras da faixa de servidão.  
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RESUMO: O estado do Piauí é um grande produtor de cerâmica vermelha estrutural, possui 

diversos polos distribuídos em todo seu território, sendo referência nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. Entre seus principais produtos mais fabricados estão os tijolos e telhas. 

Porém, verifica-se uma perda maior na produção de tijolos devido à seleção das matérias-

primas argilosas e a preparação da massa ocorrer de forma menos rigorosa do que verificado 

com as telhas. A distribuição granulométrica de uma massa cerâmica influência fortemente 

nas várias etapas de produção. Assim, o presente trabalho pretende apresentar os resultados da 

análise granulométrica de três massas cerâmicas utilizadas na produção de tijolos no Piauí e 

sua influência no produto final.  

Palavras–chave: tamanho de grão, cerâmica, produção.  

 
A GRAIN SIZE STUDY ABOUT CLAY MASS FROM BRICKS MADE 
IN THE STATE OF PIAUÍ. 
 
ABSTRACT: The State of Piauí, Brazil, is a major producer of structural red ceramic and 

owns several productive centers around its territory and it is considered as a reference in 

North and Northeast region of Brazil.  Bricks and ceramic roofing are among the most 

manufactured products; however it was noticed a greater loss in ceramic roofing production 

due to selection of clayey raw materials and the easier way to prepare the mass to 

manufacture bricks. The grain size distribution of clay has strong influence on many stages of 

brick and ceramic roofing manufacturing. So, this work aims to show the results of grain size 

analysis of three clays used on bricks manufacture in the State of Piauí and its influence on 

each stage of ceramic process and in the final product. 

KEYWORDS: Grain size, ceramic, production. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Santos (1975), as argilas têm grande importância em vastos campos da 

indústria, como agricultura, metalurgia, mecânica dos solos, petróleo, borracha, papel e 

principalmente cerâmica. Desde 1925, foram realizados diversos estudos sobre a composição, 

estrutura e propriedades dos constituintes das argilas e solos. Estudou-se várias formas de 

argilas dos solos e dos depósitos que são de interesse industrial, principalmente a relação do 

argilomineral ou argilominerais que estão presentes nas argilas e com suas propriedades 

tecnológicas. 

Barba (1997) afirma que o termo argila é empregado para fazer referência a um material 

de granulometria fina. Na natureza, não são encontradas como substâncias puras, e sim como 

mistura de vários tipos de componentes.  

Segundo Pinatti et al. (2010), a plasticidade é a propriedade que possuem as argilas de 

se deixarem modelar, quando pastosas, pela adição de água. Para uma definição mais técnica 

plasticidade é a propriedade que o material úmido tem de ficar deformado pela aplicação de 

pressão, sendo que a deformação permanece quando a pressão aplicada é retirada. 

Segundo Pracidelli, et al.(1997), as argilas são constituídas de material argiloso e não 

plásticos . Os materiais não plásticos podem ser representados por áreas, micas, óxido de ferro 

dentre outros, estes atuam como agentes desplastificantes quando misturados com o material 

argiloso. 

Ainda de acordo com Pracidelli,et al. (1997), ), a plasticidade é a propriedade básica das 

argilas. Conhecendo-se sua plasticidade pode-se prever suas aplicações nas indústrias, assim 

como certos problemas que podem ocorrer num produto em processamento. 

Segundo Santos (1989) para determinar o uso potencial de uma argila plástica para 

cerâmica vermelha (tijolos de alvenaria, telhas, ladrilhos de piso e manilhas), essa deve ser 

submetida a uma caracterização tecnológica, que consiste basicamente na realização de 

ensaios de laboratório: Análise granulométrica, umidade, limite de plasticidade e ensaios 

cerâmicos em corpos de prova (7x2 x 1 cm) moldados manualmente. 

De acordo com Oliveira (2000), Outra importante propriedade, característica do produto 

é a uniformidade da cor. A cor vermelha é resultante principalmente da oxidação dos 
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compostos de ferro e sua intensidade depende da quantidade do mesmo na massa, enquanto 

que a uniformidade varia com a distribuição granulométrica. Cores intensas de vermelho 

manifestam-se com teores de 4% de Fe2O3. 

O ensaio de distribuição granulométrica geralmente é realizado nas peneiras da ABNT 

de malha 80, 140, 200, 325, e 400. Através deste ensaio podem-se avaliar qualitativamente as 

impurezas, estimar o grau de sintetização após a queima e o comportamento das argilas 

durante as fases de conformação e secagem das peças cerâmicas. 

Um dos aspectos que chama a atenção nos trabalhos envolvendo composição 

granulométrica, é que a maioria deles parte de uma massa pré-estabelecida, normalmente já 

utilizada, e tem como objetivo a otimização desta massa através de pequenas variações. 

O Piauí é um estado que contém diversas jazidas de argila utilizadas para a fabricação 

de cerâmicas, porém a sua exploração deve ser feita cautelosamente para evitar meios de 

contaminações. Essas contaminações podem influenciar na qualidade de produtos cerâmicos, 

por isso, é importante realizar testes granulométricos para determinar uma grande variedade 

de substâncias minerais presentes na argila, como calcário, quartzito, ardósia, opala, minerais 

pesados, materiais de construção (areias, seixos, pedras para fundação, brita, etc.). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram pesadas em balança analítica, 200 gramas das três amostras de argilas. Pesaram-

se as peneiras de malha 80, 140, 200,325 e 400 e as mesmas foram colocadas na mesa 

agitadora utilizando as peneiras de acordo com a ABNT de malha 80, 140, 200,325 e 400, por 

20 minutos. Após ser agitada, pesou-se cada peneira. E calculou-se o percentual de argila 

retida.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Tabela 1. Distribuição granulométrica da amostra 1 
 

Peneiras 
Abertura 
(µm) 

Argila retida (%) 

80 180 77,51 

140 106 11,23 

200 75 5,42 

325 45 0,75 

400 38 4,30 

Base 
 

0,43 

TOTAL 
 

99,64 

 
 
 
 
Tabela 2. Distribuição granulométrica da amostra 2 
 

Peneiras 
Abertura 
(µm) 

Argila retida (%) 

80 180 70,815 

140 106 12,855 

200 75 8,08 

325 45 0,735 

400 38 5,035 

Base 
 

0,545 

TOTAL 
 

98,065 
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Tabela 3. Distribuição granulométrica da amostra 3 
 

Peneiras 
Abertura 
(µm) 

Argila retida (%) 

80 180 49,39 

140 106 14,315 

200 75 13,195 

325 45 2,42 

400 38 17,14 

Base 
 

3,50 

TOTAL 
 

99,96 

 

Quanto mais fina a granulometria, melhor para se trabalhar na fabricação de produtos 

cerâmicos, como afirma Oliveira (2015), que as argilas se classificam de maneira geral em 

argilas plásticas, também denominadas gordas, que são constituídas de argilominerais de 

granulometria muito fina onde esta plasticidade provém das partículas coloidais que possuem 

grande atração promovendo assim alta plasticidade a mistura, e argilas de baixa plasticidade, 

que podem ser conhecidas por argilas magras e são consideradas argilitos siltosos com 

elevados teores de sílica na sua forma livre, são usadas normalmente para correção da 

plasticidade daquelas que apresentam plasticidade muito alta. Segundo Pinatti et al. (2010), a 

plasticidade ideal para o processamento é a que apresenta o índice de plasticidade entre 17 a 

18%. 

Percebe-se que a argila caracterizada na amostra 3 (Tabela 3) apresenta uma 

característica de uma argila magra, onde percebe-se também a presença da argila gorda nas 

amostras 1 e 2 (Tabelas 1 e 2) que possuem uma granulometria mais grossa. Este tipo de 

argila diferentemente da argila magra não é recomendável para a fabricação de produtos 

cerâmicos, pelo fato de ocasionar problemas estruturais, como afirma Soares (2008), que uma 

fração argilosa menor, com predominância de uma granulometria mais grosseira pode ser 

ocasionada pela maior presença de sílica. Isso pode justificar a fração menor de argila retida 

na base como é visível nas tabelas 1 e 2. 
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Já na amostra 3 observa-se uma fração argilosa retida na base muito maior, que pode ser 

um indicativo de uma argila magra. Das três acredita-se que esta seja a melhor para se 

trabalhar na produção cerâmica.  

 

CONCLUSÕES 

Diante do ensaio feito com as três massas de argilas, espera-se que a argila caracterizada 

na tabela 3, possua melhores condições para se trabalhar com produtos cerâmicos, pois possui 

uma granulometria mais fina do que as demais destacadas nas tabelas 1 e 2. 
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RESUMO: As normas técnicas são aplicadas com o objetivo de simplificar processos, 
reduzir a variedade de métodos de fabricação e modos de produzir um produto ou um serviço. 
Com o auxilio das normas evita-se desperdício na indústria e uniformiza o modo de 
execução de uma tarefa, serve também de referência aos fornecedores e protege o 
consumidor. Dessa forma a padronização resulta em qualidade, produtividade, contemplando 
parâmetros únicos de avaliação e linguagem universal entre fornecedores e o mercado 
consumidor. Processos de fabricação que não respeitam as tolerâncias causam dispersão  de 
dados  obtidos  nos  testes  de  impacto, flexão, tração e compressão, invalidando os 
resultados obtidos e desta forma inutilizando os corpos de provas ou de forma errônea 
produzindo falsos resultados que normalmente serão utilizados em produções de artigos, 
mascarando as pesquisas por não estarem condizentes com as dimensões nas normas 
especificas de cada material. Então esta pesquisa, visa comparar os processos de fabricação 
do corpo de prova em matérias poliméricos, do tipo gravata em molde por injeção, por molde 
aberto e por molde fechado. 
Palavras–chave: Normas técnicas, poliéster, polietileno, pó de coco e processos de 
fabricação 
 

METROLOGICAL STUDY OF SPECIMENS POLYMERIC 

ABSTRACT: Technical standards are applied in order to streamline processes, reduce the 
variety of manufacturing   methods   and   ways   of   producing   a product or a service. With 
the help of the standards avoids waste industry and standardizes the way of performing a task, 
also serves as reference to suppliers and   protects   consumers.   Thus   the   standardization 
results   in   quality,   productivity,   contemplating   the unique parameters of evaluation and 
universal language between suppliers and the consumer market. Manufacturing   processes   
that   do   not   meet   the tolerances cause dispersion data obtained in impact tests,  bending,  
tension  and  compression,  invalidating the results obtained and thus disabling the bodies of 
evidence or erroneously producing false results that would normally be used in productions 
articles, masking the surveys are not consistent with the dimensions in the specific rules of 
each material. So this research is to compare the manufacturing processes of the body of 
evidence in polymeric materials, the type tie in injection molding, for open mold and closed 
mold. 
KEYWORDS: Technical standards, polyester, polyethylene, coconut powder and 
manufacturing processes. 
. 
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INTRODUÇÃO 

A utilização de polímeros vem crescendo ao longo dos anos em detrimento ao uso de 

materiais convencionais, as pesquisas e as recentes descobertas vêm melhorando a 

confiabilidade de uso dos diversos polímeros. O baixo custo, baixa densidade e a facilidade de 

produzir formas diferentes é o grande atrativo de se aplicar materiais poliméricos 

(ADAMIAN, 2009). 

Os compósitos de matriz de polimérica são empregados industrialmente devido as suas 

propriedades como baixo peso, boa resistência, boa estabilidade térmica, fácil manipulação e 

bastante conhecido pela sua robustez, em função destas vantagens são objetos de muitos 

estudos e grandes aplicações no campo tecnológico (FONCECA, 2006). 

Os materiais poliméricos, como descritos anteriormente, apresentam várias vantagens e 

aplicações. Contudo esse trabalho visa à utilização dos mesmos associados a materiais 

ecologicamente corretos. Ao utilizar esses materiais existe um ganho ecológico ao substituir 

subprodutos, geralmente não utilizado, no lugar de matéria prima que derivam do petróleo. 

Com a possibilidade de baixar custos, surge então, a ideia de colocar um reforço a essas 

matrizes poliméricas alterando assim suas propriedades mecânicas e possibilitando novas 

alternativas na produção industrial. 

Muitos estudos vem sido desenvolvidos utilizando fibras vegetais e os pós subprodutos 

destas fibras como reforço de materiais poliméricos, a exemplo da fibra de sisal, junta, rami, 

coco e babosa. Outro subproduto bastante utilizado é o pó de mila, rejeito do corte do granito. 

Utilizando esse subproduto como reforço há uma substituição do polímero pelo o subproduto 

de origem natural que apresenta um potencial maléfico a saúde. 

Para todos os materiais poliméricos e compósitos oriundos de matriz polimérica 

utilizam-se normas técnicas que devem respeitar as tolerâncias dimensionais com o intuito de 

ratificar os valores de referencia. Deste modo só podemos validar um teste mecânico se o 

mesmo apresentar uma tolerância dimensional dos corpos de prova adequado conforme a 

norma de referencia (CANEVAROLO, 2004). 

O objetivo deste trabalho é a validação dos corpos de provas em relação às normas 

técnicas empregadas, devido ao método de processamento escolhido: injeção ou molde 

aberto/fechado, empregando resinas puras e matrizes poliméricas modificada com carga de pó 

de coco e pó mila. Seguindo as normas ISO 527-2B, ISO 178 e ISO 180; respectivamente 

para tração, flexão e impacto. Nesse estudo, serão realizadas medições com o auxilio 

micrômetro com resolução de 0,001mm, comparando as tolerâncias encontradas com as 

normas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais de partida utilizados neste trabalho foram: poliéster, poliestireno, 

polietileno, epóxi, pó de coco e mila. 

O poliéster Polylite® 10316 empregado na pesquisa tem as seguintes características: 

viscosidade Brookfield de 1,27cP, tempo de gel de 15 minutos e temperatura exotérmica 

máxima de 180 °C. A cura do poliéster foi realizada com o iniciador peróxido de metil etil 

cetona (PMEK) usada no teor de 2% em relação ao peso do poliéster. Outro fator relevante 

deste trabalho além do tempo de cura é a viscosidade, pois no processo de produção 

escolhido Hand Lay-UP (manual) onde trabalhamos com um processamento de baixa 

pressão e com o processamento em moldes abertos sem nenhuma pressão. Nos casos, a 

viscosidade do compósito não pode ser alta devido à dificuldade de manipulação do 

compósito. O tempo de gel é o tempo suficiente para uniformizar o poliéster e tornar a 

mistura homogênea sem a formação de bolhas e em seguida adiciona-se o iniciador que tem a 

função de curar a amostra (endurecimento). 

Os corpos de provas de poliestireno e de polietileno foram fornecidos pela UFS- 

Universidade 

Federal de Sergipe. 

A resina epóxi, utilizada foi o Araldite GY279, o agende de cura Aradur 2963, a 

mistura se deu na proporção de 3:1 e o fornecedor foi HUNTSMAN INTL. 

O pó de coco é um substrato 100% natural que é vendido no mercado local 

(Aracaju/SE) em sacos de 15 kg a R$ 15,00. O custo é de R$ 1,00 por quilo de pó de coco 

ratificando assim a importância econômica em substituir a resina pelo pó de coco e 

ressaltando o ganho para o meio ambiente, pois essa substituição resulta em menos material 

oriundo do petróleo (resina). 

O pó de mila foi fornecido pela PROMETAL Ind. e Com. de MOVEIS LTDA, sem 

custos para esta pesquisa. 

Após a aquisição dos materiais de partida foram produzidos corpos de provas no 

processamento injeção, matriz aberta (hand lay-up) e matriz fechada. 

 

PRODUÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

Os dados experimentais apresentados neste trabalho foram medidos com o auxilio de 

um micrometro em corpos de prova do tipo gravata, figura 1 e 2, que forma produzidos em 

molde aberto, molde fechado e injetados. 
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Figura 1. Corpo de prova na forma gravata. Vista superior.IFS, 2016. 

 

 

              Figura 2. Corpo de prova na forma gravata. Vista lateral, referente à espessura.IFS, 

2016 

 

a) Corpos de Prova Produzidos por Injeção. 

Os corpos de prova foram produzidos em molde pelo processo de injeção, o 

equipamento utilizado foi o Battenfekd HM 45/210, Figura 3.   O processo consiste em 

aquecer o polímero granulado e injeta-lo com alta pressão em um molde permanente, a 

produção dos corpos de prova fabricados por esse processo são mais rápidos quando 

comparados aos processos manuais executados nesse trabalho. 

A grande vantagem desse método se deve ao fato do mesmo produzir corpos de provas 

que estão dentro das tolerâncias permitidas pelas normas, com pouca ou nenhuma variação 

dimensional. 

 

 

 

Figura 3. Battenfekd HM 45/210.UFS, 2016 

b) Corpos de Prova Produzidos por Compressão 

O processo consiste em comprimir o molde do corpo de prova entre duas placas 

metálicas, produzindo um material uniforme. Essas placas possuem dimensões 260x320x 24 

mm, foi utilizado o aço carbono 1045. O molde é dividido em duas partes: a base e a tampa. 

Na base é realizada a laminação do compósito, empregando o processo manual (hand lay-
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up), enquanto a tampa, que garante a estabilidade dimensional quando submetida a uma 

tonelada impulsionada pela prensa hidráulica  com capacidade de dez toneladas como mostra 

a figura 4. 

                        

      Figura 4. Prensa de 10 Ton.UFS, 2016.        Figura 5. Molde (Base e Tampa).IFS, 2016. 

 

A Figura 5 mostra o molde que foi confeccionado para produção de placas de poliéster 

em molde fechado. Esse molde apresenta características singulares para a fabricação de 

vários formatos de corpos de provas e foi desenvolvido levando em consideração os acertos e 

erros de pesquisas  anteriores.  Foram otimizados os pinos guia, saca placas, na periferia da 

placa foi projetado um ângulo de 30°visando facilitar sua retirada, as partes do molde (Tampa 

e base) fabricados com tamanhos diferentes com a finalidade de facilitar a desmoldagem na 

prensa, foram confeccionadas calhas de saída do material nas extremidades e central para 

evitar bolhas e facilitar a evacuação do material em excesso. 

Após a confecção das placas por um processo manual a produção dos corpos de prova, 

tipo gravata, foi produzida através de um processo de usinagem com serra fita. 

 

c) Corpos de Prova Produzidos em Molde Aberto 

Nos corpos de prova produzidos em molde aberto existe uma limitação devido a uma 

das superfícies do corpo de prova apresentar acabamento superficial e regularidade 

dimensional, já o outro lado do corpo de prova, da superfície aberta, apresenta variações 

dimensionais e tolerâncias incorretas, inviabilizando o processo.  Sendo um processo não 

adequado por causa dos erros encontrados nas tolerâncias dimensionais fazendo com o que os 

resultados obtidos sejam dispersos. 

A figura abaixo, Fig. 6, mostra o molde aberto confeccionado em aço inox sendo fixado 

por quinze parafusos. Com o auxilio desse processo foram feitos seis corpos de prova. 
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             Figura 6. a)Molde Aberto. b) Corpos de prova.IFS, 2016. 

d) Combinações de materiais usados como corpo de prova 
 

Foram produzidos seis corpos de prova utilizando o poliestireno e polietileno pelo 

método de injeção. Tal processo resultou em corpos de prova uniformes e dentro das 

tolerâncias desejadas. Entretanto, o corpo de prova ao sair do processo de injeção necessita de 

acabamento para retirar o canal de alimentação. Mesmo assim tal processo se mostra mais 

viável e rápido quando comparado aos demais. 

Pelo método hand lay-up foram utilizados a resina termofixa de poliéster e a resina epóxi. 

Neste caso, produzimos seis corpos de prova da resina de poliéster pura e seis copos de prova 

da resina de poliéster associada ao pó de coco. Para a resina epóxi foi adicionado à carga de 

pó de mila. Resultando assim em quarenta e oito corpos de prova, por esse método, como 

mostra a tabela 1 abaixo. 

            

Tabela 1. Corpos de provas e os processos de fabricação.IFS, 2016. 
 

Processo utilizado  Quantidade 

Injeção Polipropileno 6 

Poliestireno 6 

Hand lay-up 

( Molde aberto) 

Poliester 6 

Poliester + pó de coco 6 

Resina Epoxi 6 

Resina Epoxi + pó de mila 6 

Hand lay-up 

( Molde fechado) 

Poliester 6 
Poliester + pó de coco 6 

Resina Epoxi 6 
Resina Epoxi + pó de mila 6 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para facilitar a analise todos os corpos de provas foram divididos em regiões, figura 2. Essas 

regiões foram medidas conforme as normas de referencia sendo (C) referente a cabeça, 

pescoço (P) e comprimento útil (Lo). As medidas foram realizadas nas cabeças esquerda e 

direita, regiões denominadas respectivamente de Ce e Cd, e no encontro do comprimento útil 

(Lo) com o início de empescoçamento (neck)  esquerdo e direito, regiões denominadas 

respectivamente de Pe/Lo e Lo/Pd. 

Foram tomadas medidas de espessura de corpos de prova produzidos por injeção, molde 

fechado e em molde aberto. Somente no processo em molde aberto foram registradas variações 

de espessura resultando assim a inviabilidade de utilizar esses corpos de provas para realizar 

testes mecânicos e desta forma esses dados serem utilizados como referencia em pesquisas. 

O resultado dos corpos de provas analisados pelo processamento por injeção mostrou-se 

eficiente e não foram encontrados variações nos termoplásticos poliestireno e polietileno. 

Enquanto que pelo método em molde aberto a resina epóxi e do poliéster sofreu uma variação 

que foi superior ao limite desejado, ou seja, fora da tolerância máxima apresentada pelas 

normas ISO 527-2B, ISO 178 e ISO 180. 

O método Hand Lay – Up utilizando molde fechado confeccionou corpos de provas de 

poliéster e poliéster com carga de pó de coco dentro das normas, deste modo, valida e 

corrobora com os trabalhos acadêmicos que utilizam este método. A utilização de carga 

agregada à resina não modificou o dimensionamento do corpo de prova, tanto do pó de coco 

como a carga de pó de  mila, ou  seja, a  inclusão de um material natural a resina pura 

(compósito) não altera o dimensionamento do corpo quando comparada aos corpos de prova 

somente com resina. 

Com o auxilio de um micrometro, foram determinadas as medidas e verificado as tolerâncias 

dimensionais relativas às condições de processamento do corpo de prova. Sendo realizadas as 

medidas nas cinco regiões já referidas na figura 2. 

Outro parâmetro importante que deve ser levado em consideração para a confecção dos corpos 

de prova pelo método manual é a viscosidade da resina que é de 1500-2500 (cP) referente  a  

um  material  de  baixa  viscosidade  e  de  fácil  manuseio.  A viscosidade máxima permitida 

para confeccionar corpos de prova por esse método é em torno de 3000 (cP), pois acima  desta 

viscosidade o processamento deverá ser feito com outros processos. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização do processamento de polímeros pelo método de injeção e de molde fechada foi 
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eficiente e não houve a interferência de fatores que comprometessem as propriedades 

mecânicas nos corpos de provas estudados. 

O processamento em molde aberto, pelo fato de uma das superfícies ficar exposta e não ter 

pressão sobre a mesma, influenciaram a tolerância do corpo de prova, gerando resultados não 

fidedignos comprometendo assim futuras pesquisas que utilizam esse método. 

O processamento de poliéster pelo processo hand lay-up, em molde fechado, com ou sem a 

inclusão de carga de pó de coco, tem a tolerância requerida pelas normas ISO 527-2B, ISO 178 

e ISO 180. Se tornado assim um método viável para a obtenção de dados de tração, flexão e 

impacto dos referidos corpos de provas. 
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo avaliar a possibilidade de realizar uniões de ligas 
de NiTi com memória de forma (LMF) pelo processo Friction Stir Welding (FSW), utilizando 
uma ferramenta de aço temperado, com resistência mecânica satisfatória, ou seja, 
apresentando o fenômeno de indução da martensita por tensão e suportando deformações da 
ordem de pelo menos 10%. As soldagens foram realizadas em um centro de usinagem de 4 
eixos, com ferramenta de aço 5160, temperado, em rotações da ordem de 1500 rpm e 
velocidade de soldagem de 180 mm/min. As temperaturas de transformação de fase foram 
determinadas através do ensaio de RET e a resistência mecânica, do metal de base e da junta 
soldada, foi avaliada através do ensaio de tração uniaxial. As juntas soldadas de NiTi 
alcançaram valores próximos a uma máxima tensão de ruptura de 700 MPa e 13% de 
deformação. O processo de soldagem por atrito conservou as propriedades de 
superelasticidade do material, dando indícios de que o processo FSW utilizando uma 
ferramenta de aço 5160, temperado, é uma possível saída tecnológica para obtenção de juntas 
soldadas de alta qualidade de ligas de NiTi. 
Palavras–chave: Soldagem por fricção linear, resistência mecânica, ligas com memória de 
forma 
 

Preliminar Study of NiTi Shape Memory Alloys Welded Joints by FSW 
Process 
 
ABSTRACT: This study aims to evaluate the performance of friction stir welding process to 
achieve optimum quality welded joints of NiTi shape memory alloys, using a quenched steel 
tool. These welded joints must have the stress induce martensite phenomenom and resisting, 
ate least, 10% of strain. The welding parameters are: 1500 rpm and travel speed of 180 
mm/min. The phase transformation temperature were determined by RET testing and the 
mechanical resistance it was determined by uniaxial tensile test. The welding joints are 
capable to achieve a 700 MPa of ultimate tensile stress and 23% strain. There’s no change in 
austenitic state of material after welding, indicating that de FSW process are a technological 
viable technique to welding NiTi shape memory alloys with high quality. 
KEYWORDS: Friction stir welding, mechanical resistance, shape memory alloys 
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INTRODUÇÃO 

Devido as suas propriedades funcionais especiais, chamadas de efeito de memória de 

forma (EMF) e superelasticidade (SE), as ligas com memória de forma (LMF) de NiTi tem 

possibilitado a concepção de várias aplicações desde sua descoberta em 1962 (OTSUKA, 

1999). As aplicações mais conhecidas são em produtos médicos (sondas endoscópicas, stents, 

pinos e parafusos para fraturas, próteses e grampos para fechar ferimentos e cirurgias) e 

odontológicos (brocas cirúrgicas), bem como na indústria automotiva (cabos de freno, 

parafusos elásticos e arruelas belleville), aeroespacial (asas adaptativas e nos Chevrons dos 

motores à jato), na construção civil (absorvedores de vibração no caso de abalos sísmicos) e 

no setor de óleo e gás. 

Devido a sua ótima performance e excelente resistência à fadiga e corrosão, o uso de 

ligas NiTi têm crescido também no campo dos sistemas microeletro-mecânicos (microelectro-

mechanical systems, MEMS) (CHAN et al., 2013). 

Devido a baixa conformabilidade e usinabilidade, por métodos convencionais, das LMF 

do sistema NiTi, torna-se necessário desenvolver técnicas de união permanente para 

fabricação de sensores e atuadores de geometrias mais complexas (SONG et al., 2008). 

Entretanto, o uso de processos convencionais de soldagem por fusão pode levar a uma perda 

acentuada da ductilidade (FALVO et al., 2005; POUQUET et al., 2012). Este comportamento 

se deve a formação de compostos intermetálicos frágeis no metal de solda (MS), que 

promovem a formação de trincas de solidificação associadas à microestrutura dendrítica do 

MS e a precipitação de fases deletérias na zona térmicamente afetada (ZTA) da junta. 

Espera-se que as barreiras existentes para a comercialização de produtos com geometria 

complexa baseados em LMF possam ser reduzidas pelo desenvolvimento de processos 

efetivos de união (AKSELSEN, 2010). Por exemplo, pela união de duas LMF com diferentes 

composições e, consequentemente, diferentes temperaturas de transformação, um complexo 

amortecedor de vibrações, o qual pode trabalhar em diferentes faixas de temperatura, pode ser 

produzido como um componente simples (AKSELSEN, 2010). Superando o gargalo da união 

efetiva destas ligas por soldagem a sua aplicabilidade tornar-se-á ainda mais ampla 

abrangendo os setores biomédico, de petróleo e gás e aeronáutico, por exemplo.  

Então a soldagem surge como alternativa viável a fabricação de 

componentes/dispositivos destas ligas. Portanto, a união permanente de LMF corresponde a 

um desafio tecnológico atual e de grande relevância, principalmente pela escassa literatura no 

tocante a exploração dos processos de soldagem no estado sólido por fricção, como o Friction 

Stir Welding (FSW) havendo poucos estudos na literatura técnica especializada avaliando a 
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simulação do processo de união em chapas finas deste material (LONDON et al., 2005, 

SHINODA, 1991). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizada uma chapa fina de NiTi (superelástico) com espessura de 0,8 mm, para 

realizar a soldagem pelo processo FSW. Os parâmetros de soldagem foram: rotação de 1500 

rpm e velocidade de soldagem de 180 mm/min. Utilizou-se um centro de usinagem HOMI, de 

4 eixos, instalado no laboratório de máquinas operatrizes do IFPB – Campus Cajazeiras. 

A composição química da liga de NiTi submetida a soldagem é apresentada na     

Tabela 1.  

Tabela 1. Composição química (em peso) da liga submetida ao processo de soldagem. IFPB, 
2016. 
   Ti   Fe C O N H Co Cu Cr Nb Ni 
Balanço <0,01 <0,03 <0,05 <0,005 <0,05 <0,01 <0,01 <0,025 55,92 
 

A geometria da ferramenta é parâmetro fundamental para boa performance do processo 

FSW, determinando o modo de escoamento do material em regime de deformação plástica na 

região da solda. Em especial a geometria do pino, que compõe a parta ativa da ferramenta, 

tendo influencia na resistência ao desgaste e fluxo de calor na ponta da ferramenta durante o 

processo de união. A geometria definida foi modelada em software inventor da Autodesk e é 

apresentada na Figura 1. Esta foi confeccionada em aço microligado (5160), e após a 

usinagem foi submetida ao tratamento térmico de têmpera.  

 

Figura 1. Projeto da Ferramenta para soldagem, realizado no Software Inventor. 
Dimensões da ferramenta em milímetros (A); Projeção 3D do lado superior (B). 
IFPB, 2016. 

 

A caracterização da resistência mecânica da junta soldada realizou-se por meio de 

ensaios de tração uniaxial, à temperatura ambiente (aproximadamente 24 °C) utilizando-se 
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uma máquina universal de ensaios, MTS, modelo 810. Com taxa de deslocamento pré-fixada 

de 0,05 mm/min. As dimensões de corpo de prova para ensaio de tração é apresentado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. (a) Esquema da junta soldada indicando o local de onde foi retirado o 
corpo de prova para ensaio de tração. (b) Dimensões do corpo de prova para 
ensaio de tração. IFPB, 2016. 
 

Para determinar as temperaturas de transformação de fase realizou-se uma avaliação da 

variação da resistência elétrica em função da temperatura (RET), a uma taxa média de 

4°C/min e corrente de 300 mA, para uma faixa de temperaturas variando de -60°C a 100°C, 

conforme apresentado na Figura 3. O ensaio consiste em aquecer o corpo de prova até o 

estado de referência austenítico (a 100°C), resfriando-o até -60°C e então aquecendo-o ao 

estado de referência novamente em um banho termostático da HUBER, modelo CC902, com 

óleo de parafina como fluido de trabalho. As medições de variação da resistência elétrica 

foram realizadas de acordo com a Figura 4. 

 
Figura 3. Ciclo térmico de resfriamento e aquecimento no ensaio de RET. IFPB, 
2016. 
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Figura 4. Esquema de medição da queda de tensão para aferição da variação da 
resistência elétrica junto ao metal de solda. IFPB, 2016. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Verificação da Transformação de Fase 

Na Figura 5 são mostradas as curvas da variação da resistência elétrica em função da 

temperatura. O material encontra-se no estado austenítico. O processo de união por fricção 

encruou o material, promovendo a estabilização da austenita à temperatura ambiente, 

diferentemente dos processos de união por arco elétrico e feixes de alta energia. Não 

verificou-se uma diferença significativa das temperaturas de transformação de fase entre o 

metal de base e o metal após a soldagem. Possivelmente, isto se deve ao encruamento que a 

chapa sofreu quando da soldagem por fricção, resultado já observado por London et al. 

(2005). 

 

Figura 5. Determinação das temperaturas de transformação de fase via RET do 
metal de base (MB) e do metal soldado por fricção. IFPB, 2016. 
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Caracterização Mecânica das Juntas Soldadas de NiTi 

As juntas soldadas foram capazes de suportar uma tensão máxima de ruptura de 700 

MPa e atingir deformações da ordem de 13%, representando aproximadamente 65% da 

deformação máxima resistida pelo metal de base. Na Figura 6, a diferença de inclinação na 

região antes da indução de martensita por tensão, reforça a teoria que a união do material por 

fricção promoveu o encruamento por deformação à frio, causando refino de grão, fazendo 

com que o material se tornasse mais rígido.  

 

Figura 6. Curva tensão-deformação para a junta soldada pelo processo FSW e do 
metal de base (MB). IFPB, 2016. 

 
A junta soldada resistiu a grandes deformações, apresentando excelentes resultados se 

comparado a literatura técnica. No entanto, a ferramenta utilizada apresentou desgaste severo 

na área útil de trabalho, como pode ser visto na Figura 7. Devido a este desgaste, pode ter 

ocorrido a migração de átomos de ferro para a matriz do material de base, agindo 

possivelmente como elementos frágeis na junta soldada. Portanto, recomenda-se em estudos 

futuros revestir a ponta da ferramenta com ligas que tenham elevada resistência a abrasão à 

quente. 
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Figura 7. Perfil da ferramenta de soldagem antes da soldagem (a), após a 
soldagem por fricção (b). IFPB, 2016. 

 

A Tabela 2 apresenta um quadro resumo comparativo. 

Tabela 2. Propriedades mecânicas de juntas soldadas de NiTi. IFPB, 2016. 

Processo de 
Soldagem 

Geometria 
Condição de 
Soldagem 

Máxima 
Tensão 
(MPa) 

Deformação 
(%) 

Referência 

Pulso Micro 
TIG 

Fio NFI* 550 8 
Amorin et al, 
2015. 

Descarga 
Capacitiva 

Fio NFI 275 7,8 
Silva et al, 
2015. 

LBW Fio 
Corrente Média = 
119 A 

325 5 
Song et al, 
2008. 

LBW Fio 
Potência Média = 
100 W 

620 8 
Gugel et al, 
2008. 

LBW Fio 
Potência Média = 
2,5 W 

350 12 
Sevilla et al, 
2008. 

LBW Fio 
Potência Máxima 
= 1000W 

835 16 
Mirshekari et al, 
2013. 

LBW Chapa 
Potência Média = 
850 W 

520 7 
Falvo et al, 
2005. 

LBW Chapa NFI 823 8,4 
Schlossmacher 
et at, 1997. 

LBW Chapa 
Potência de input = 
77 W 

690 8,8 
Chan et al, 
2011. 

LBW Chapa 
Potência Média = 
600 W 

300 8 
Khan et al, 
2008. 

LBW Chapa 
Potência Média = 
1300 W 

600 11 
Zhao et al, 
2010. 

FSW Chapa 

Rotação = 1500 
rpm, Velocidade = 
180 mm/min, sem 
TTPS** 

700 13 Este trabalho. 
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     * NFI = Não foi informado, ** TTPS = Tratamento térmico pós-soldagem. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho, juntas soldadas de topo em chapas finas de LMF de NiTi foram obtidas 

com sucesso pelo processo de soldagem FSW. A condição de soldagem em estudo apresentou 

propriedades mecânicas excelentes. Alcançando uma tensão de 700 MPa e deformação de 

13%, sem a realização de tratamento térmico pós-soldagem (TTPS). A junta soldada de NiTi 

permaneceu no estado austenítico, mantendo o fenômeno de indução da martensita por tensão. 

Observou-se ainda que a junta soldada resistiu a maiores tensões e apresentou perda da 

ductilidade, característica peculiar de materiais que sofreram encruamento.  

 

AGRADECIMENTOS 

Ao LAMMEA-UFCG, por ceder os laboratórios e o apoio técnico para realização de 

ensaio das amostras. O apoio financeiro, através do PIBICT-2016-1, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). E ainda a Walter Belarmino, técnico do 

IFPB-Campus Cajazeiras, pelas contribuições na fase de preparação das ferramentas para 

soldagem. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AKSELSEN, O. M. Joining of shape memory alloys. In: CISMASIU, C. (Ed.). Shape 

Memory Alloys. Croatia: Sciyo, 2010. p. 183-205. ISBN: 978-953-307-106-0. 

 

AMORIM, F. A. et al. Avaliação das Propriedades Termomecânicas de fios de Liga com 

Memória de Forma NiTi Soldados por Pulsos Micro TIG. Soldagem & Inspeção, v. 20, n.4, 

p. 423-433, 2015. 

 

CHAN, C. W., MAN, H. C., YUE, T. M. Effects of Process Parameters Upon The Shape 

Memory and Pseudo-Elastic Behaviors of Laser-Welded NiTi Thin Foil. Metallurgical and 

Materials Transactions A, v. 24, p. 2264-2270, 2011. 

 

CHAN, C. W., MAN, H. C., CHENG, F.T. Fatigue behavior of laser-welded NiTi wires in 

small strain cyclic bending. Materials Science & Engineering A, v. 559, p. 407-415, 2013. 

 



 

5075 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

FALVO, A. FURGIUELE, F. M. MALETTA, C. Laser Welding of a NiTi Alloy: Mechanical 

and Shape Memory Behaviour. Materials Science and Engineerin A, v. 412, p. 235-240, 

2005. 

 

GUGEL, H. SCHUERMANN, A. THEISEN, W. Laser Welding of NiTi Wires. Materials 

Science and Engineerin A, v. 481, p. 668-671, 2008. 

 

LONDON, B. et al. Friction Stir Processing of Nitinol. Friction Stir Welding and 

Processing III, 67-74, 2005.  

 

MIRSHEKARI, G. R. et al. Laser Welding of NiTi Shape Memory Alloys: Comparison of 

The Similar and Dissimilar Joints to AISI 304 Stainless Steel. Optics & Laser Technology, 

v. 54, p. 151-158, 2013. 

 

OTSUKA, K.; R., X. Recent developments in the research of shape memory alloys. 

Intermetallics, v. 7, p.511-528, 1999. 

 

POUQUET, J. MIRANDA, R. M. QUINTINO, L. Dissimilar laser welding of NiTi to 

Stainless Steel. International Journal of Advaced Manuf. Technology, v. 61, p. 205-212, 

2012. 

 

SCHLOSSMACHER, P. HASS, T. SCHUSSLER, A. Laser-Welding of a Ni-Rich TiNi 

Shape Memory Alloy: Mechanical Behavior. Journal de Physique, v. 4, p. 251-256, 1997. 

 

SEVILLA, P. et al. Laser Welding of NiTi Orthodontic Archwires for Selective Force 

Application. Journal of Materials Science: Materials Medical, v. 19, p 525-529, 2008. 

 

SHINODA, T., TSUCHIYA, T. TAKAHASHI, H. Functional Characteristics of Friction 

Welded Near-Equiatomic TiNi Shape Memory Alloy. Trans. Jap. Weld. Soc., v. 22, p. 30-

36, 1991. 

 

SILVA, J. G. V. ARAUJO, C. J. GRASSI, E. N. D. In: VI Congresso Nacional de Engenharia 

Mecânica, 2010, Campina Grande. Comportamento Termomecânico de Fios NiTiNOL 



 

5076 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Microsoldados por Descarga capacitiva: Um Estudo Experimental. Rio de Janeiro: 

ABCM, 2010. v. 1. p. 1-10. 

  



 

5077 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ESTUDOS INICIAIS DA PRODUÇÂO DE CONCRETO LEVE E 
CONFECÇAO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS COM O USO DE 
EPS RECICLADO 
 
Francisco Erikis Jerônimo Lucindo1, Josias Silva Santos2, Lis Marinho de Morais3, 
Luciano de Oliveira Nóbrega4 
 
1Discente do Curso Técnico Subsequente em Edificações - IFPB Campus Patos e-mail: erickslucdo@gmail.com  

2Discente do Curso Técnico Subsequente em Edificações - IFPB Campus Patos e-mail: josias.jss10@gmail.com 
3Discente do Curso Técnico Subsequente em Edificações - IFPB Campus Patos e-mail: lisipueira@gmail.com;  

4Professor de Edificações - IFPB Campus Patos. e-mail: luciano.nobrega@ifpb.edu.br    
 
RESUMO: São apresentados aqui os resultados iniciais do estudo de produção de concreto 
leve com o uso de EPS reciclado. Foi utilizado um traço de referencia a partir da sugestão de 
fabricante de perolas de EPS para produção industrializada de elementos construtivos de 
concreto leve. Partindo da moldagem de corpos de prova cilíndricos de concreto, com 
avaliação do abatimento em tronco de cone, e da verificação da densidade específica aparente, 
e da permeabilidade. Com a produção de formas de madeira, reutilizada de pallets, moldou-se 
placas de divisórias internas, com dimensões semelhantes às usadas em gesso, foi possível 
avaliar o ciclo de produção do concreto e as dificuldades inerentes à confecção das peças. 
Aqui são detalhadas algumas variações de traços, a densidade das peças produzidas e 
principalmente a experiência adquirida durante a realização dos trabalhos. 
Palavras–chave: corpos de prova, divisória, densidade  
 
INITIAL STUDIES OF LIGHTWEIGHT CONCRETE WITH RECYCLED EPS ON 
CONSTRUCTIVE ELEMENTS 
 
ABSTRACT: Here are presented the initial results of lightweight concrete production study 
with the use of recycled EPS. a trace of reference from the suggestion EPS pearls 
manufacturer of lightweight concrete building blocks industrialized production was used. 
From the molding of cylindrical concrete specimens, with evaluation of the abatement frusto-
conical and the check of the apparent specific density, and permeability. With the production 
of wooden forms, reused pallets, has shaped up internal partition plates, with dimensions 
similar to those used in plaster, it was possible to evaluate the concrete production cycle and 
the difficulties inherent in making the parts. Here are some detailed variations of traits, the 
density of the parts produced and especially the experience gained during the implementation 
of the work. 
KEYWORDS: proof bodies, partition plates, density. 
 

INTRODUÇÃO 

Com o recente crescimento do setor de construção civil, tem se tornado notório o grande 

volume de recursos naturais que são consumidos nos diversos setores da construção civil. Na 

produção de argamassas e concretos dos mais diversos tipos, é consumida uma grande 

quantidade de agregados nas formas de areias e britas (AMBROZEWICZ, 2012). A 

reciclagem e o reaproveitamento de materiais são vistos como uma das soluções para diminuir 

o impacto ambiental da elevada utilização de agregados na indústria da construção civil. 
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O poliestireno expandido (EPS) é um polímero muito utilizado como isolante térmico 

de origem sintética com grande quantidade de bolhas de ar em seu interior (ABRAPEX, 

2011). O EPS está associado a um número cada vez maior de hábitos de consumo, seja para 

garantir como embalagens de eletrodomésticos, móveis e outros equipamentos, gerando um 

volume acentuado de resíduos que na maioria das cidades é depositado nos lixões coletivos 

sem nenhum tipo de controle. 

O presente artigo mostra os estudos iniciais de um projeto de pesquisa desenvolvido no 

laboratório de materiais de construção do IFPB campus Patos/PB, cujo objetivo maior é a 

produção de concreto leve com o uso de agregado de EPS reciclado de conformação de 

eletrodomésticos recolhidos no campus e em áreas comerciais da cidade. Aqui investigamos a 

aplicabilidade do concreto leve na produção de peças de divisórias internas, placas de 

revestimentos e outras aplicações garantindo a redução do peso da construção, o baixo custo, 

o conforto térmico e acústico nas edificações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados fragmentos de EPS usados na conformação de eletrodomésticos 

adquiridos pelo campus e em lojas comerciais na cidade, a saber, com grande facilidade 

devido a sua abundancia. Em laboratório em muitas vezes em casa, foi feita a produção de 

agregados em tamanhos específicos, de acordo com a norma NBR 7211:2005, obtendo 

pedaços similares às britas 0 e 1. Inicialmente foram realizados alguns testes para ver a 

viabilidade da produção de concreto leve com os agregados de EPS reciclado e em seguida, 

partiu-se para obter um traço de referencia. Com isso foi possível confecção de algumas 

placas em formas variadas. Com a percepção positiva da viabilidade de produção, foi 

desenvolvida uma forma em madeira reutilizada de pallets. Foram confeccionados corpos-de-

prova cilíndricos de concreto com o traço de referencia para verificar a densidade a 

trabalhabilidade através do ensaio de abatimento de tronco de cone de acordo com a NBR 

5738:2015. Na confecção do material acima apresentado foi utilizado o traço seguindo as 

especificações: 10: 4: 31,4: 6, a saber, 10kg de cimento, 4l de areia, 31,4l de EPS triturado no 

tamanho similar à brita 0, e 6l de água com expectativa comparativa de uma densidade da 

ordem de  700kg/m³. O traço de referencia é uma sugestão do fabricante de perolas para 

produção de concreto leve vendida comercialmente. 

Para a construção deste trabalho foi produzido uma forma de madeira com medidas 

50x50x7cm e vazamento de 4cm de diâmetro para passagem de tubulações, totalizando assim 

o volume de aproximadamente 15l. A escolha das dimensões do painel aqui apresentada leva 
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em consideração os painéis de gesso comumente utilizados para execução de alvenaria de 

divisórias em ambientes internos em diversas edificações da região. 

A produção do concreto foi realizada de forma manual, tendo em vista a ausência de 

betoneira, usou-se uma masseira, uma colher de pedreiro, equipamentos de medição de 

volume e balança eletrônica. As quantidades de materiais utilizados: cimento, areia, EPS 

triturado em tamanho similar ao da brita 0 e água, são apresentadas na Tabela 1, a seguir:  

 
Tabela 1. Quantidade dos materiais usados nos traços de concreto leve com agregado 
reciclado a partir de referencia de fabricante de perolas de EPS. IFPB, 2016. 
 

Traços de Concreto Leve com Agregado de EPS Reciclado 

Materiais Nº Cimento (kg) Areia (l) Água (l) EPS (l) 

Referência* 1 50 20 30 157 

CPs e Slump 1 2 10 4 6 31,4 

Placas Decorativas 3 10 4 6 31,4 

Painel de Vedação 1 4 10 4 6,5 31,4 

CPs e Slump 1 5 10 4 8 31,4 

Painel de Vedação 2 6 10 4 8 31,4 

* = referencia obtida a partir de orientações de fabricante de perolas de eps comercializadas para produção de 
concreto leve. 

 

Para produção do concreto leve, seguindo as mesmas recomendações de preparo do 

concreto convencional estabelecida na NBR 12655:2015, colocou-se inicialmente a areia e o 

cimento, após mistura e homogeneização, acrescento o EPS reciclado. Misturando e 

acrescentando de forma gradual, a água, até formar uma massa homogênea e de consistência 

plástica. A figura 1 mostra a produção da massa me concreto leve, e a moldagem de corpos de 

prova cilíndricos com realização de slump teste para verificar o abatimento. 
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Figura 1. Preparação do concreto leve com agregado de EPS reciclado. Resultado 
do teste de abatimento.  

 

Todas as formas sejam elas as dos corpos de prova, formas de placas prismáticas, ou 

bloco de vedação, foram untados com óleo mineral para facilitar a desmoldagem.  Após 24 

horas de cura foi feito a desforma dos corpos de prova e realizada a cura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros estudos aqui apresentados mostram uma facilidade na produção de 

agregado leve nos diversos tamanhos, especialmente os utilizados nos ensaios, a partir de 

peças de EPS reciclado. O traço usado como referencia inicial demonstrou-se ser bastante 

adequado, para corpos de prova (10x20) com abatimento em slump teste próximo a 0  1. 

Não se observou dificuldade para a produção de placas de revestimento decorativo. Repetindo 

o traço de referencia para a confecção dos painéis de vedação nas dimensões 50x50cm, optou-

se por um acréscimo de 0,5l de água em razão de dificuldade para o adensamento e 

preenchimento de reentrâncias da forma. O primeiro painel moldado demonstrou um aspecto 

de aparência não lisa, ou indesejado, pois os agregados leves se soltavam da massa de 

concreto. Uma segunda produção de concreto leve, com acréscimo de 2,0l de água com 

relação ao traço de referencia o que nos levou a uma conclusão interessante. Ocorre no 

concreto leve um efeito contrario ao que estamos acostumados a ver no concreto convencional 

com relação à exsudação e segregação. No concreto leve ao colocar agua em excesso, esta se 

deposita na parte de baixo das formas, levando consigo o cimento. O agregado reciclado de 

EPS por ser leve, migra para a parte de cima, o que seria um “nicho de pedras” na superfície 

da forma. Esse comportamento é inadequado e deve ser cuidadosamente evitado. 

 Assim, mesmo em fase de estudos iniciais, os corpos de prova de concreto e os painéis 

de vedação produzidos com agregado leve, demonstram a possibilidade de utilização do EPS 

como agregado na composição de concreto leve, para a produção de elementos construtivos. 
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Espera-se aprimorar a técnica de produção de agregados, sendo possível, inclusive 

desenvolver programas de reciclagem na cidade de Patos/PB. 

Foram também realizados ensaios de densidade especifica aparente dos corpos de prova 

com resultado médio da ordem de 800 kg/m3. A figura 2 mostra os corpos de prova depois de 

prontos e também uma placa de vedação já retirada da forma. Observou-se inicialmente uma 

boa conformação em um dos lados da peça com uma necessidade de acabamento superficial 

no lado exposto da forma. Tal fato ocorre em razão da segregação por elevação do agregado 

leve e dificuldades de adensamento nas reentrâncias da forma. 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 2. Corpos de prova cilíndricos de concreto leve. Bloco de divisória 
50x50x7cm. Placas prismáticas. IFPB, 2016. 
 

Também foi possível verificar a ascensão capilar nos corpos de prova de concreto leve. 

Observou-se que em uma lamina de água de 2cm de altura, em 24hs, percebe-se uma 

superfície molhada elevando-se ate uma altura media de 3,5cm além da lamina de água, 

conforme mostra a figura 3. Nos meses seguintes, de acordo com o cronograma do projeto de 

pesquisa, serão realizados ensaios de permeabilidade e resistência à compressão dos corpos de 

prova e de peças produzidas com concreto leve de com agregado reciclado para avaliar a 

viabilidade técnica de uso em edificações e possível comercialização de produtos. 
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Figura 3. Percepção da capilaridade em corpos de prova de concreto leve de 
agregado de EPS reciclado. IFPB, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Observamos uma facilidade na produção de agregado leve nos diversos tamanhos, 

especialmente os utilizados nos ensaios. O traço usado como referencia inicial demonstrou-se 

ser bastante adequado, para corpos de prova e moldagens de elementos construtivos. Não se 

observou dificuldade para a produção de placas de revestimento decorativo. Os elementos 

construtivos moldados com concreto leve apresentam efeitos de exsudação e segregação, 

sendo que no concreto leve a água em excesso desce e o agregado leve ascende. Para 

viabilidade de aplicação em edificações uma pequena correção na superfície pode ser 

realizada com aplicação de uma camada extra de nata de cimento com uma desempenadeira 

metálica. Existe uma possibilidade de utilização do EPS como agregado na composição de 

concreto leve, para a produção de elementos construtivos em formas variadas. Espera-se 

aprimorar a técnica de produção de agregados, sendo possível, inclusive desenvolver 

programas de reciclagem na cidade de Patos/PB. A baixa densidade de peças de concreto leve 

pode contribuir com o peso global de edificações. Aguarda-se o resultado final da pesquisa de 

acordo com o cronograma do projeto de pesquisa, para se avaliar a permeabilidade e 

resistência à compressão dos corpos de prova e de peças produzidas com concreto leve com 

agregado reciclado para avaliar a viabilidade técnica de uso em edificações e possível 

comercialização de produtos. 
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RESUMO: Muitas foram as mudanças na indústria da construção civil na última década. 
Entre elas estão o crescimento considerável do setor construtivo, o desenvolvimento 
tecnológico de produtos e processos e o elevado lucro dos empresários que investiram no 
setor. Tais fatores fizeram com que ocorresse o crescimento de empresários com interesse no 
investimento em obras públicas. Para tanto, o presente trabalho busca apresentar um 
diagnóstico dos problemas de gestão nas obras públicas na Cidade de João Pessoa a partir de 
análise realizada em quatro empresas construtoras cadastradas no SINDUSCON-JP que atuam 
no segmento de construção de obras públicas, sintetizando os resultados de um estudo de 
caso, mas também exploratório, objetivando focar aspectos relacionados à qualidade na 
execução e fiscalização levando em consideração as etapas de projeto bem como os critérios 
de seleções de fornecedores de materiais e suprimentos focando na qualidade dos materiais 
utilizados nas etapas dos sistemas construtivos. Trata-se, portanto de um estudo de caso que 
objetiva apresentar o diagnóstico dos problemas de gestão de obras públicas, visando abordar 
aspectos relevantes que muitas vezes são negligenciados tanto na fase de projeto como na fase 
de execução e fiscalização. Desta maneira, os diagnósticos aqui preconizados representam 
uma abertura para a melhoria dos sistemas de execução e fiscalização de obras públicas, bem 
como a redução da presença de patologias durante a pós-ocupação devido às falhas que 
ocorrem durante todo o processo de execução.  
Palavras–chave: Execução, Fiscalização, Obras Públicas, Diagnóstico 
 

ENFORCEMENT AND PUBLIC WORKS SUPERVISION: 
DIAGNOSTIC MANAGEMENT PROBLEMS IN JOHN PERSON CITY  
 
ABSTRACT: Many were the changes in the construction industry in the last decade. These 
include the considerable growth of the construction sector, the technological development of 
products and processes and the high profits of the entrepreneurs who have invested in the 
sector. These factors have meant that occurred the growth of entrepreneurs with an interest in 
investment in public works. Therefore, this study aims to present a diagnosis of management 
problems in public works in the city of João Pessoa from analysis carried out in four 
construction companies registered in SINDUSCON-JP operating in the public works 
construction sector, summarizing the results of a case study, but also exploratory, aiming to 
focus on aspects related to quality in the execution and supervision taking into account the 
design stages as well as selections criteria of suppliers of materials and supplies focusing on 
the quality of the materials used in the steps of the building systems. It is therefore a case 
study that aims to present the diagnosis of public works management problems to address 
relevant issues that are often neglected in both the design phase and in the implementation 
and monitoring phase. Thus, the diagnosis here advocated represent an opening for improving 
the implementation and supervision of public works systems, as well as reducing the presence 
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of diseases during post-occupation due to failures that occur throughout the implementation 
process. 
KEYWORDS: Execution, Supervision, Public Works, diagnosis 
 

INTRODUÇÃO 

O desafiador cenário globalizado estimula a padronização das diretrizes de 

desenvolvimento para o futuro de todas as indústrias do país principalmente a construção 

civil. Além da importância econômica, a atividade da construção civil no país tem relevante 

papel social devido à geração de empregos proporcionada pelo setor, que é responsável pela 

geração de cerca de 15 milhões de empregos (FIESP, 2011). Historicamente, a construção 

civil, dentre os setores da indústria, tem sido a que mais resistiu à adoção de programas de 

gestão da qualidade. Por isso mesmo, protegida pela passividade dos clientes e pelo alto 

retorno do capital investido, a indústria entregava ao mercado produtos cuja qualidade 

deixava muito a desejar (FIGUEIREDO, 2006). 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o diagnóstico dos problemas de 

gestão acerca da execução e fiscalização de obras públicas na Cidade de João Pessoa a partir 

de análise realizada em quatro empresas construtoras cadastradas no SINDUSCON-JP que 

atuam no segmento de construção de obras públicas visando abordar aspectos relevantes que 

muitas vezes são negligenciados tanto na fase de projeto como na execução, tais como, 

qualidade do projeto, qualidade das etapas construtivas levando em consideração a qualidade 

dos materiais e componentes utilizados durante o processo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é de natureza exploratória, por se tratar de um levantamento das principais 

informações sobre o sistema de gestão implantado pelas construtoras da Cidade de João 

Pessoa. As mesmas serão utilizadas como objeto de estudo para a elaboração do diagnóstico 

acerca dos principais problemas encontrados durante as etapas de execução e fiscalização, 

verificando onde tais aspectos foram negligenciados tanto na fase de projeto como durante a 

execução das obras, tendo como base algumas observações pessoais através da experiência 

adquirida em mais de dez anos de atividades voltadas para obras públicas da indústria da 

construção civil, bem como a opinião dos construtores e funcionários das empresas em estudo 

acerca das obras públicas já executadas. 

Utilizou-se uma amostra de quatro empresas construtoras associadas ao Sinduscon-JP 

(Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa), todas com experiência em obras 

públicas. Durante as visitas foram coletadas informações através de entrevistas realizadas com 
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o engenheiro responsável pela fiscalização das obras, com os técnicos em edificações, bem 

como com os responsáveis pelo setor de suprimentos das empresas visitadas. Para identificar 

os principais problemas encontrados nas etapas de projeto das obras públicas e o quanto os 

mesmos influenciam na etapa da execução, buscou-se a realização de um levantamento físico 

com a finalidade de verificar a compatibilidade entre o projeto executivo e o que foi 

construído. Verificou-se que, nas quatro empresas analisadas, todas já tiveram a experiência 

de que os projetos propostos apresentados na fase inicial das obras não foram executados 

conforme a proposta apresentada no projeto executivo. 

Para saber os critérios de seleção dos fornecedores de materiais e suprimentos e o 

quanto os mesmos influenciam na qualidade final do produto, realizou-se uma análise do setor 

de suprimentos das quatro empresas construtoras visitadas, especificamente sobre duas 

ferramentas importantes da gerência de suprimentos: forma de aquisição dos mesmos: compra 

direta do fabricante ou compra através de intermediários (distribuidor autorizado ou balcão). 

Em consideração à grande quantidade de materiais de construção existentes, optou-se 

neste trabalho por buscar informações sobre os critérios de seleção e qualificação dos 

fornecedores dos 31 materiais e componentes da cesta básica do PBQP-H (Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat). Para apresentar os problemas oriundos 

da ausência de qualidade dos materiais e suprimentos utilizados nas etapas construtivas de 

obras públicas realizou-se visitas em obras públicas recém executadas das quatro empresas 

construtoras visitadas para identificar as principais patologias pós-ocupação encontradas nas 

mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Objetivando a busca pelo diagnóstico acerca dos problemas de gestão nas obras 

públicas na Cidade de João Pessoa relacionados à execução e fiscalização, aplicou-se um 

questionário utilizado nas entrevistas que teve como base as questões a seguir: 1. Breve relato 

por parte dos entrevistados sobre os principais problemas construtivos ocasionados por 

indefinições ou falhas nos seguintes projetos: Instalações elétrico-telefônicas, Instalações 

hidro-sanitárias, Instalações de gás e de combate a incêndio, Arquitetura, Estruturas e 

Fundações; 2. Citação dos possíveis projetos que se julgam necessários para a execução de 

uma obra com qualidade; 3. De forma sucinta identificar os erros mais comuns em obras por 

falta de uma melhor compatibilização de projetos; 4. Relatar os erros comuns em obras que 

são consequência de falta de detalhamento de projetos; 5. Relatar como ocorre a troca de 

informações entre a obra e o setor responsável pelos projetos quanto à questão de sanar uma 
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dúvida ou resolver um problema levando em consideração tempo de resposta, prontidão, 

visita a obra e envio da informação, observando o relacionamento entre as pessoas dos setores 

citados; 6. Relatar se ocorrem atrasos na execução de atividades por motivo de atrasos na 

entrega do projeto de execução, ou demais projetos; 7. Identificar os principais problemas 

relacionados com compras e projetos, tendo como foco erros de compras de materiais, atraso 

nos pedidos, etc; 8. Relatar se há muitas mudanças de projeto feitas diretamente na obra, sem 

consulta do projetista, relatando também a frequência e em quais projetos isto ocorre. 

 A tabela 01 apresenta as formas de aquisição de materiais e componentes adotadas 

pelas empresas construtoras citadas neste trabalho. Deve-se ressaltar que nem todos os 

materiais e componentes que constituem a cesta básica do PBQP-H são utilizados pelas 

construtoras: 

Material/Componente 

 

Compra 
Direta 

Distribuidor 

Autorizado 

Balcão 

 

Não 

Utilizado 

1 Blocos cerâmicos 95% 5%   

2 Telhas cerâmicas 10% 20%  70% 

3 Areia* 80% 20%   

4 Brita para concreto* 100%    

5 Cimento Portland 100%    

6 Argamassa industrializada  75% 25%   

7 Cal hidratada 65% 30%  5% 

8 Cerâmica (revest. piso) 90% 10%   

9 Cerâmica (revest. parede) 90% 10%   

10 Chapas de compensado para fôrmas 40% 60%   

11 Portas de madeira 70% 25% 5%  

12 Janelas de madeira 50% 20% 5% 25% 

13 Portas de alumínio 100%    

14 Janelas de alumínio 100%    

15 Portas de aço 95%   5% 

16 Janela de aço     

17 Janelas de PVC 5% 5%  90% 

18 Blocos de concreto 50% 35%  15% 

19 Lajes pré-moldadas 80% 5%  15% 

20 Concreto usinado 100%    
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21 Aço para armaduras de concreto 70% 20%  10% 

22 Fios e cabos elétricos 50% 45% 5%  

23 Interruptores 70% 25% 5%  

24 Tomadas 70% 25% 5%  

25 Disjuntores 70% 25% 5%  

26 Tubos e conexões PVC 55% 40% 5%  

27 Louças sanitárias 85% 10% 5%  

28 Metais sanitários 80% 15% 5%  

29 Tintas PVA 60% 35% 5%  

30 Tintas acrílicas 60% 35% 5%  

31 Vidros  100%   

 

Tabela 95. Forma de aquisição de materiais e componentes. Autores, 2016. 

Observou-se que os itens chapas de compensado para fôrmas e telhas cerâmicas 

possuem um número reduzido de fabricantes, o que dificulta a aquisição através da compra 

direta ao fabricante. No caso dos vidros, não há fábricas na cidade, facilitando a compra 

através do distribuidor autorizado. Percebe-se que a maioria dos materiais e componentes é 

adquirida pelas empresas através de compra direta ao fabricante ou explorador, no caso da 

areia e brita.  

Empresa 1  

A empresa está consolidada no mercado da construção civil da Cidade de João Pessoa 

e grande parte de seus lucros se dá através de execução de obras públicas. Durante a 

entrevista, o engenheiro responsável e também o dono da empresa afirma que acredita que a 

legislação que o Brasil dispõe que também serve para a execução de obras públicas na Cidade 

de João Pessoa, possui inúmeros dispositivos que garantem e asseguram o acesso à 

informação junto à administração pública. Tratando-se de problemas encontrados nas etapas 

de planejamento das obras públicas e o quanto os mesmos influenciam na etapa da execução, 

o entrevistado da empresa 1 afirma que mesmo diante da execução de um organograma 

hierárquico na empresa, ainda há problemas quanto à distribuição e execução de atividades, 

pois é complicado seguir um cronograma de trabalho que tenha como foco a centralização do 

que está no projeto durante a inicialização da execução. 

Quanto ao fornecimento de materiais a serem utilizados nas etapas construtivas, a 

seleção dos fornecedores é concentrada na diretoria de produção, onde os fornecedores a 
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serem selecionados já estão credenciados no sistema informatizado da empresa ou podem ser 

adicionados a qualquer momento. Seguem-se três critérios básicos: prazo, custo e qualidade. 

Em relação a dificuldades encontradas durante a gestão das obras públicas, o 

entrevistado identifica como as principais deficiências, que são: inexistência de estudo de 

viabilidade técnica e financeira, ausência ou projeto básico incompleto; especificações e 

memoriais descritivos incompletos; projeto executivo incompleto; ausência de otimização dos 

projetos; demora no pagamento de serviços executados. 

Empresa 2  

A segunda empresa visitada está no mercado de João Pessoa há 11 anos, e sua 

produção tanto está voltada para obras públicas como para construção de pequenos edifícios 

residenciais e por isso possui certificação pela ISO 9001. Embora a certificação da empresa 

não condiga com o que foi verificado na visita para a realização da entrevista, especificamente 

no setor de materiais e suprimentos, onde não possui nenhuma ferramenta de seleção e 

qualificação de seus fornecedores, tudo isso devido ao abandono das renovações do processo 

de qualidade em seus sistemas. 

Os fornecedores atuais estão sendo selecionados através de dois critérios estabelecidos 

pelo engenheiro da obra: preço e especificação. Os fornecedores que estão sendo utilizados há 

um bom tempo não recebem nenhum tipo de avaliação ou qualificação por parte da empresa, 

fato que dificulta a averiguação da qualidade do material que está sendo inserido durante as 

etapas do processo construtivo. Durante a visita realizada percebeu-se que não há um cuidado 

quanto aos materiais expostos no canteiro de obras conforme a figura 01: 

 

Figura 1. Ausência de preocupação quanto à qualidade do material utilizado. Autores, 2016. 

 

Como a empresa tanto trabalha como obras públicas e pequenos prédios, o 

entrevistado afirma que as obras públicas causam maiores problemas em suas etapas de 
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gestão e afirma que o problema da fiscalização de obras pública não é recente, pois os agentes 

fiscalizadores não seguem um método definido de ação.  

Empresa 3  

A terceira empresa construtora que faz parte da amostra está executando obras 

públicas no mercado da construção civil da Cidade de João Pessoa há 7 anos. O entrevistado e 

sócio da empresa afirma que uma obra pública proporciona “muita dor de cabeça”, devido aos 

muitos problemas ocasionados por falhas no processo de projeto. A falta de procedimentos 

administrativos e de controle interfere diretamente na execução das obras e serviços de 

engenharia das obras públicas executadas, resultando na baixa qualidade do produto 

almejado. 

Quanto à qualidade dos serviços executados nas obras públicas, esta pode ser 

considerada, de um modo geral, satisfatória conforme o entrevistado, embora alguns serviços 

sempre deixem a desejar, como menciona por exemplo o caso da cerâmica assentada que em 

vários casos de obras houve a necessidade de ser refeito, por apresentarem problemas de 

nivelamento. O entrevistado afirma que falhas em obras públicas sempre vão existir, mas o 

importante é que de modo geral, todas as obras públicas apresentam condições de segurança e 

habitabilidade para os usuários, e considera normal a possibilidade de obras públicas 

apresentarem patologias logo no início do uso da obra, como trincas externas e internas, por 

exemplo. Ao ser questionado sobre a possibilidade de se executar obras sem manifestações 

patológicas logo após a entrega, o entrevistado afirma que há em qualquer empresa 

construtora de obras públicas subsídios suficientes para prevenir tais problemas e melhorar o 

processo, mas que necessitam de fatores relacionados ao planejamento e programação da 

obra, controle de materiais como recebimento e manuseio, armazenamento e estocagem de 

materiais, só que o processo envolve muitas pessoas e muito custo. 

 

Empresa 4  

A quarta empresa construtora visitada possui 5 anos no mercado da construção civil na 

Cidade de João Pessoa executando obras públicas. A empresa se considera ainda em estágio 

de expansão e desenvolvimento, e conta com uma gerência administrativa composta por 04 

sócios diretores, sendo três engenheiros civis e um administrador, os quais participam 

ativamente de todas as decisões tomadas dentro da empresa. 

Através da entrevista realizada, observou-se que a empresa em questão utiliza, tanto 

no setor de compras como no financeiro, um programa conhecido como SGN (Sistema 

Gerenciador de Negócios). Neste programa, são obtidos custos referentes à obra através do 
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lançamento de notas fiscais de compra de materiais, aluguéis de equipamentos, bem como a 

folha de pagamento dos funcionários locados para obra, ou ainda, pagamentos a terceiros por 

serviços executados na obra. Percebeu-se durante a visita realizada que a empresa em estudo 

apresenta uma forma muito simplista de acompanhamento de custos da obra, não seguindo 

uma rotina ou padrão de procedimentos e, desta maneira, as informações ficam muito soltas e 

não direcionadas, acarretando, por sua vez, dificuldades de gestão. Outro problema observado 

durante a entrevista realizada é o fato de não existir na empresa um procedimento de 

planejamento da obra.  

Em relação à problemas referentes à fase de projetos, o entrevistado responsável 

informou que a presença do projeto básico incompleto é o maior problema que afeta a 

execução da obra pública. Outro problema que o entrevistado relata é a incompatibilidade 

entre prazos de projeto e prazo de execução que é de grande contribuição para a ausência da 

qualidade final da obra.  Durante a fase de execução, o entrevistado relata que a ausência do 

fiscal nas obras (incluindo-se execução dos serviços de maior responsabilidade: - projeto 

estrutural - liberação de concretagem das fundações, vigas, laje, etc.) é outro fator agravante 

que atinge o prazo de entrega da obra.  

O entrevistado considera que o planejamento formal do canteiro de obras é uma das 

maneiras de melhorar o processo construtivo otimizando a ocupação dos espaços, reduzindo 

perdas de materiais, relocações desnecessárias e tempo de transporte de materiais no canteiro. 

Na empresa, havia várias metodologias propostas para o projeto do layout do canteiro visando 

auxiliar o profissional a ordenar as etapas de análise e detalhar o levantamento de dados.  

O desperdício gerado através de fatores como falhas no projeto, também é de grande 

preocupação do entrevistado, pois mesmo diante da tentativa de ações corretivas na fase de 

planejamento destas, as perdas inerentes ao processo produtivo na construção das obras 

públicas não foram reduzidas ser reduzidas. 

 

CONCLUSÕES 

O diagnóstico geral acerca dos problemas de gestão nas obras públicas na Cidade de 

João Pessoa relacionados à execução e fiscalização a partir de análise realizada em quatro 

empresas construtoras cadastradas no SINDUSCON-JP que atuam no segmento de construção 

de obras públicas, aponta que todos os entrevistados informaram que as falhas de projeto por 

motivo de problemas de compatibilização são comuns, e estão até acostumados com isso.  
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Muitas vezes as falhas decorrentes de uso de materiais de baixa qualidade, danificados 

ou deteriorados por falhas na fabricação ou pela ação de intempéries, geram as principais 

manifestações patológicas encontradas na pós-ocupação das obras públicas. 

Quanto aos projetos de instalações elétrico-telefônicas, nas entrevistas, detectou-se 

que os maiores problemas que surgem são erros de mau posicionamento de eletrodutos, a 

locação dos pontos de luz e de tomadas não coincidindo com a realidade de execução. Nos 

projetos de instalações hidro-sanitárias também se verificou como problema principal a falta 

de detalhamentos. Os entrevistados afirmaram que apesar de os projetos de instalações hidro-

sanitárias e elétrico-telefônicas serem desenvolvidos, geralmente, pelo mesmo fornecedor, 

estes apresentaram incompatibilidades entre si. Quanto aos projetos arquitetônicos, ambos os 

entrevistados afirmaram categoricamente que juntamente com os projetos de instalações, estes 

são os que mais levam o engenheiro de obras a consultar o núcleo de projetos para reduzir 

dúvidas. Em relação aos projetos estruturais, os erros são apresentados em menor quatidade. 
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RESUMO: Este trabalho é referente ao projeto e fabricação de uma caixa de redução de um 
estágio, com engrenagens cilíndricas de dentes retos, para adaptação de uma bancada 
composta por Motor de Indução Trifásico (MIT) e freio eletromagnético, destinada ao estudo 
comparativo entre técnicas de detecção de falhas no engrenamento. Através de um código 
escrito em C/C++, foi feito o dimensionamento geométrico para engrenagens de diferentes 
combinações de módulo e relação de engrenamento. Com as respectivas dimensões 
geométricas definidas realizou-se a análise de tensões superficiais e de flexão nos dentes das 
engrenagens, bem como a seleção dos eixos e mancais. Em posse desses dados, os elementos 
de máquina e a caixa de redução foram fabricados e acrescentados à bancada experimental de 
análise de falhas. 
 
Palavras–chave: dimensionamento, engrenagens cilíndricas de dentes retos, análise de falhas 
 

MANUFACTURE OF A REDUCTION GEARBOX FOR ADAPTATION 
OF A EXPERIMENTAL BENCH WHICH PREDICTIVE ANALYSIS OF 
FAILURES 
 
ABSTRACT: This work is related to the design and manufacture of a single-stage reduction 
gearbox, with cylindrical spur gears to adapt to a bench composed of Induction motor three 
phase (MIT) and electromagnetic brake, for the comparative study of detection techniques 
failures in gear. Through a code written in C / C ++, it was made geometric dimensioning to 
different combinations gear module and gear ratio. With their geometric dimensions defined 
performed by analysis of surface tensions and bending of the gears and selection of the shafts 
and bearings. Given this data, the machine elements and gearbox were fabricated and added to 
the experimental bench failure analysis. 
 
KEYWORDS: design, cylindrical spur gears, failure analysis 
 
 

INTRODUÇÃO 

Existem diversas estratégias para o gerenciamento da manutenção que dependem do grau 
de importância dos equipamentos dentro da linha de produção e dos custos envolvidos, tanto 
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na execução dos serviços como na possibilidade de uma substituição. No momento, um maior 
foco tem-se dado às estratégias de manutenção que visam à predição de problemas e 
substituem com grande vigor a ação corretiva, entretanto, demanda o desenvolvimento de 
métodos de manutenção cada vez mais avançados, que conjuguem aspectos como a 
possibilidade ou não de se realizar paradas na linha de produção, análise de custos, 
acompanhamento histórico e antecipação de resultados (OLIVEIRA, 2007). Para evitar 
manutenção desnecessária e inesperada, o monitoramento dos processos tem de ser confiável 
para que a condição real desses equipamentos seja determinada (SILVA, 2008). 

Um mecanismo industrial é constituído basicamente por elementos de fixação (rebites, 
parafusos, pinos, etc.), elementos elásticos e de dissipação (molas, amortecedores, etc.), 
elementos de apoio (guias, mancais, etc.) e elementos de transmissão (polias e correias, 
engrenagens, acoplamentos, etc.) que podem ocasionar paradas do conjunto por falhas, tais 
como: desalinhamentos, desbalanceamento, desgastes excessivos, etc. Nos contatos 
mecânicos, há conversões de energia que podem ocorrer de três formas distintas, ou por suas 
combinações. São elas: energia elástica de vibração, energia térmica dissipada e energia 
acústica liberada ao ambiente. Segundo Passos et al. (2010) a maioria das fábricas de 
manufatura se baseiam no uso de equipamentos mecânicos na maior parte de seus processos 
produtivos, e a manutenção preditiva baseada em sinais de vibração é o método mais 
utilizado. Porém, um dos métodos que mais ganhou espaço nas últimas décadas é a análise de 
emissão acústica, devido à popularização e redução dos custos dos equipamentos de medição 
(CHOUDHURY e TANDON, 2000). Sinais acústicos têm sido geralmente utilizados 
auxiliando os sinais de corrente ou vibração, para detecção de falhas em motores elétricos ou 
em mecanismos, respectivamente, com objetivo de aumentar a confiabilidade do sistema de 
análise, devido principalmente ao fato de alterações audíveis serem identificadas mais 
precocemente. Contudo, é necessária uma instrumentação adequada para minimizar as fontes 
audíveis indesejadas. 

O contato entre dois sólidos em uma determinada frequência e pressão Hertziana provoca 
um determinado nível de pressão sonora, que está intrinsecamente ligada ao nível de vibração 
no sistema, que poderá ser alterado caso haja modificações nas superfícies, seja por formação 
de trincas ou ocorrência de desgaste por diferentes mecanismos (MEDEIROS, 2002). 
Medeiros (2002) citando vários autores descreve o quanto é complexa a formalização de uma 
teoria geral que associe ao ambiente a dissipação de energia nos pequenos movimentos entre 
duas superfícies em contato cíclico, suas geometrias absoluta e relativa, a alternância do 
sentido e a flutuação do módulo das forças atuantes, as propriedades elásticas e o limite de 
escoamento dos materiais. Entretanto, é possível se fazer análises indiretas por meio do 
monitoramento de parâmetros, tais como: potência elétrica consumida pelo sistema, a 
dissipação da energia em forma de calor, pela diferença de temperatura do contato e ambiente, 
a velocidade global de vibração e o nível de pressão sonora. Com esses parâmetros tem-se 
medidas indiretas das flutuações do atrito e do desgaste do sistema tribológico, inferindo-se 
uma tendência de comportamento. 

Especificamente a busca por sistemas capazes de monitorar o desenvolvimento de falhas 
em sistemas engrenados tem sido uma importante tarefa nas fases de projetos e manutenção, 
onde frequentemente, os sinais gerados por estes sistemas são do tipo multicomponentes e não 
estacionários originados por forças transientes que aparecem no contato da superfície do dente 
com alguma imperfeição, desenvolvendo-se na forma de vibrações que excitam várias 
frequências de ressonância do sistema. As engrenagens representam o principal elemento de 
máquinas para conversão de força e movimento (popularmente conhecido como transmissão) 
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entre eixos na indústria metal-mecânica e automotiva. Falhas em engrenagens tem origem 
segundo Aherwar e Khalid (2012) por erros de projeto, de fabricação e de aplicação, que 
ocasionam segundo classificação da AGMA (American Gear Manufacturers Association) 
quatro modos principais: sobrecarga, fadiga por flexão, fadiga de contato e desgaste (KODA, 
2009). Entretanto, existem divergências entre pesquisadores em relação à classificação devido 
ao fato de dois ou mais modos poderem ocorrer simultânea ou sucessivamente, ou uma falha 
eventualmente poder ter várias origens. Estima-se que as falhas por fadiga são as mais 
comuns em engrenagens (ALBAN, 2002), sendo estas divididas em fadiga por flexão e fadiga 
de contato. 

Este trabalho é referente a uma caixa de redução de um estágio, com engrenagens 
cilíndricas de dentes retos e a fabricação da caixa na oficina mecânica do campus Caruaru, 
para adaptação de uma bancada composta por Motor de Indução Trifásico (MIT) e freio 
eletromagnético, destinada ao estudo comparativo entre técnicas de detecção de falhas no 
engrenamento. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O dimensionamento da caixa de engrenagens será realizado utilizando como especificações 
iniciais a distância entre eixos, a relação de transmissão e a potência de acionamento (a serem 
definidas), conforme o esquema da Fig. (1). 

A redução deverá ser projetada geometricamente e dimensionada segundo os critérios de 
flexão e desgaste observando: 

• As relações de transmissão: 2:1; 1,8:1 e 2,2:1; 
• Os módulos que podem ser utilizados sem que haja interferência; 
• Material: aço. 

 
O dimensionamento do par de engrenagens cilíndricas de dentes retos será realizado 

seguindo-se a metodologia da AGMA (American Gear Manufacturers Association), presente 
em Shigley, Mischke e Budynas (2005), contudo, dois outros pares serão projetados 
utilizando a mesma metodologia de forma a provocar intencionalmente (diminuindo-se o 
número de ciclos para vida útil das rodas, por exemplo) a fadiga de contato e de flexão, que 
serão posteriormente aplicadas para a análise das falhas utilizando sinais de vibração, emissão 
acústica e de corrente do motor. Os tarugos previstos a priori para o dimensionamento e a 
fabricação das engrenagens serão de aço 1020, alumínio e bronze. 

A estrutura da caixa de engrenagens será fabricada a partir de chapas de aço por meio de 
soldagem, e os mancais serão de rolamentos, selecionados a partir dos diâmetros dos eixos e 
pela aplicação em a altas velocidades, visto a possibilidade de acionamento do motor em 
60Hz. Os eixos serão dimensionados e usinados a partir de tarugos de aço 1020. 
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Figura 1. Esquema metodológico para dimensionamento do conjunto redutor. 
 

A bancada experimental que será adaptada é composta por Motor de Indução Assíncrono 
Trifásico (MIT) de 0,5CV, tensão nominal de 220/380VCA - 60 Hz, 4 polos, 1.720 rpm, 
conjugado nominal de 3,17N.m, conjugado de partida 250% e momento de inércia 
0,0029Kgm². A carga é simulada por freio eletrodinâmico por correntes de Foucault, onde a 
força aplicada ao eixo do motor é controlada por meio de tensão de alimentação CC 
(potenciômetro), e esta mesma força mecânica é medida por um dinamômetro digital (célula 
de carga) acoplado ao sistema de freio e retransmite os sinais analógicos padronizados e 
proporcionais à força de frenagem e a velocidade do disco. Acoplado ao disco de freio está 
instalado um sensor de velocidade. O sistema tem a possibilidade de ser acionado diretamente 
da rede ou por Inversor de frequência WEG® CFW-08. 

A adaptação da bancada constará da inclusão da caixa de engrenagens e da soldagem de 
uma nova base para o motor de indução. Na Fig. (2a) é apresentada a bancada experimental 
atualmente e na Fig. (2b) a adaptação proposta.  
 

 
Figura 2. Bancada Experimental para análise de avarias em engrenagens: (a) montagem atual 
e (b) montagem proposta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dimensionamento Geométrico das Engrenagens 

Utilizando as equações anteriormente apresentadas e com o auxílio de um programa escrito 
em C/C++, foram obtidos os resultados para o dimensionamento geométrico para os módulos 
1.8, 3 e 4, no qual foram posteriormente analisados e selecionado o dimensionamento 
adequado para o respectivo projeto. A nomenclatura (Todas as medidas estarão em unidades 
do SI) utilizada: 

 
a = adendo                                                dp = diâmetro primitivo do pinhão 
b = dedendo     dep = diâmetro externo do pinhão 
Np = números de dentes do pinhão dg = diâmetro primitivo da coroa 
Ng = números de dentes da coroa  deg = diâmetro externo da coroa 
Pc = passo circular 
Wt = carga tangencial 

 
Percebendo as limitações geométricas impostas pelo projeto (Diâmetro máximo para coroa 

devido a limitações de espaço na bancada), chegou-se a conclusão que devido à geometria de 
bancada, a dimensão mais adequada para a implementação do projeto se encontra na Tabela 1 
com os valores de modulo 3 e relação de engrenamento de 1,8. Diante disso, com as 
respectivas dimensões geométricas definidas parte-se para a análise de tensões superficiais e 
de flexão nos dentes das engrenagens. 

 
 
 

 
Tabela 1. Dimensionamento geométrico com ângulo de pressão de 20° e módulo de 3. 

Valores de Entrada 

Ø = 20°(ângulo de pressão) 

m = 3 (módulo) 

Valores de Saída 

Np=18 

mg = 1,8:1 

Ng = 33 

a = 3 

b = 3,75 

pc = 9,424778 

dp =54  ; dep=60 

dg =97,2 ; deg  = 103,2 

Wt=75,67057 (N) 
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Análise das Tensões de Flexão e das Tensões Superficiais 

   A tensão de flexão (NORTON, 2004) é dada pela fórmula: 

 

                                (1)        

   Onde: 
   Wt = Carga tangencial no dente;    = Fator de aplicação; 
   J = Fator de geometria de resistência de flexão;  = Fator de distribuição de carga; 
  m = módulo;       = Fator de espessura de borda; 
  F = Largura da face;      = Fator de ciclo de carga; 
   = Fator dinâmico;     = Fator de tamanho. 
 
     A partir do dimensionamento geométrico com: Wt = 75,67 N; m = 3 e F = 3 8 = 24 mm e 

atendendo as recomendações (NORTON, 2004), sendo J=0,31; =0,72; =1; =1,6; 

=1;  e =1, aplicando os valores temos: 

 

    

As tensões superficiais podem ser expressas pela seguinte relação: 
 

                (2) 

    Onde I= Fator geométrico de superfície adimensional; d = Diâmetro de referência do 
pinhão;  = Coeficiente elástico. Os fatores , ,  e  são iguais, respectivamente a , 

, , e  definidos pela equação de tensão. Seguindo as recomendações com =191; 

I=0,09 e d= 0,054m, temos: 
 

 
 

Eixos 
    Inicialmente foi feito um diagrama de corpo livre com as forças e momentos atuantes no 
eixo e levando em consideração que a caixa de redução estará acoplada em um motor com 
potência de 1/2 cv(cavalo-vapor) e a uma velocidade de 1720 RPM. Em seguida, foi realizado 
o cálculo de resistência à fadiga (NORTON, 2013) e diâmetro mínimo do eixo. 
 

                     (3) 
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      Para = 2,5; =1,64; =2189N. mm; = 144,23 Mpa; =2,07; = N. m; = 2017 Mpa, 

temos que o diâmetro mínimo 9,19 mm. Com esses dados e com os cálculos da chaveta, foi 
projetado o eixo da Figura 5 com as respectivas dimensões. 

 

 

Figura 3. Projeto dos Eixos. 

 
Mancais 
Para os mancais (SHIGLEY, 2005) foi utilizada uma confiabilidade (R) de 90%. Para R≤0,9, 
a capacidade de catálogo pode ser expressa por: 

        Sendo  o tempo de vida adimensional, e os parâmetros de Weibull = 0,02, = 
4,439 e = 1,438. 

     Os mancais de rolamento foram selecionados de acordo com os diâmetros dos eixos, sendo 
6200 para o eixo com diâmetro de 10 mm e 6201 para o eixo de diâmetro de 12 mm. 

 

  

Figura 4. Caixa de Redução Fabricada. 
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CONCLUSÕES                                           
 

Para concepção das engrenagens da caixa de redução foi utilizada a teoria de 

elementos de máquinas servindo como ótimo aprendizado entre teoria e prática, pois antes das 

engrenagens serem fabricadas foram calculados todos os fatores que poderiam vir a 

influenciar os resultados futuros, conseguindo obter confiabilidade no projeto. A associação 

entre o teórico e prático é de fundamental importância para o crescimento profissional e 

acadêmico. Além disso, ao decorrer do projeto é possível constatar que os resultados se 

mostraram compatíveis com os valores obtidos de segurança em relação aos processos de 

falha. 

 

REFERÊNCIAS 

OLIVEIRA, T.M. Manutenção Preditiva de Motores de Corrente Contínua com Ênfase 
em MCSA-Motor Current Signature Analysis. Dissertação de mestrado em Engenharia 
Elétrica. Universidade Federal de Itajubá, 2007. 

 

SILVA, J.G.B. Aplicação da Análise de Componentes Principais no Diagnostico de 
Defeitos em Rolamentos Através da Assinatura Elétrica de Motores de Indução. 
Dissertação de mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Itajubá, 2008. 

 

AHERWAR, A. e KHALID, S. Vibration Analysis Techniques for Gearbox Diagnostic: A 
Review, International Journal of Advanced Engineering Technology, Vol.3, Issue 2, April-
June 2012, pp. 04-12. 

 

PASSOS, A.G.; BRONKHORST, K.B.; TIBONI, G.B. e SILVA, C.H. Análise de Sinais de 
Vibração e Emissão Acústica para a Detecção de Danos em Ensaios de Fadiga de contato 
do Tipo Esfera Contra Plano. In: VI Congresso Nacional de Engenharia Mecânica - 
CONEM, 2010. 

 

MEDEIROS, J.T.N. Fadiga de Contato de Discos Metálicos Não-conformes Submetidos a 
Ensaios a Seco de Rolamento Cíclico. Tese de Doutorado em Engenharia Mecânica, Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, 2002. 

 

CHOUDHURY, A. e TANDON, N. Application of Acoustic Emission Technique for the 
Detection of Defects in Rolling Element Bearings. Tribology International, Vol.33, Issue 1, 
Jan. 2000, pp. 39-45. 

 



 

5101 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

KODA, F. Estudo da fadiga de contato em engrenagens cilíndricas de dentes retos. 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná – UTFPR, 2009. 

 

ALBAN, L.E., Failure of Gears, In: ASM Handbook Vol. 11, Failure Analysis and 
Prevention. Materials Park: ASM International, 2002, 2909p. 

 

SHIGLEY J.E; MISCHKE, C.R e BUDYNAS, R.G., Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª 
ed., São Paulo, Ed. Bookman, 2005. 

 

NORTON, R.L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Ed. Bookman, 2a Ed., 
931p., 2004. 

 

NORTON, R.L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Ed. Bookman, 4a Ed., 
1028p., 2013. 

 

 

 

 

  



 

5102 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

FECHADURA ELETRÔNICA UTILIZANDO ARDUÍNO 

 
D. C. A. Pereira1, M. M. Oliveira2, M. M. Silveira3 
 
1Discente do curso técnico integrado em informática - IFRN. Bolsista de Iniciação Científica do CNPq/IFRN. e-
mail: deboraazevedo98@gmail.com; 2Discente do curso técnico integrado em eletrotécnica - IFRN. Bolsista de 
Iniciação Científica do CNPq/IFRN. e-mail: moisesmorais14@gmail.com; 3Professor do curso técnico 
integrado em informática - IFRN. e-mail: max.silveira@ifrn.edu.br 

 
RESUMO: Uma problemática discutida pela sociedade é o grave impasse da segurança 
pessoal e institucional. Tendo em vista a necessidade de proporcionar uma melhora na 
qualidade de vida da sociedade no que diz respeito à privacidade e segurança, o mercado 
industrial começou a produzir vários exemplares diferentes de fechaduras, sejam elas 
eletrônicas ou mecânicas. Nessa perspectiva, este projeto foi pensado no intuito de criar mais 
uma ferramenta que possa contribuir no processo de erradicação de falhas de segurança. Para 
o desenvolvimento foi necessário relacionar conhecimentos da eletrotécnica e informática, 
utilizando um método de pesquisa e teste, no qual após a pesquisa bibliográfica, começou o 
desenvolvimento do protótipo. O projeto utiliza o microcontrolador Arduíno UNO para fazer 
a comunicação hardware-software. Os resultados principais foram a finalização física do 
projeto com êxito, o tempo de resposta e a interação facilitada entre o usuário e a fechadura 
eletrônica, a ampla possibilidade de adequar-se a qualquer finalidade, seja uma residência, 
sala escolar, ou correspondente.  
Palavra–chave: segurança. 
 
ELETRONIC DOOR LOCK USING ARDUINO 
 
ABSTRACT: One issue discussed by society is the serious impasse of personal and 
institutional security. In view of the need to provide an improvement in society's quality of 
life with regard to privacy and security, the industrial market started to produce several 
different copies of locks, whether electronic or mechanical. From this perspective, this project 
has been designed in order to create more tool that can help in the process of eradication of 
security flaws. For development it was necessary to relate knowledge of electrical engineering 
and computer science, using a method of research and testing, in which after bibliographical 
research, began the development of the prototype. The project uses the microcontroller 
Arduino UNO to perform hardware-software communications. The main results were the 
physical completion of the project successfully, the response time and facilitated the 
interaction between the user and the electronic lock, the ample opportunity to suit any 
purpose, be it a house, school room, or corresponding. 
KEYWORD: security. 
 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, houve um avanço e constante crescimento do setor de segurança, 

pública ou privada, devido às altas taxas de criminalidade, invasão domiciliar, ocupação de 

prédios públicos e afins, tornando-se cada vez mais complexa e difícil uma efetiva 

manutenção no bem-estar e qualidade de vida da sociedade. Devido à chamada “onda de 

violência” que se alastra cada vez mais pelo Brasil desde meados de 2010, há agora um 
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crescente sentimento de insegurança dominando a população em geral. Neste contexto, a 

sociedade dá cada vez mais visibilidade à questão da segurança pública, que vem sendo 

debatida e questionada nos meios públicos e privada, com uma cobrança cada vez maior vinda 

da sociedade como um todo. (ADORNO, 1999, p.136). 

Sendo assim, é de suma importância a adoção de técnicas e ações que auxiliem na 

efetiva proteção de residências e instituições. Nessa perspectiva, pode-se ressaltar a 

vulnerabilidade nas fechaduras mecânicas, ou comuns, por serem mais susceptíveis ao 

arrombamento e modificação de sua estrutura, além da falta de interação com o “usuário” da 

mesma, uma vez que é necessário estar diretamente em contato com ela para sua manipulação 

(abri-la e fechá-la, no caso). 

Utilizando a integração das áreas de informática e eletrônica, tornou-se possível a 

elaboração de novas tecnologias de segurança, mais práticas e seguras, garantindo a 

preservação de estruturas e instituições, públicas e privadas, através da implementação de 

tecnologia às trancas e fechaduras, que possuíam antes um caráter essencialmente mecânico. 

Ademais, a fechadura eletrônica seria uma forma de envolver a equipe e a comunidade 

em um debate permanente sobre o assunto e desenvolver grupos representativos de todos os 

públicos do ambiente escolar para mapear os pontos mais frágeis e discutir as possíveis 

soluções em conjunto. 

Tendo em vista as circunstâncias citadas anteriormente e a disponibilidade de aparelhos 

eletrônicos que podem ser programados para gerar segurança, objetiva-se o desenvolvimento 

de um projeto de fechadura eletrônica para que seja possível controlar o acesso a ambientes 

residenciais e escolares, com a utilização do micro controlador Arduíno. A partir disso, 

almeja-se garantir a integridade e proteção dos compartimentos, proporcionando mais 

qualidade de vida para a sociedade. 

Objetivos 

Desenvolvimento de uma fechadura eletrônica, com o uso da plataforma Arduíno, 

integrando-se os cursos de eletrotécnica e informática, para utilização institucional (escolar), 

garantindo-se proteção e controle na entrada de alunos no âmbito “privativo” como 

laboratórios, para que os mesmos possam ser utilizados com maior tranquilidade. E como 

principais têm-se: 

 Instigar as pessoas a pensarem sobre o problema de segurança nas instituições 

escolares, que é uma questão recorrente em todos os tipos de escolas (públicas ou privadas), 

porém não lhe é atribuída a devida importância, além de muitas vezes não haver 

conhecimento dos problemas que dizem respeito à segurança dos próprios estudantes;  
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 Desenvolver uma fechadura eletrônica de modo simples e modular para facilitar o 

acesso e a identificação de usuários, além de permitir uma fácil instalação e manutenção; e 

 Criação de um hardware e software que fossem compatíveis, e que juntos 

proporcionasse uma interação com a comunidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Segurança de Interiores 

Segurança é a proteção contra perigos e riscos nos diversos âmbitos da natureza 

humana. Nessa perspectiva, a segurança de interiores pode ser definida como a prevenção 

contra ameaças que possam vir a acontecer dentro de ambientes fechados, sejam eles 

residenciais, comerciais ou institucionais.  

A segurança de áreas fechadas vem ganhando uma importância cada vez mais 

significativa, haja vista que, nas últimas décadas, a humanidade tem sido vítima de ataques, 

em ambientes fechados, que são potencializados pela má estruturação e planejamento do 

interior dos mesmos.  Um desses locais que devem garantir segurança a sociedade é a escola, 

pois assim como afirma CRISTO (2011, p.35): 

 

A escola, para além de espaço dinâmico de transmissão de saberes, constitui 
fator de integração na sociedade e vector de formação do futuro cidadão, 
interveniente e responsável. Na preparação do aluno para a vida ativa e para o 
exercício da cidadania, emerge nos currículos escolares, com crescente importância, 
um conjunto de competências em diversas áreas: saúde, ambiente e desenvolvimento 
sustentável, direitos, consumo e segurança. É neste contexto que se inscreve a 
educação para a segurança e prevenção de riscos como elemento fundamental na 
construção de uma cultura de segurança, ao desenvolver competências no âmbito da 
prevenção e autoproteção. 

 

Portanto, a segurança de interiores nos âmbitos escolares é de total fundamento para 

construir um sistema de bem-estar nas pessoas que lá frequentam e passam grande parte do 

dia desempenhando funções acadêmicas. Como exemplo que podemos citar da falta de 

segurança em interiores das escolas e instituições educacionais são os resultados de um 

questionário realizado pela Prova Brasil 2011. Essa pesquisa foi respondida por 

coordenadores de mais de 56 (cinquenta e seis) mil escolas públicas brasileiras, e aponta que 

quase 30% (trinta por cento) dos gestores de todo país relatam casos de furtos a alunos e 16% 

(dezesseis por cento) a professores, os quais são realizados por integrantes da própria escola.  

 Sendo assim, é fundamental que toda a extensão de espaços internos seja equipada 

com equipamentos, acessórios e estruturas que assegurem a integridade, tranquilidade e bem-

estar das pessoas e bens que nele se encontrem. 
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Arduino 

Arduino é uma ferramenta que ajuda o computador a expandir seu alcance em trabalho, 

já que sem o Arduino um computador não seria capaz de realizar atividades as quais 

conseguem com o auxilio dele. É uma plataforma open-source de computação que tem como 

base uma placa de microcontrolador simples. (ARDUINO, 2015).  

Uma das caraterísticas do Arduino é que este é um microcontrolador de baixo custo e 

alto nível, sendo assim mais acessível e com qualidade garantida. Além disso, a linguagem de 

programação é simples e o IDE de código pode ser baixado gratuitamente, o que facilita a 

adesão de inexperientes em programação à plataforma. O open-source faz toda a diferença 

também, já que a partir do compartilhamento de softwares é possível criar um equipamento 

ou melhorar um já existente. (ARDUINO, 2015).  

No referente projeto utiliza-se o Arduino UNO já que este é para pessoas inexperientes, 

com um processamento suficientemente bom para as aplicações desejadas e com preço 

acessível comparado a outros microcontroladores. 

Componentes Utilizados 

Para o desenvolvimento do projeto foi preciso utilizar componentes eletrônicos como o 

Teclado Matricial 4x4, Motor DC, Transistores, Display LCD 16x2 e o Arduino UNO. Nos 

tópicos abaixo será abordado cada componente com explicações gerais. 

 

 

Teclado 4x4 

O teclado matricial 4x4 é um equipamento que possui 16 (dezesseis) teclas push buttons 

em sua arquitetura interna, no qual ficam distribuídos entre 08 (oito) push buttons 

correspondentes às linhas e os 08 (oito) restantes às colunas, dando a ideia de matriz, como o 

nome sugere, sendo assim um número ou letra formado pela combinação de dois push 

buttons, ou seja, uma linha e uma coluna. 

De forma geral, o teclado matricial 4x4 é utilizado quando o sistema precisa da 

interação com o usuário, no caso da Fechadura Eletrônica com Arduíno ele é utilizado para 

que o usuário possa interagir com o sistema informando sua senha para que a porta possa ser 

aberta ou não. 

Motor DC 

O motor é uma máquina elétrica que utiliza energia eletromagnética para produzir um 

esforço para rotação, ou torque, assim produzindo uma rotação mecânica. Como a utilização 
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do motor, nesse projeto, dá-se no intuito de abrir e fechar a fechadura, é necessária a inversão 

da corrente na armadura, para realizar o movimento de reversão do rotor. 

Transistor BC547 (NPN) 

Transistores são componentes eletrônicos produzidos de elementos químicos 

semicondutores como Silício (Si), o Germânico, e o Gálio (Ga), além de alguns óxidos. É 

extremamente importante para realização de circuitos elétrico-eletrônicos, pois em suma 

maiorias atuam como chave para acionar circuitos. Fisicamente eles são compostos por três 

camadas de semicondutores, polarizados positivamente ou negativamente. No devido projeto 

foram usados 04 (quatro) transistores do tipo BC547 NPN, em que eles sempre atuaram ou 

em corte ou saturado, para que funcionem em conjunto como uma ponte H. 

Display LCD 16x2 

LCD, do inglês liquid crystal display, é uma tela, ou display, de cristal líquido. O LCD 

é um painel fino utilizado para a exibição de imagens, textos e vídeos, em suportes diversos 

monitores computacionais, televisores, GPS, celulares e outros dispositivos. Os displays de 

LCD começaram a ser mais utilizados e estudados após o ano de 1998, quando a empresa 

japonesa Nintendo lançou seu console portátil Game Boy Color, conhecido como o precursor 

dessa tecnologia, apesar de a descoberta dos cristais líquidos ser datada de 1888. Ainda assim, 

a tecnologia LCD passou a popularizar-se a partir de 2008, quando a venda de televisores 

LCD superou a de unidade CRT (tubos de rádio catódicos). 

O display LCD utilizado no projeto é “típico” do Arduíno, com uma configuração de 

16x2, ou seja, 16 colunas e 2 linhas alfanuméricas (podendo ser preenchidas por letras ou 

números), e pode ser observado na imagem abaixo. Esse LCD possui uma interface paralela, 

o que significa que o micro controlador tem de manipular vários pinos de interface de uma só 

vez, para controlar sua exibição. 

Desenvolvimento do projeto 

A princípio, na primeira etapa do projeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

acerca das fechaduras eletrônicas, a fim de identificar a viabilidade acadêmica e econômica 

do projeto. Como existia a intenção de desenvolver um protótipo com a utilização do 

microcontrolador Arduino UNO este se tornou o eixo central da pesquisa. Após isso, houve 

estudos acerca de materiais para o projeto ser de baixo custo. Nesta fase, houve a 

implementação do Arduíno ao projeto. 

A segunda etapa deu início à montagem do circuito, bem como à criação inicial do 

código em linguagem variante de C para o Arduino. Nesta fase iniciaram-se os testes 

primitivos, para a constatação de erros. A terceira e última etapa, foi a etapa dos testes e 
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aprimoramentos finais, bem como de concretização física do protótipo. Em seu início, houve 

algumas modificações no código utilizado, para que o mesmo pudesse ser de fato processado 

no manuseio da fechadura.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do referente projeto trazem consigo o fluxograma do sistema elaborado; a 

conclusão do circuito produzido no Fritzing, um software de prototipagem artística, e o 

primeiro protótipo. 

Fluxograma 

Para um melhor entendimento das operações realizadas pelo sistema da fechadura 

eletrônica, foi produzido um fluxograma (figura 1) que é uma representação gráfica e/ou 

geométrica através de símbolos que formam uma sequência operacional lógica, a qual 

descreve um processo.  

 

Figura 1. Fluxograma do sistema. Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Segue abaixo a imagem compactada de todas as interfaces utilizadas para orientar o 

usuário sobre o uso da Fechadura Eletrônica. Na imagem (figura 2) é possível ver quando o 

sistema inicializa; o momento em que fica apta para ser utilizada, o que ocorre caso a senha 

digitada seja incorreta; e o processo que acontece quando a senha digitada é a correta. 
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Figura 2. Interface do sistema. Elaborado pelos autores, 2016. 

Circuito final 

Após os testes de cada circuito individual – LCD 16x2, ponte H, Push Button e a 

ligação do teclado 4x4 – com sucesso, foi necessário montar um circuito completo com todos 

eles funcionando, com o intuito de conhecer se os mesmos desempenhariam suas funções 

harmonicamente. Tal circuito foi elaborado sem precisar alterar nenhum contato dos demais, a 

ilustração seguinte (figura 3) representa a estrutura final do esquema elétrico utilizado para 

otimizar o sistema desenvolvido da Fechadura Eletrônica Utilizando Arduino. 

  

 

Figura 3. Esquema do circuito. Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Protótipo desenvolvido 

Utilizando todos os componentes anteriormente citados, o circuito final foi montado em 

uma placa de fenolite (material isolante de energia elétrica) coberta de um lado por cobre 

(material condutor de energia elétrica) para fazer as ligações dos terminais.  Pois assim, com 

todo o hardware do projeto finalizado, pode-se construir uma estrutura física limitada (figura 



 

5109 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

4) para sustentar os componentes. Sua composição dá-se por dois blocos principais, um antes 

da entrada para permitir a interação do usuário com o sistema, através da tela de lcd e do 

teclado 4x4, e outro bloco está após a entrada, esta parte é responsável pela ação de 

travamento e destramento da porta a qual o sistema foi instalado, isso acontece graças a ação 

do movimento circular do motor transformado em deslocamento linear de uma barra metálica 

acoplada ao eixo do motor. Sendo assim quando a senha digitada for correta, o motor girará 

em um sentido fazendo com que a barra recue, logo a porta estará livre para ser abertar. Após 

tempo determinado o motor girará no sentido contrário, avançando a barra para trancar a 

porta. 

 

 

Figura 4. Primeiro protótipo. Elaborado pelos autores, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Ao final do projeto, chega-se à conclusão que a problemática da segurança está 

presente e afeta a sociedade, estando assim presente em debates como o da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), comissão permanente do Senado Federal, que 

discutiu sobre o tema de segurança pública convidando os municípios a participar da 

discussão sobre segurança em 2015. 

Somado a isso, infere-se que a junção das áreas de eletrotécnica com informática pode 

ser sim uma ferramenta em prol de uma maior segurança ofertada a sociedade, visto que 

equipamentos conhecidos no mundo todo possuem essas duas áreas como bases de seus 
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equipamentos, que podem não ser só de segurança, mas como também ambientais, 

hospitalares, educacionais etc.  

Além disso, pôde-se perceber a riqueza de ensinamentos técnicos que os alunos 

envolvidos no projeto adquiriram e que, com pesquisas e o desenvolvimento do referido 

projeto, tais ensinamentos aumentaram, proporcionando uma melhor capacitação dos 

estudantes, além da experiência na elaboração de um projeto com os conhecimentos técnicos 

adquiridos no IFRN – Campus Caicó.  

Vale salientar também que todos os objetivos que dizem respeito sobre o andamento do 

projeto foram concluídos, como o desenvolvimento simplificado do protótipo, desde os testes 

até sua produção, assim como uma relação harmônica entre o hardware e o software 

proporcionando uma fácil interatividade com o usuário. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar o Filtro de Kalman Unscented (do 
inglês Unscented Kalma Filter - UKF) como método de estimação paramétrica de uma Rede 
Neural Recorrente em Espaço de Estados para identificação não-linear e observar o seu 
desempenho em relação a outra variação de Filtro de Kalman, o Filtro de Kalman Estendido 
(do inglês Extended Kalma Filter - EKF). Utilizou-se o sistema emulador de helicóptero com 
dois graus de liberdade e altamente não-linear como objeto para identificação. 
Palavras–chave: identificação recursiva, redes neurais recorrentes, estimação paramétrica de 
modelo 
 

NON-LINEAR IDENTIFICATION SYSTEMS VIA SPACE STATES 
NEURAL NETWORKS AND UNSCENTED KALMAN FILTER 
 
ABSTRACT:  This paper aims to present the Unscented Kalman Filter (UKF) as parametric 
estimation method of a State-Space Neural Network for non-linear identification and observe 
its performance compared to another Kalman Filter type, the Extended Kalman Filter (EKF). 
It was used the helicopter 2-DOF emulator system and highly non-linear as identification 
object. 
KEYWORDS: recursive identification, recurrent neural networks, parametric estimation 
model 
 
INTRODUÇÃO 

A identificação de sistemas tem como objetivo encontrar uma estrutura de modelo 

adequada, podendo ser um modelo paramétrico que possa descrever com precisão 

especificada um sistema desconhecido de entradas e saídas.  

 A modelagem e identificação de sistema remontam a Karl F. Gauss, onde este 

formulou o método de mínimos quadrados e o aplicou para determinar a orbita de planetas. A 

partir da década de 90, a necessidade de obter modelos matemáticos que descrevam a 

dinâmica do sistema a partir de dados experimentais, e não de leis físicas, aumentou 

consideravelmente (Aguirre, 2015).  

 No mundo real, os sistemas são não lineares. Para sistemas com pequeno grau de não 

linearidade, pode-se utilizar modelos lineares para o processo de identificação. Entretanto, 

quando o sistema apresenta alto grau de não linearidade é necessário a utilização de um 

modelo não linear adequado para reproduzir com precisão as características dinâmicas e 
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estáticas sobre uma grande faixa de operação do sistema em estudo. Um desses modelos não 

lineares são as redes neurais. 

 Uma rede neural na forma de representações de atraso de tempo é amplamente 

utilizada para processar informações temporais, tal que estruturas de realimentação de estados 

tem a capacidade de representar uma extensa classe de sistemas não lineares utilizado menos 

parâmetros em relação a outras técnicas (Rivals and Personnaz, 2013).  

 O uso de redes neurais no processo de treinamento online em identificação de sistemas 

foi considerado interessante, de modo a lidar com sistemas de dinâmica não modelada e 

variantes no tempo. Um dos métodos de treinamento online é o algoritmo Real Time 

Recurrent Learning (RTRL), entretanto este algoritmo pode demorar a convergir.  

 Para superar a lenta convergência para aplicações em tempo real, passa-se a utilizar 

Redes Neurais Recorrentes para identificação de sistemas, e como estimador parâmetros da 

RN, utiliza-se o filtro de Kalman Estendido (EKF -  Extended Kalman Filter). Entretanto, 

quando o sistema apresenta uma dinâmica altamente não linear e bastante ruidosa, o algoritmo 

de EKF gera erros elevados de estimação da real média e covariância dos dados, podendo 

levar o algoritmo a instabilidade.  

 Uma outra variação do Filtro de Kalman foi proposto, denominado de Tipo Unscented 

(UKF - Unscented Kalman Filter), onde este é capaz de aproximar o primeiro e o segundo 

momento estatístico de variáveis aleatórias com precisão.  

 Motivado pela identificação de sistemas não lineares e variantes no tempo, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar o desempenho da utilização de Redes Neurais em Espaço 

de Estados e do Filtro de Kalman Tipo Unscented como algoritmos de treinamento da  rede 

para identificação recursiva de sistemas não-lineares. 

  

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Sistema de helicóptero com dois graus de liberdade 

Para a aplicação da técnica estudada no presente trabalho, foi colhido dados de entradas 

e saídas de um sistema emulador de helicóptero com dois graus de liberdade, Fig.1, projetado 

para estudo de técnicas de controle e identificação de sistemas.  

O sistema consiste de um modelo de corpo de um helicóptero e uma base de metal. Este 

possuir dois propulsores montados perpendicularmente um ao outro, atuados por motores DC. 

Desta forma o sistema emula a configuração de um helicóptero real. O propulsor dianteiro 

controla o ângulo de elevação do sistema, enquanto o dianteiro, o ângulo do azimute. Estes 
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ângulos são medidos por encoders de alta resolução. As entradas do sistema é o sinal de 

tensão aplicados nos propulsores e as saídas são os ângulos de elevação e do azimute. 

 

 

Figura 1. Sistema de helicóptero com dois graus de liberdade. IFMA, 2016. 
 

Coleta de dados 

Foi realizado um experimento na planta, aplicando tensão aos motores de propulsão e 

coletando os valores dos ângulos de elevação e de azimute. O experimento foi conduzido por 

meio do programa MATLAB/Simulink. 

 

Filtro de Kalman Unscented 

O método por UFK pode ser usado para estimar os parâmetros da rede escrevendo o 

problema numa representação em espaços de estados: 

 

 

O vetor de estados   representa os pesos sinápticos da rede neural. O algoritmo do 

filtro de Kalman Unscented  é descrito em HENRIQUES e DOURADOS (2001); 
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Estrutura da rede neural utilizada 

A estrutura de RNR mostrada na Fig. 2, onde a função de ativação  utilizada é a 

tangente hiperbólica, as matrizes  são de dimensões adequada e  representa o 

atraso de tempo no sinal em questão. A equação expressa pelo diagrama é 

 

 

 

 

Figura 2. Digrama de bloco da rede neural recorrente em espaço de estados 
utilizada no projeto. (Gil et al., 2001). 
 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para a aplicação do método discutido, realizou-se um experimento no sistema, 

coletando dos dados das entradas, tensão nos propulsores, e das saídas, ângulo do elevação  

e o angulo do azimute , mostrado no gráfico da Fig. 3. 

 

Figura 3. Dados coletados da planta. IFMA, 2016. 
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Para demonstrar a eficiência do método, foi utilizado o EKF para estimação dos 

parâmetros da rede neural e assim comparar os resultados dos dois métodos. Como o sistema 

possui duas saídas, a rede neural projetada foi de segunda ordem. Executando os algoritmos 

de treinamento para um conjunto de pesos inicializados randomicamente e os sinais de das 

saídas corrompidos por um ruído de média zero e variância nove, observou-se que o UKF 

obteve resultados bem consistentes e melhor adaptabilidade ao sinal ruidoso durante o 

processo recursivo em comparação ao EKF, onde o último, dependendo da inicialização dos 

pesos, apresentou alta taxa de erro de estimação, como se observa dos gráficos das Figs. 4 e 5. 

 

 

Figura 4. Resultado da estimação recursiva executada pelo algoritmo UKF. 
IFMA, 2016. 
 

 
Figura 5. Resultado da estimação recursiva executada pelo algoritmo EKF. 
IFMA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Ao término das simulações, concluiu-se que a identificação utilizando o UKF é de fato 

superior ao EKF, onde o primeiro obteve maior estabilidade numérica, sempre convergindo 
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para uma estimação próxima da saída real do sistema sem ruídos, o que não foi o caso do 

EKF, o qual apresentou uma taxa de erro bem maior e também divergiu da resposta em 

algumas das simulações. Com base nesses resultados, para estimação paramétrica recursiva 

para um sistema com algo grau de não linearidade e ruidoso, a utilização do algoritmo UKF 

se torna uma melhor escolha. 
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RESUMO: Trabalhando no âmbito da domótica, os pesquisadores projetaram e montaram 
um dispositivo de reduzidas dimensões, que executa o controle e o supervisionamento da 
iluminação residencial, utilizando qualquer rede local sem fio (WLAN), existente no ambiente. 
Além disso, o dispositivo trabalha conectado à rede elétrica da casa, possibilitando que o 
acionamento das luzes seja feito, tanto através do modo tradicional (interruptor de parede), 
quanto virtualmente através do smartphone, ou de qualquer outro dispositivo com acesso à 
Internet. O fato de o dispositivo utilizar microcontroladores de baixo custo, com capacidade 
de conexão à rede local sem fio, permite dedicar um dispositivo para cada ponto de luz da 
casa. A reduzida dimensão do artefato possibilitou a sua instalação dentro da própria caixa de 
embutir do interruptor de luz, tornando-o invisível aos olhos humanos e assegurando uma 
finalização estética de alta qualidade. Os resultados demonstrados nos testes indicaram o 
correto funcionamento do dispositivo.  
Palavras–chave: domótica; ESP8266; MQTT; supervisão; smartphone 
 

RESIDENTIAL LIGHTING CONTROLLED BY SMARTPHONE: LOW 
COST DESIGN 
 
 
ABSTRACT: Working with the home automation (Domotics), the researchers have designed and 
built a small device, which performs the control and the supervision of the residential lighting, using 
any WLAN existing in the environment. In addition, the device works connected to home electrical 
network, allowing to users “turn on” or “turn off” lights by traditional mode (using the switch), or by 
remote mode, using an smartphone, or other device with access to internet. The device works with 
low-cost microcontrollers that have the ability to connect to any WLAN. These attributes make it 
possible to use one device for each light point in the house. The small size of the device allowed its 
installation within the wall box of the light switch, making it invisible to people and allowing to keep 
an high quality aesthetic standard in the environment where is installed. The results demonstrated the 
correct functioning of the device. 
KEYWORDS: domotic; ESP8266; MQTT; supervision; smartphone 
 

INTRODUÇÃO 

A domótica é uma área em expansão e que vem sendo, cada vez mais, utilizada nas soluções 

direcionadas às residências e edificações em geral. Está ligada ao controle e automação 

residencial, tendo como alguns dos seus principais objetivos oferecerem maiores níveis de 

conforto, segurança e eficiência às habitações. 

 Conforme Barros (2010), o termo “Domótica” foi criado a partir da união entre as 

palavras “Domus” (casa em Latim) e “robótica” (que se caracteriza pela realização de ações 
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sem a intervenção humana). Segundo Monteiro (2015) a domótica é um “conjunto de 

tecnologias e sistemas que permitem automatizar as diversas tarefas a realizar no interior de 

uma habitação”.  

A redução ou a flexibilidade da intervenção humana, nas ações comumente realizadas nas 

habitações, pode propiciar conforto e segurança aos usuários categorizados em públicos 

portadores de características específicas, como as pessoas com deficiências, e os idosos. A 

domótica pode dar maior nível de autonomia a esses usuários, produzindo benefícios que 

resultam no aumento da qualidade de vida dessas pessoas. Assim a automação residencial 

evolui para o conceito de Domótica Inteligente, no qual se entende que os dados obtidos pelos 

sensores da casa são analisados, adaptando as regras de automação do ambiente ao 

comportamento dos habitantes (SGARBI, 2002). O Homem tem buscado, cada vez mais, 

comodidade e segurança, auxiliado pelos computadores e sistemas inteligentes. 

 A eficiência, praticidade e segurança (projetos bem dimensionados) da comunicação 

sem fio, tem tornando a utilização de dispositivos com recursos wireless cada vez mais 

frequente. Esta tendência foi naturalmente seguida pela domótica. Inicialmente, surgiram 

dispositivos que se comunicavam por radiofrequência, infravermelho, ou mesmo Bluetooth. 

No entanto, estas tecnologias apresentam limitações tanto técnicas (direcionamento, alcance, 

etc.), quanto econômicas (custo/benefício). Desta forma, abriram-se as portas à comunicação 

Wi-Fi. 

        Recentemente, o conceito “Internet das Coisas” (IoT - Internet of Things), indica a 

tendência da Internet de tornar-se o meio onde a comunicação entre objetos ou ‘coisas é 

pervasiva. Isto é, onde estes objetos são capazes de interagir e de cooperar entre si, para 

alcançar determinados objetivos (SINGH, 2014). Por meio de sensores e atuadores embutidos 

em tais ”coisas inteligentes“ somos capazes de receber dados e de controlá-los remotamente.  

 A domótica é uma área com grande potencial, para aplicação da IoT. Segundo 

Manyika (2015), em 2025 a IoT produzirá impactos na economia mundial da ordem de 3,9 a 

11,1 trilhões de dólares por ano, podendo chegar a representar 11% da economia global. Em 

2025, conforme Manyika (2015), a IoT conectará de 25 a 50 bilhões de dispositivos no 

mundo. 

        Inspirados nesses conceitos e tendências, os pesquisadores projetaram e desenvolveram o 

software e montaram o hardware um dispositivo de acionamento de iluminação residencial, 

baseado em microcontrolador com suporte à comunicação I2C e SPI, e que utiliza a rede local 

sem fios - WLAN (comumente chamada Wi-Fi), para enviar comandos aos pontos de luz da 

edificação. Utilizando a rede sem fios comum, o sistema se torna barato e eficiente, porque 
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utiliza os protocolos de comunicação existentes, tornando a instalação simples e econômica. 

Destaca-se que qualquer dispositivo com acesso à Internet, e não apenas um smartphone, 

pode realizar as ações de controle. Isto se deve a opção por desenvolver um software de 

controle, com essa característica. Destaca-se também o fato do dispositivo ser usado em 

paralelo, com o sistema de acionamento convencional da iluminação, já utilizado na 

residência. As reduzidas dimensões do dispositivo, possibilitou a sua instalação diretamente 

dentro da caixa de embutir do interruptor de luz, o que tornou desnecessário intervenções 

como fixações de módulos externos, ou alterações no leiaute do ambiente. Esta característica 

também tornou o artefato invisível aos olhos humanos, garantindo uma finalização estética de 

alta qualidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Hardware: 

Para o desenvolvimento deste dispositivo de controle, foi utilizado um NodeMcu,  uma 

placa de desenvolvimento com um microcontrolador ESP8266 embarcado. Este 

microcontrolador possui um clock de 80Mhz, 11 portas que funcionam como entradas ou 

saídas digitais, uma porta analógica, além de possuir suporte à comunicação I2C e SPI. A 

placa foi conectada fisicamente a um transistor, encarregado de fazer o acionamento de um 

relé. Desta forma conseguimos controlar, no presente caso, diferentes cargas em corrente 

alternada, até o limite de potência de 2200W. A alimentação do microcontrolador e do 

módulo relé provém de uma fonte 5V – 0.8A. Foi utilizado, neste caso, um antigo carregador 

de celular desmontado. Apesar da ESP8266 funcionar com 3.3v, sua placa de 

desenvolvimento (NodeMCU) possui um regulador de tensão interno (AMS1117), que abaixa 

os 5V da fonte para 3.3V. No entanto, o relé em questão (CP1CR-DC5V), opera com 5V. 

Pelo fato do microcontrolador não possuir a capacidade de alimentar sozinho o relé (baixa 

tensão e corrente), faz-se o uso de um transistor (BC548). 
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Figura 1. Vista do dispositivo dentro da caixa. IFPB, 

 

Com vistas a permitir o funcionamento simultâneo, paralelo, e independente dos dois 

modos de acionamento das luzes: o tradicional (via interruptor de parede) e o virtual (via 

smartphone), os pesquisadores projetaram ligações tipo three-way entre o interruptor e o relé 

(Figura 1). Isto permite ao usuário controlar a iluminação do ambiente tanto “in loco”, por 

meio do botão interruptor já instalado, quanto à distância, virtualmente, através do dispositivo 

smartphone, o qual leva à mão. A utilização de um modo, não inibe o funcionamento do 

outro. Observe-se que, mesmo assim, o microcontrolador ainda não estaria apto a usar 

variáveis de memória, para determinar se a luz está acesa ou apagada. Para solucionar este 

aspecto, foi instalado um sensor de corrente na via de retorno do ponto de luz. Este sensor 

constitui-se de um circuito com um optoacoplador e resistores abaixadores de tensão.   

 

Figura 2. Vista da caixa fechada com o dispositivo já instalado. IFPB, 2016. 
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Software: 

    A programação do microcontrolador foi desenvolvida no IDE do Arduíno, com a 

linguagem própria dele. No programa, a ESP é configurada para acessar a rede sem fio da 

residência, e se conectar a um servidor externo que hospeda o Mosquitto (serviço de 

mensagens que se pode implementar o MQTT).  

No caso do controle de iluminação, os microcontroladores se conectam como 

Publisher e Subscriber, os quais são respectivamente clientes com permissão exclusiva de 

escrever e ler mensagens. Isto quer dizer que um cliente que se conecta ao servidor como 

Publisher, só poderá escrever mensagens no tópico que está inscrito. Do mesmo modo, um 

Subscriber só poderá ler as mensagens, as quais são enviadas ao tópico em que o mesmo está 

inscrito. Neste dispositivo temos dois tópicos de mensagens, um referente ao retorno da ESP 

para o servidor, para informar o estado real da luz (ligada ou desligada) e outro para enviar os 

comandos do servidor para a ESP, a fim de comandar o acionamento do relé. 

Para a interface gráfica do sistema, foi feito uma aplicação web, ou seja, uma página 

em HTML que pode ser acessada de qualquer navegador. Desta forma, possibilitamos que 

qualquer dispositivo, independente de seu sistema operacional, suporte a interface do sistema.  

 

 

        Figura 3. Vista do software de controle no smartphone. IFPB, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

         Respeitadas as especificações técnicas da rede sem fio instalada, foram feitos testes de 

execução de comandos, tendo o dispositivo se mostrado estável, e executado com precisão 

todos os comandos efetuados. Verificou-se o adequado funcionamento do microcontrolador 

para distâncias de até 20 metros, entre o dispositivo e o roteador. Para distâncias superiores, 

podem ocorrer problemas de conexão, os quais interferem na velocidade das respostas aos 

comandos. Nesta situação podem também ocorrer eventuais perdas de pacotes, igualmente 

com reflexos no tempo de resposta ao comando efetuado. 

Visando observar o correto funcionamento da ligação tipo three way do dispositivo à 

rede elétrica, que permite a comutação entre o sistema tradicional de acionamento da 

iluminação (interruptor de embutir), e o acionamento virtual, via smartphone, foram 

realizados testes de acionamento/desligamento da iluminação. Uma vez que que há dois 

interruptores, um físico e outro virtual (no smartphone), os quais podem assumir dois estados 

que se repetem (ligado/desligado), temos então um caso de análise combinatória, de Arranjo 

com Repetição, cuja quantidade de combinações possíveis é dada pela expressão A = N² onde 

“N” é quantidade de interruptores e o expoente “2” indica a quantidade de estados que o 

interruptor pode assumir. Logo: A=N²  =>  A=2²  =>  A=4.  Assim, para quaisquer comandos 

executados nos interruptores, as possibilidades de resultado estão relacionadas na Tabela 1. 

Os resultados obtidos nos testes confirmaram a predição matemática, conforme demonstrado 

na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Teste do Three Way comutador de acionamento da iluminação. IFPB, 2016. 

Interruptor  
(estado/comando¹) 

Smartphone  
(estado/comando¹) 

Resultado obtido  
na iluminação 

Desligado Ligar¹ Ligado 

Ligado Desligar¹ Desligado 

Ligar¹ Desligado Ligado 

Desligar¹ Ligado Desligado 

¹ Comando executado no interruptor ou no software de controle do smartphone. 

   

Uma vez que o acionamento convencional permaneceu inalterado, não se fez 

necessário realizar medições relacionadas a esse procedimento. Em relação ao acionamento 
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remoto (via smartphone) foram feitos testes de latência, para se averiguar o tempo de resposta 

do dispositivo aos comandos efetuados à distância. Os comandos foram executados 

aleatoriamente. Os dados coletados foram relacionados na Tabela 2.  Os resultados 

demonstraram a existência de uma latência Média de 0,135367727; O valor da Mediana  foi 

de 0,123407602. A proximidade entre os valores da Média e da Mediana (diferença 

aproximada de 0,0112),  demonstra a representatividade da Média encontrada. Fica ainda 

mais reforçada essa observação ao verificarmos que o Desvio Padrão encontrado na 

distribuição foi de apenas 0,090954247. Logo, pode-se considerar que a latência do 

dispositivo, nas respostas aos comandos executados é de 0,135367727 segundos, sendo 

totalmente adequada às finalidades a que se propõe. 

 

 

Tabela 2. Medições de latência². Comandos executados via smartphone. IFPB, 2016. 

Latência (s) Latência (s) Latência (s) Latência (s) Latência (s) 

0,133990049  0,122849941  0,143866777  0,144612074  0,020868063  

0,020864964  0,153953075  0,071974039  0,297920942  0,154150963  

0,133507013  0,133265972  0,081983805  0,134392023  0,092729092  

0,113711119  0,020945072  0,165364027  0,122958899  0,061538935  

0,061952114  0,164126158  0,123095036  0,082449913  0,073765039  

0,184899092  0,164810181  0,155889034  0,153965950  0,082376003  

0,185289145  0,113146067  0,103610039  0,103104114  0,286803007  

0,021016121  0,277640104  0,113408089  0,113502026  0,205157995  

0,031125069  0,082859993  0,123720169  0,572987079  0,214912891  

0,133471012  0,031183004 0,133121967 0,246884108 0,102669001 

² Latência = Tempo de resposta aos comandos executados. 

 

CONCLUSÕES 

Os testes realizados e os resultados coletados indicam que o dispositivo atingiu os 

objetivos para o qual foi projetado, permitindo confirmar a sua eficiência. Respeitados os 

limites da rede sem fio instalada, o dispositivo mostrou-se estável, executando com precisão 

todos os comandos efetuados.  
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Os resultados obtidos nos testes com o three way, demonstrados na Tabela 1, 

confirmam que o dispositivo realizou corretamente a tarefa de comutação entre o interruptor 

físico e o interruptor virtual. Dessa forma, ficou demonstrada a viabilidade do uso do artefato, 

para gerenciamento da comutação entre o sistema tradicional de acionamento da iluminação, e 

o modo virtual, via Smartphone (ou outro dispositivo com acesso a internet). Em relação ao 

tempo de resposta aos comandos remotos, os resultados demonstraram que a latência medida, 

não é significativa para este tipo de aplicação, confirmando que o dispositivo trabalhou dentro 

dos parâmetros adequados a sua finalidade. 

Uma vez que o controle da iluminação à distância, amplia a autonomia e a mobilidade 

dos usuários (especialmente idosos e pessoas com deficiência), e considerando que a 

universalização do uso e a portabilidade dos aparelhos smartphone, têm facilitado o seu uso 

tornando-os acessíveis a um número cada vez maior de pessoas, conclui-se que o dispositivo 

pode ser usado tanto em aplicações direcionadas a públicos específicos, quanto ao público 

geral, tendo potencial para contribuir no melhoramento do conforto, da segurança e da gestão 

da energia, das edificações. 
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RESUMO: A atividade de desmonte de rocha é um dos principais elos da cadeia produtiva da 
atividade de extração mineral, com influência direta nas etapas de carregamento, transporte, 
beneficiamento e, principalmente, no controle ambiental. O objetivo geral deste estudo foi o 
de avaliar os impactos gerados à população circunvizinha à mineração, proporcionados por 
desmontes de rocha com o uso de explosivo, realizados na pedreira urbana Mineração Dantas 
Gurgel & Cia Ltda – Caicó-RN, dando ênfase à aplicação de tecnologias para minimizar os 
impactos à população e ao meio ambiente. Foram realizadas leituras e fichamentos de 
referenciais de suporte ao estudo, pesquisas exploratórias, levantamento de dados 
qualiquantitativos e experimentos, através de ensaios sismográficos, por meio de fogos 
iniciados com o uso da espoleta eletrônica como um sistema de controle sobre todo o 
processo de desmonte. Esta técnica demonstrou inúmeros benefícios, como: redução do nível 
de vibração e ruído, operação mais segura e melhores resultados nos desmontes. Em suma, o 
estudo constatou que o uso de espoleta eletrônica além de mitigar os impactos à vizinhança, 
promove melhorias nas condições de segurança do entorno das pedreiras. Em decorrência 
disto, melhores resultados serão perceptíveis quanto aos aspectos socioambientais, posto que 
se otimizarão as expectativas em relação à saúde e à sustentabilidade. 
Palavras–chave: impactos ambientais, tecnologia, problemas socioambientais. 
 

IMPACTS NEIGHBOURHOOD ARISING OUT OF ROCK BLASTING 
WITH EXPLOSIVES FOR USE: A CASE STUDY IN THE "MINING 
AND DANTAS GURGEL E CIA LTDA" CAICÓ-RN 
 
ABSTRACT: Rock blasting activity is one of the main links in the production chain mining 
activity, with direct influence on the loading stages, transportation, processing, and especially 
in the environmental control. The aim of this study was to evaluate the impacts to the 
surrounding population to mining, provided by takedowns rock with the use of explosive, 
made in urban quarry Mining Dantas Gurgel & Cia Ltda - Caico-RN, emphasizing the 
application of technology to minimize the impact to the population and the environment. 
readings and fichamentos were carried out in support of references to the study, exploratory 
research, survey qualiquantitativos data and experiments through seismographic testing, 
through fires started using the electronic fuze as a control system on the whole process of 
dismantling. This technique has shown numerous benefits, such as reducing the level of 
vibration and noise, safer operation and better results in takedowns. In short, the study found 
that the use of electronic fuze well as mitigate impacts to the neighborhood, promotes 
improvements in security conditions surrounding the quarries. As a result, best results will be 
noticeable as the social and environmental aspects, given that optimize the expectations of 
health and sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

Associados à competição pelo uso e ocupação do solo, os aspectos e impactos causados 

pela mineração se caracterizam por gerar conflitos socioambientais em virtude da falta de 

respeito às normas do não reconhecimento da pluralidade dos interessados envolvidos. Os 

conflitos oriundos da atividade de mineração em áreas urbanas devido à expansão 

desordenada e à falta de controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem um 

conhecimento constante das técnicas utilizadas nesta atividade, a fim de evitar situações de 

impasse. 

O desmonte de rocha com uso de explosivo, utilizado para fragmentar o maciço 

rochoso, quando executado sem a condução de um planejamento adequado da atividade, 

causa desconforto humano e ambiental haja vista que prejudica não apenas a saúde dos 

trabalhadores expostos a esta atividade, mas também a saúde da população do entorno, além 

de causar danos às estruturas construídas e ao meio ambiente. Esta exposição pode ser 

configurada por meio de efeitos maléficos, tais como: ultralançamento, ruído, poeira, 

vibração, modificações das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio. 

As percepções acerca dos problemas ambientais de cada uma das partes envolvidas, 

geralmente são divergentes. A parte envolvida na mineração, quando informada sobre o 

desconforto causado pela atividade, tem condições de interferir no processo de gerenciamento 

dos impactos socioambientais para a busca de soluções que minimizem as situações de 

conflito. 

A política de boa convivência e a comunicação constituem as melhores ferramentas 

existentes quando ocorrem conflitos entre a empresa mineradora e os moradores do entorno. 

A empresa deve manter uma conduta de transparência e priorizar a busca por um ótimo 

relacionamento com a comunidade vizinha divulgando, de maneira permanente, as atividades 

em execução (WORSEY, 2004). 

No entanto, devido às relações continuadas estabelecidas entre a dinâmica do 

crescimento das cidades, particularmente nas últimas décadas, como os conflitos decorrentes 

do uso do solo e dos impactos ambientais, ressaltados pelo fato de que poucas empresas 

praticam suas atividades de modo a evitar tal situação. Todavia, a Empresa Mineração Dantas 

Gurgel & Cia Ltda, localizada no município de Caicó-RN – objeto de estudo desta tese – 

apesar de deter certa importância no contexto econômico-social para a cidade, afora o fato de 
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assumir compromissos afetos à boa relação homem versus natureza, vem recebendo algumas 

reclamações da população vizinha, quanto à vibração e ao ruído. 

Estudos referentes aos procedimentos adotados no desmonte de rocha com uso de 

explosivo, em conjunto com o crescimento do impacto ambiental e a necessidade do 

conhecimento humano, evidenciam que os problemas ambientais gerados pelo desmonte são 

incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente, apesar do desmonte ser 

essencial para o ciclo da exploração mineral (GAMA, 2003). 

Assim sendo, o controle e a minimização desses efeitos constituem prática importante 

que deve acompanhar o planejamento e a execução dos trabalhos de desmonte de rocha 

(SÁNCHEZ, 1995). Dentre as tecnologias utilizadas para este fim tem-se destacado o uso da 

espoleta eletrônica, devido ao seu potencial para mitigar os efeitos deletérios ao meio 

ambiente pela redução dos níveis de vibração e ruídos. A ausência de registro de uso da 

espoleta eletrônica na atividade do desmonte de rocha no nordeste brasileiro se deve, em 

grande parte, aos elevados custos do material e à falta de capacitação dos profissionais da 

área; entretanto, essas dificuldades podem ser superadas pelo ótimo resultado alcançado nos 

desmontes e pela profissionalização no setor. 

    Conquanto se toma como referência o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) que é 

um instrumento de gestão da política urbana e ambiental inserido no Estatuto da Cidade pela 

Lei Federal nº 10.257, de 10 julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da política 

urbana (SOARES, 2001) e se constitui, assim, uma ferramenta para o planejamento e a gestão 

do uso dos recursos naturais em áreas urbanas. 

Desta forma, os elementos e aspectos aqui assinalados fazem parte dessa investigação 

de caráter acadêmico/científico, justificada pela necessidade de se avaliar e propor medidas 

mitigadoras durante a etapa do desmonte de rocha, principalmente nas operações realizadas 

no entorno urbano.  Além disso, a escassez de estudos sobre este tema na literatura pesquisada 

se destaca dentre as principais razões para esta abordagem. Portanto, é nítida a importância da 

realização de estudos de avaliação dos impactos ambientais de vizinhança, decorrente da 

atividade do desmonte de rocha e das vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais da 

população do entorno.  Tais estudos têm a finalidade não apenas de otimizar as condições do 

meio ambiente mas também aprimorar a qualidade de vida dos trabalhadores e da população 

residente na área vizinha. 

Enfim, o desenvolvimento dessa atividade econômica precisa ser planejado quanto à 

visão holística que envolva aspectos sociais, econômicos, ambientais e culturais, dentre 
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outros, a fim de que sejam perfeitamente contemplados no desmonte de rocha e conduzam à 

sustentabilidade de determinada comunidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os impactos decorrentes das atividades do desmonte de rocha com o uso de explosivos 

realizado pela Mineração Dantas e Gurgel & Cia Ltda, foram avaliados de acordo com a 

metodologia do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) considerando-se as seguintes etapas: 

 Caracterização do empreendimento e zoneamento legal da área urbana; 

 Elaboração da matriz de impacto socioambiental decorrente da atividade de desmonte 

de rocha com o uso de explosivo e os aspectos físicos, bióticos e antrópicos; 

 Comparação da eficiência entre o uso das tecnologias: linha silenciosa e eletrônica 

para redução dos impactos ambientais. Monitoramento sismográfico foi realizado com o 

sismógrafo S100 ZTEX. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização do empreendimento e zoneamento legal da área urbana 

A Mineração Dantas Gurgel & Cia Ltda, objeto do estudo, é uma empresa 

devidamente regulamentada no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e no 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 

(IDEMA). A pedreira está localizada próximo à área urbana e faz fronteira com os bairros 

Vila Altiva (2.630m), Samanaú (2.360m) e Nova Caicó (1.100m), conforme Figura 1. 
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Figura 1. Recorte espacial dos bairros estudados no entorno da pedreira. IFRN, 2016. 

 

As atividades são executadas por meio da extração do granito para a produção de brita 

pelo método de lavra a céu aberto, em cava, com bancadas descendentes. As etapas da lavra 

são desenvolvidas da seguinte forma: perfuração com perfuratrizes pneumáticas, desmonte 

com explosivos, carregamento com escavadeira e transporte, o qual é realizado por caminhões 

basculantes para a unidade de britagem instalada a 400m de distância da área de lavra. 

Avaliação da matriz de interação das atividades, aspectos e impactos ambientais, 

proporcionados pelo desmonte de rocha com uso de explosivo nos meios físicos, bióticos 

e antrópicos 

 Uma vez identificados os moldes de produção, foi realizado um Estudo de Impacto de 

Vizinhança (EIV), para analisar o desempenho das atividades realizadas pela Mineração 

Dantas Gurgel & Cia Ltda., e ponderar seus reflexos ou impactos, positivos e negativos, 

quanto aos meios: físico, biótico e antrópico, conforme quadro 1. 
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Quadro 1: Impactos do desmonte de rocha a explosivos: atividade e meio afetado. IFRN, 2015. 
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N N N N - - N - P P - P N N - - -

- - - - - - - - P P - P N N - - N

- - - - - - - - P P - P N N - - -

N N N N N N N N P P N P N N - N N

N N N N N - N N P P N P N N - N N

V
ib

ra
çõ

es

R
uí

do

U
ltr

al
an

ça
m

en
to

Meio Físico

Solo

In
te

rf
er

ên
ci

a 
em

 
ág

ua
s 

su
pe

rf
ic

ia
is

Água Ar

G
as

es
 e

 P
oe

ira
s

A
ci

de
nt

e 
no

 
T

ra
ba

lh
o

D
oe

nç
as

 e
 

da
no

s 
a 

sa
úd

e

Meio Biótico

Fauna Flora
Ativ. Econômica

Meio Antrópico
Vizinhança

G
er

aç
ão

  d
e 

em
pr

eg
os

Carregamento dos 
furos com explosivo

População

A
um

en
to

 d
a 

po
pu

la
çã

o 
no

 
en

to
rn

o 
da

 
pe

dr
ei

ra

A
lte

ra
çã

o 
vi

su
al

 
e 

pa
is

ag
ís

tic
a

C
on

fli
to

 n
o 

us
o 

e 
oc

up
aç

ão
 d

o 
so

lo

Aspectos/Atividades

Fatores Ambientais

M
ig

ra
çã

o 
de

 
A

ve
s/

M
am

ífe
ro

s

In
te

rf
er

ên
ci

a 
na

 
ve

ge
ta

çã
o

E
ro

sã
o 

da
 z

on
a 

de
 la

vr
a

Decapeamento
Perfuração das 

bancadas

G
er

aç
ão

 d
e 

tr
ib

ut
os

D
es

va
lo

riz
aç

ão
 

Im
ob

ili
ár

ia

F
or

ne
ci

m
en

to
 d

e 
m

at
ér

ia
 p

rim
a

Saúde

(traço) = Inexistência de ImpactoN = Impacto NegativoP = Impacto Positivo

Amarração do fogo

Detonação 

Carregamento e 
transporte

 

 

Por conseguinte, conhecendo-se, mesmo que de forma lacônica, os reflexos ou 

problemas associados às atividades mineradoras que compõem o desmonte de rochas a partir 

de explosivos, foram possíveis por meio de instrumentos de avaliação de impacto e 

planejamento ambientais, adotar medidas que evitem ou atenuem os impactos negativos 

advindos da mineração, reduzindo assim os danos socioambientais e, consequentemente, os 

custos envolvidos na sua remediação ou correção. 

Comparação das tecnologias de desmonte de rocha 

Foram analisadas as técnicas de desmonte de rocha com uso de explosivos a partir da 

investigação e acompanhamento realizado por atividade de campo. Desta forma, foram 

investigadas a maximização ou mitigação dos impactos positivos e negativos do 

empreendimento, através do monitoramento das vibrações e ruídos, e diagnóstico dos 

elementos do plano de fogo praticado pela pedreira, levando em consideração as duas formas 

de iniciação dos explosivos: uma com o uso de linha silenciosa (sistema nonel) e outra com 

uso de linha eletrônica (espoleta eletrônica). 

 Iniciação dos explosivos com linha silenciosa (sistema nonel):  

Com a utilização da linha silenciosa para iniciação do explosivo, foram constatados 

maiores ruídos e vibrações excessivas, embora o resultado de vibrações observado no 

desmonte tenha obtido valores de 132,75 dBL, tal medição se mostra abaixo dos limites 

sugeridos pelas normas NBR 9653/2005, que são de 134 dBL. Além disso, o ultralançamento 

de fragmentos de rochas, conjuntamente com uma emissão maior de poluentes (poeiras) para 

a atmosfera, também está correlacionado ao uso do sistema nonel. 
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Figura 2: Desmonte de rocha iniciado por linha silenciosa: talude irregular (A) e 
blocos fora de especificação (B). DANTAS & GURGEL, 2012. 

 

 Iniciação dos explosivos com linha eletrônica: 

A iniciação eletrônica proporciona vantagens quando comparada com a linha silenciosa, 

pois, não possibilita dispersão de ar, o que causa menor ruído; não causa um aumento relativo 

de vibrações; reduz o ultralançamento de rocha; preserva o talude remanescente; 

fragmentação desejada, além de acrescentar maior segurança aos operários. 
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Figura 3: Desmonte de rocha iniciado por linha eletrônica: preservação do talude remanescente (A) e 

fragmentação eficiente (B). DANTAS & GURGEL, 2012. 

 

CONCLUSÕES 

 Fundamentados nas informações obtidas na matriz de interação das atividades, os 

aspectos e impactos ambientais mais significativos proporcionados pelo desmonte do maciço 

rochoso com uso de explosivos foram: Negativos (gases e poeiras, vibração, ruídos, 

ultralançamento, alteração paisagística) e Positivos (geração de emprego, fornecimento de 

matéria-prima, arrecadação de impostos e capacitação da mão-de-obra). 

 A partir dos testes de comparação entre iniciação com linha silenciosa e linha 

eletrônica foi possível minimizar os impactos socioambientais com o uso de linha eletrônica, 

reduzindo as vibrações em até 79% e os ruídos em até 4%. 

 O uso de linha eletrônica é viável para o desmonte do maciço rochoso com uso de 

explosivo tendo em vista a redução dos danos à qualidade de vida daqueles que residem na 

vizinhança da mineração.  

 Os impactos ambientais resultantes da utilização dos explosivos são fenômenos 

explicáveis, mensuráveis e controláveis, susceptíveis de ocorrerem rotineiramente sem atingir 

os limites estabelecidos pela ABNT 9.653/2005. 

A aplicação contínua do Estudo de Impacto de Vizinhança, juntamente com uma estratégia 

ambiental preventiva e integrada às atividades do desmonte de rocha, aumentará a 

ecoeficiência e evitará ou reduzirá os danos à qualidade de vida daqueles que residem na 

vizinhança da mineração. 
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RESUMO: A questão ambiental vem sendo cada vez mais considerada de fundamental 
importância com relação ao bem-estar das atuais e futuras gerações. A melhor forma de 
inseri-la na sociedade é através da educação ambiental sendo as escolas, um local ideal para 
realização desta atividade, pois têm o papel de sensibilizar os alunos a buscarem valores que 
conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente no entorno, e as demais espécies 
que habitam o planeta. Diante disto, este trabalho teve como objetivo, implantar a educação 
ambiental na rede pública de ensino do município de Sobral/CE. Para tanto, foram realizadas 
parcerias com a secretaria municipal de Sobral, afim de selecionar as escolas mais 
susceptíveis a realização do projeto, onde foram ministradas palestras e discussões voltadas a 
três temas principais: água, esgoto e resíduos sólidos. Posteriormente, foi feita uma avaliação 
da percepção e dos conhecimentos adquiridos dos alunos, por meio de questionários. Pôde - 
se perceber através das pesquisas que, muitos ainda tinham uma noção superficial sobre as 
questões ambientais e passaram a ter uma maior percepção sobre os assuntos, a partir de 
campanhas educativas desenvolvidas com os mesmos. 
Palavras–chave: ensino, convivência, sociedade 
 

IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN PUBLIC 
NETWORK SOBRAL TEACHING 
 
ABSTRACT: The environmental issue is being increasingly seen as crucial in relation to the 
welfare of current and future generations. The best way to insert it in society is through 
environmental education and schools, an ideal place for this activity, they have the role to 
sensitize students to seek values that lead to a harmonious coexistence with the environment 
surrounding, and the other species that inhabit the planet. In view of this, this study aimed, 
implement environmental education in public schools in the municipality of Sobral / EC. 
Therefore, partnerships were made with the municipal office of Sobral, in order to select the 
most likely schools to carry out the project, which were given lectures and discussions 
focused on three main themes: water, sewage and solid waste. Subsequently, an assessment 
was made of the perception and knowledge acquired by students through questionnaires. You 
might - be noticed through research that many still had a superficial notion of environmental 
issues and now have a greater awareness on the subject, from educational campaigns 
developed with them. 
KEYWORDS: education, living, society 
 
 
 

 



 

5136 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

Ao se falar em educação ambiental podem ser abordadas várias temáticas importantes 

como, os conceitos ligados à água e ao esgoto, assim como, os resíduos sólidos. Estas 

questões se relacionam diretamente à qualidade de vida das pessoas e consequentemente à 

saúde pública. 

A escassez de água vem sendo um problema nacional nos últimos anos, resultando 

muitas vezes, em conflitos como consta Bezerra (2014), que fala que o crescimento contínuo da 

população e das necessidades de consumo têm gerado problemas em termos de disponibilidade e 

qualidade da água, visto que a rápida urbanização resulta em aumento dos volumes de águas 

residuárias. 

De maneira geral, a produção de esgoto corresponde aproximadamente ao consumo de 

água. No entanto, sua fração pertinente a rede coletora pode variar devido a vários fatores 

como ligações clandestinas na rede de esgoto e infiltração (NUVOLARI, 2011; VON 

SPERLING, 2005). 

Outro tema bastante preocupante são os resíduos sólidos, por apresentarem problemas 

para o meio ambiente, devido o seu gerenciamento incorreto. Conforme De Matos (2008), a 

quantidade de resíduos sólidos produzidos em uma sociedade é proporcional a alguns fatores, 

como por exemplo, o crescimento demográfico e os níveis de consumo, por conta da forte 

globalização, necessitando de medidas adequadas e eficientes para o gerenciamento e 

controle. 

Esses panoramas descritos acima, explicam o agravamento dos problemas ambientais 

decorrentes das atividades humanas. Em virtude da produção em grande escala, o homem 

começou a produzir freneticamente e, como consequência, a poluir na mesma intensidade 

(MOREIRA, 2001). 

Com base nisso, fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam 

de modo responsável e com consciência, conservando o ambiente saudável para o presente e 

no futuro, e isso se torna possível através da educação ambiental que influencia a educação 

para as mudanças culturais e sociais, sendo as escolas um dos locais mais propícios a isso, 

pois têm o papel de sensibilizar o aluno a buscar valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta (KITZMANN; 

ASMUS, 2002). 
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Desta forma, este trabalho propôs a implantação da educação ambiental na rede 

pública de ensino do município de Sobral/CE, através do desenvolvimento de palestras de 

educação ambiental, voltadas, especificamente, a três principais temas: água, esgoto e 

resíduos sólidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Ceará - Campus Sobral e a Secretaria de Educação Municipal de Sobral, para 

a escolha das escolas em que foram desenvolvidas as atividades de implantação da educação 

ambiental. 

Para tanto, foram selecionadas as escolas de ensino fundamental: José da Mata e Silva; 

Emílio Sendim; Osmar de Sá Ponte e Maria Dorilene Arruda Aragão, tendo como público 

alvo alunos do 5º, 6º e 8º ano, respectivamente; e as escolas de ensino médio: Sinhá Saboia e 

Professora Carmosina Ferreira Gomes, com alunos do 1º ao 2º ano. 

As temáticas foram divididas de acordo com o grau de escolaridade, sendo para os 

alunos do 5º ao 6º ano, das escolas José da Mata, Emílio Sendim e Osmar Ponte, 

respectivamente, trabalhado a questão dos resíduos sólidos, por ser um assunto mais leve e de 

fácil compreensão para crianças. Enquanto que as palestras sobre água foram ministradas aos 

alunos do 8º ano do Colégio de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Aragão e para a 1ª 

série do ensino médio da escola Sinhá Saboia. Já o esgoto sanitário, por ser um tema mais 

complicado de se entender foi trabalhado com a 1ª e 2ª séries do ensino médio, da escola 

Professora Carmosina F. Gomes. 

 

Procedimentos metodológicos   

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados recursos didáticos como a 

apresentação de seminários, palestras e vídeos educacionais, seguido de discussões, e a 

aplicação de dois questionários avaliativos aos alunos, para obtenção de dados, sendo que o 

primeiro trata - se de dados censitários e de perguntas de cunho avaliativo, no que diz respeito 

ao desempenho dos palestrantes, que foram utilizados para a construção de gráficos e tabelas, 

e o segundo questionário é relativo aos temas específicos, no caso água, esgoto e resíduos 

sólidos, com vista a obter informações sobre a percepção dos alunos quanto à sua visão de 

mundo sobre o assunto e quais as melhores formas de conviver e lidar com as situações 

apresentadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para efeito de análise e discussão dos dados adquiridos pelos alunos, tanto os de ensino 

fundamental quanto os do ensino médio, foi avaliada de forma preliminar a caracterização 

censitária da amostra, de forma que, ao se analisar as informações específicas referentes a 

cada tema, os dados discrepantes pudessem ter alguma justificativa nas peculiaridades da 

população selecionada. 

A quantidade de estudantes que responderam aos questionários foi de 217 alunos no 

total, considerando as cinco escolas trabalhadas com as três diferentes temáticas. 

 

Dados censitários e avaliativos 

Dentre os dados censitários, foram considerados mais relevantes os seguintes tópicos 

como faixa etária e escolaridade. Já os dados avaliativos referem-se à opinião sobre a palestra 

e conhecimento do assunto, de modo que cada pergunta pudesse complementar, de alguma 

forma, a outra, assim como pôde auxiliar como norte nas discussões dos dados específicos. 

Dentre o levantamento de dados censitários, foi feita a avaliação da faixa etária dos 

alunos de todas as turmas trabalhadas, como apresentado na Figura 1, que mostra que 4% dos 

estudantes tem menos de 10 anos, que são certamente os alunos do ensino fundamental 1, 

enquanto 59% tem entre 10 e 15 anos, que são alguns alunos do ensino fundamental e outros 

do ensino médio, e 37% se encontra na faixa de 15 a 20 anos de idade, representando os 

alunos do ensino médio. 

Com base nas informações, acima citadas, pode-se dizer que os alunos entrevistados 

estão dentro da faixa etária considerada padrão, o que representa uma situação cada vez mais 

rara no Brasil segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2005, que 

afirma que de cada dez brasileiros entre 15 a 17 anos, praticamente dois não estudam, quatro 

estão no ensino fundamental e quatro, no ensino médio (ABT, 2016). 

Além da faixa etária, foi perguntado aos alunos, se eles já tinham ouvido falar sobre o 

que lhes foi apresentado, e como resultado, pouco mais da metade, 112 alunos ou 52%, 

afirmou não ter um conhecimento detalhado. 
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Figura 1: Faixa etária dos alunos. Autor, 2016. 

 

Com relação a avaliação dos palestrantes, foi questionado sobre a opinião dos alunos 

quanto as palestras ministrada e como resultado, 27% achou a palestra boa, ao passo que 22% 

afirmou ser ótima, 50% excelente e apenas 1% escolheu a opção ruim, o que leva a entender 

que as palestras realmente alcançaram os seus objetivos. 

Outro  indício de que as palestras surtiram efeito foi o fato de a maioria, 89%, ter 

afirmado mudar sua visão de mundo sobre o tema trabalhado, o que se relaciona com o 

pensamento de Dias (2004), que diz: “A educação ambiental na escola não deve ser 

conservacionista, mas aquela educação voltada para o meio ambiente que implica uma 

profunda mudança de valores, em uma nova visão de mundo, o que ultrapassa bastante o 

estado conservacionista”. 

Dados Específicos 

 

Água 

Um dos questionamentos que se pode destacar é: “você concorda que a água se trata de 

um recurso muito importante?”, e se observou que os alunos apresentam uma compreensão 

sobre o assunto, onde se revela que 93% considerou importante. 

A Figura 2 representa a percepção dos alunos a respeito do tempo de existência da água, 

se é um recurso finito ou infinito, e como resultado, 54% considera a água finita, contra 37% 

que afirma ser um recurso infinito. Concomitantemente a isso, outras perguntas mostram que 

a maioria dos alunos acham que a água potável um dia vai acabar (81%),  e que os 
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responsáveis por isso são os seres humanos (61%). Enquanto que 28% culpa a natureza por tal 

ocorrência. 

Com isso percebe-se que a maioria dos alunos, tanto os do ensino fundamental quanto 

os do ensino médio demonstraram ter uma conciência ambiental bem formada, principalmente 

os alunos do 8º ano, mas ainda assim, muitas pessoas continuam sendo ingênuas, ao ponto de 

pensar que a natureza é responsável pela escassez de água de boa qualidade. 

 

 

Figura 2: Avaliação dos conhecimentos dos alunos a respeito do tempo de existência da 

água. Autor, 2016 

 

Esgoto 

Os dados específicos utilizados foram detalhados para os aspectos da importância e 

tratamento do esgoto, bem como o reaproveitamento e destinação correta. Dentre as perguntas 

utilizadas, foi questionado se os alunos acham que o esgoto deve ser tratado, e a maioria , 

92%, que equivale a 59 alunos, afirmou que sim. 

Na Figura 3 está representada a visão dos alunos em relação à ligação do esgoto com 

as condições de vida das pessoas, sendo que 66% acredita na possibilidade do esgoto está 

diretamente ligado à melhores condições de vida, enquanto 31% dos estudantes desacreditam. 
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Figura 3: Visão dos alunos em relação à ligação do esgoto com as condições de vida 

 

Quanto ao reaproveitamento do esgoto, foi perguntado se ele poderia ser reaproveitado 

depois de tratado, com o intuito de saber se os alunos realmente aprenderam o que foi 

discutido em sala de aula, e o resultado foi satisfatório, uma vez que a maioria, 72% ou 46 

alunos, afirmou que sim, sendo que anteriormente a maioria tinha afirmado não conhecer as 

expressões “águas cinzas” e “águas negras” e o destino correto do esgoto após o seu 

tratamento, bem como a questão do reuso e de tratamento. 

Notou- se que o público alvo se surpreendeu com as palestras, apesar de alguns alunos 

do ensino médio, no momento da apesentação, terem se mostrado surpresos com a ideia de se 

falar de esgoto, principalmente os do primeiro ano, pensando que não haveria nada de 

interessante e de novo para aprender. 

Na visão de Guimarães (1995), o Ensino Médio, tem visado apenas o vestibular e se 

esquece da formação de cidadãos que pensem de forma crítica e que vejam o mundo e o 

próximo não como um adversário, mas como um cidadão. Esse pensamento pode explicar a 

reação dos alunos, que certamente ainda não haviam tido contato com programas de educação 

ambiental. 

Resíduos sólidos 

Foi questionado se o alunos sabiam qual o destino do lixo produzido em sua cidade e 

como respostas, 64% afirmou que sim, 32% não soube, e 4% não respondeu. 

A Figura 4 representa a percepção dos alunos com relação ao objetivo principal da 

coleta seletiva, sendo que a maioria (45%), respondeu corretamente ao afirmar que é pra 

facilitar o reaproveitamento dos resíduos sólidos. 
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Outra questão importante foi se os alunos sabiam o que fazer com o resíduo orgânico, 

sendo que,  73% afirmou que sim, ao passo que, 22% disse não saber e 5% não respodeu. Em 

seguida, teve outro questionamento, desta vez perguntando o que era compostagem, onde 

75% não sabia e somente 19% afirmou saber. No entanto, teve uma discordância de dados, 

pois se os alunos sabiam o que fazer com os residuos orgânicos, também teria que ter pelo 

menos uma noção do que era compostagem. 

 

 

Figura 4: Percepção dos alunos ao objetivo da coleta seletiva. Autor, 2016. 

 

Considerações finais 

Para efeito de comparação da percepção dos alunos antes e pós palestras, considerou-

se que alguns estudantes de início estavam um pouco desmotivados, principalmente os alunos 

do ensino médio, porém notou-se através das discussões durante as palestras, que eles se 

interessaram mais buscando novas informações. 

Isso fortalece a visão de Britto (2010) de que a educação ambiental deve ser oferecida 

para os indivíduos de todos os níveis, na educação formal e informal nas escolas, comunidade 

e universidade, proporcionando a todos conhecimentos, valores e atitudes para preservar e 

proteger o meio ambiente. 

Foi percebido também que as crianças entre 10 a 12 anos se mostraram mais 

atenciosas e interessadas nas palestras, o que pode ser explicado segundo Stangherlin e Specht 

(2014), apud Bossa e Oliveira (1996), que afirmam que crianças entre 7 a 11 anos, possuem 

um nível elevado de atenção e capacidade maior de aprender a competir e a compartilhar, 

sendo que experiências vividas nessa idade influenciam em decisões de suas vidas adultas. 
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CONCLUSÕES 

Para os estudantes em que foram discutidos assuntos relacionados coma água, por 

exemplo, foi possível perceber que eles já tinham uma certa educação ambiental formada 

sobre o assunto, devido ser uma questão muito discutida mundialmente em todos os veículos 

de comunicação.  

Quanto aos alunos em que foi discutida a questão do esgoto sanitário, percebeu-se, 

apesar de os estudantes pensarem ser um tema que não fosse acrescentar, que muitos ainda 

não conheciam, de fato, o funcionamento do correto gerenciamento e tratamento do esgoto, e 

passaram a ter um maior conhecimento. 

Já para a questão dos resíduos sólidos, as palestras tiveram uma maior contribuição para 

os conhecimentos dos alunos, em virtude de serem crianças em séries iniciais e de não 

estarem a par de questões sociais como as discutidas. 

Além disso, os alunos do ensino fundamental, se mostraram mais interessados e 

participativos, levando a concluir que aprenderam mais e que são o público alvo ideal para 

que se possa trabalhar com educação ambiental, pois possuem maior capacidade de aprender 

conhecimentos que influenciarão em decisões de suas vidas adultas, podendo compartilhar 

suas experiências com mais pessoas, desenvolvendo a sustentabilidade. 
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RESUMO: As ferramentas de análise de desempenho são de grande importância na atual 
conjuntura das empresas. O grande desafio é, portanto, definir e aplicar uma metodologia que 
atrele os objetivos estratégicos da organização aos resutados obtidos pelos funcionários. O 
presente artigo objetiva implantar um sistema de gestão que resgate os principais objetivos de 
uma cooperativa e incentive a participação de seus associados. Para tal, foi feita uma pesquisa 
bibliográfica sobre planejamento estratégico e remuneração variável e, em seguida, foi 
realizado um estudo descritivo baseado no método do estudo de caso. Ao final foi 
desenvolvida uma metodologia para implantação de um sistema de remuneração variável de 
participação nos lucros, tendo como base a avaliação de desempenho dos funcionários. 
Palavras–chave: análise de desempenho, estratégia empresarial, participação nos lucros e 
resultados. 
 

IMPLEMENTATION OF A COMPENSATION SYSTEM VARIABLE 
BASED ON STRATEGIC PLANNING: A CASE STUDY IN A MEDICAL 
COOPERATIVE 
 
ABSTRACT: Performance analysis tools are very important in the current situation of the 
companies. The challenge is therefore to define and implement a methodology that Hitch the 
strategic objectives of the organization to the overall result obtained by employees. This 
article aims to deploy a rescue that management system the main objectives of a cooperative 
and encourage the participation of its members. To this end, a bibliographical research on 
strategic planning and variable compensation was made and then was a descriptive study 
based on the case study method. At the end it developed a methodology for implementation of 
a variable compensation system of profit sharing, based on the performance evaluation of 
employees. 
KEYWORDS: business strategy , performance analysis, , profit sharing and results. 
 
INTRODUÇÃO 

No cenário atual emerge a necessidade de utilizar alguma ferramenta para se avaliar o 

desempenho da organização, pois somente assim pode-se mensurar se os objetivos, metas e 

todos os requisitos acerca da estratégia definida pela organização estão sendo alcançados.  

Os gestores utilizam estes indicadores para acompanhar o desempenho e para conduzir 

melhorias na organização, os colaboradores podem identificar seu papel na organização e o 

que se espera do seu desempenho. Portanto a utilização de indicadores só será bem sucedida 
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se houver um feedback dos resultados, para que os colaboradores sejam comunicados do seu 

desempenho, pois somente assim é possível traçar planos de melhoria. 

A cooperativa em estudo trata-se de uma cooperativa composta por médicos que 

enfrentava algumas dificuldades como falta de interesse dos cooperados na participação de 

assembléias e pouca participação na gestão da cooperativa, de forma geral, problemas 

decorrentes da falta de visão cooperativista entre os associados. 

Desta forma, foi necessário um estudo com o objetivo de remediar esta situação, 

implantar um sistema de gestão que resgatasse os principais objetivos da cooperativa e 

incentivasse a participação dos seus associados. Para isto foi desenvolvido um estudo de 

planejamento estratégico na cooperativa, com o intuito de identificar os principais seus 

principais objetivos e valores, e realizou-se também, a implantação de um sistema de 

remuneração variável com o intuito motivar os cooperados a participar mais ativamente da 

gestão na cooperativa, e sem perder o foco dos principais preceitos da economia solidária. 

Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico fornece base para que as organizações possam tomar 

decisões sem perder o foco dos seus principais objetivos. Segundo Kotler e Keller (2006) o 

planejamento estratégico orientado para o mercado é um processo gerencial de 

desenvolvimento e manutenção de uma adequação viável entre objetivos, habilidades e 

recursos da organização e suas oportunidades em um mercado em constante mudança.  

De acordo com Lucena (2004) é necessário encontrar os valores que sejam a essência 

da organização e o conduzam até o futuro. Portanto, é importante que se reconheça a situação 

atual da empresa para que se possam traçar perspectivas reais de futuro, com o intuito de 

alinhar a visão com as necessidades reais da organização. 

O estabelecimento da missão da organização define o posicionamento estratégico da 

empresa, traduzindo seu objetivo fundamental. Para Lucena (2004) definir claramente a 

missão da organização orienta os funcionários para que, mesmo trabalhando de forma 

independente, realizem as metas da organização. 

 

 Remuneração Variável 

Coopers e Lybrand (1996) ressaltam que à medida que o sistema de remuneração é 

alinhado ao contexto e à estratégia da empresa, constitui-se um componente de motivação e 

harmonização de interesses, contribuindo para a construção de significados partilhados e 

ajudando a gerar visões comuns. 
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Participação nos Lucros e Resultados 

Dentre os sistemas de remuneração variável se destaca a participação nos lucros e 

resultados (PLR), pois não estão ligadas necessariamente ao bom desempenho de uma área 

especifica e sim ao desempenho de todo o conjunto. Pontes (1995) destaca que uma das 

diretrizes de se realizar a implantação de um programa de participação nos lucros e resultados 

é o de levar os funcionários a se empenharem em suas funções, melhorando os processos de 

trabalho, buscando o sucesso da organização. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa teve início com caráter bibliográfico com o objetivo de realizar um 

levantamento acerca do estado da arte da temática do trabalho: planejamento estratégico e 

remuneração variável.  

Segundo Gil (2000) o estudo tem caráter descritivo, pois é oriundo da observação e 

tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno. Gil (2010) ainda ressalta que o estudo de caso, método do presente artigo, não tem 

por objetivo obter uma generalização de uma situação, mas sim uma visão global do 

problema.  

O método da pesquisa é estruturada da seguinte forma: inicia-se com o levantamento 

de informação da empresa e a apresentação do modelo para a alta direção, em seguida serão 

apresentadas as etapas da aplicação do planejamento estratégico e da remuneração variável. 

Nos capítulos seguintes, será desenvolvido método do desenvolvimento da pesquisa e, por 

último, discutidos os resultados obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas reuniões com os gestores da cooperativa com o intuito de 

apresentar todo o projeto. Nesta etapa inicial de sensibilização foram apresentados alguns 

casos de sucesso, para comprovar a eficácia do método utilizado. 

A empresa do estudo trata-se de uma cooperativa médica, com 370 médicos 

associados e possui todas as características estabelecidas pelo Congresso da Aliança 

Cooperativa Internacional (ACI). Caracterizando-se, portanto como uma cooperativa que 

emerge na sociedade como uma alternativa de desenvolvimento local.  

Após entrevistas com a diretoria e os demais gestores, foi possível constatar que não 

havia uma clara definição entre os setores, sendo apenas dividas apenas atividades entre o 
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financeiro, contábil e um setor de suporte os dois que ainda se dividia entra as operações de 

recursos humanos. Portanto não havia uma clara hierarquia entre a diretoria e o operacional. 

A primeira etapa foi constituída por reuniões com a alta administração com o intuito 

de chegar a um consenso acerca do que se esperava da empresa. Tendo como base estas 

informações foi possível verificar os objetivos da empresa a longo e curto prazo. 

Segundo a figura 1 podem-se observar os fatores internos observados como pontos 

fortes e fracos da organização: 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Gestão democratic 
Ausência da formação de lideranças para a continuidade 
da gestão empreendedora 

Capacitação de funcionários Desinteresse na participação 

Otimização dos serviços de informática Transição da gestão com descontinuidade 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Parcerias Tributação excessiva 

Meios de comunicação Exercício ilegal por outros profissionais da área 

Plano de Previdência Privado Criação de falsas cooperativas 

Figura 1: Planejamento Estratégico – Ameaças para a Organização 

Fonte: Autor (2016) 

 

Missão: Facilitar e regular o mercado do trabalho do profissional através de um 

processo de cogestão, com base nos princípios da ética, do cooperativismo e da educação 

continuada que estimula a qualificação científica dos cooperados, assegurando a credibilidade 

da sociedade. 

Visão: Obtermos reconhecimento, até 2020, como modelo de Cooperativa Médica, 

priorizando a profissionalização, mantendo, através da conscientização dos cooperados, bem 

como da participação e valorização profissional dos mesmos, a disseminação de uma imagem 

positiva e empreendedora junto à sociedade, objetivando o crescimento desta instituição. 

De acordo com os dados levantados, foi possível definir as principais estratégias da 

organização, os principais pontos de ação para se alcançar o que foi traçado no planejamento 

estratégico. Com caráter exemplificativo, serão demonstrados apenas dois objetivos 

estratégicos, como pode-se observar na figura 2. 
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ESTRATÉGIAS OBJETIVOS 
1. Mobilizar a classe médica, entidades e 
parlamentares em defesa do cooperativismo, 
visando melhorias na legislação, abertura de 
mercado e remunerações mais dignas. 

1.1. Ampliar o número de consultas antes do procedimento em consultórios. 
1.2. Manter a carteira de clientes. 
1.3. Fazer investimentos contínuos em marketing. 
1.4. Reajustar anualmente todos os contratos. 

2. Incentivar entre os cooperados a capacitação 
humanista, científica e cooperativista, gerando 
impactos na melhoria da qualidade dos serviços 
da cooperativa. 

2.1. Ofertar oportunidades para que até 2020 os cooperados tenham participado de pelo menos um evento de 
educação cooperativa continuada. 
2.2. Dar oportunidade para que até 2018, os cooperados participem de algum evento sobre ética e de relações 
humanas. 
2.3. Colaborar na implantação de cursos de formação especialista. 

Figura 2: Estratégias e Objetivos estratégicos 

Fonte: Autor (2016)  

Como caráter exemplificativo, foi escolhido determinado setor da organização para 

que possa ser evidenciado no presente estudo. Como se pode observar na figura 3, foram 

estabelecidos os pesos atribuídos aos objetivos estratégicos relativos a este setor. Foram 

atribuídos valores de 1 a 5 de acordo com o grau de importância de cada objetivo dentro da 

estratégia da organização. 

OBJETIVOS 
PESO 
NOMINAL 

1.1. Ampliar o número de consultas antes do procedimento em consultórios. 
                                                                     
2 

1.2. Manter a carteira de clientes. 4 

1.3. Fazer investimentos contínuos em marketing. 5 

2.1. Ofertar oportunidades para que até 2020 pelo menos 20% dos cooperados tenham participado de pelo menos 
um evento de educação cooperativa continuada. 

5 

2.2. Dar oportunidade para que até 2017, os cooperados participem de algum evento sobre ética e de relações 
humanas. 

5 

2.3. Colaborar na implantação de cursos de formação especialista. 4 

Figura 3: Objetivos estratégicos e Pesos Nominais 

Fonte: Autor (2016) 

Com intuito de analisar o desempenho, cada setor teve seus indicadores definidos 

junto aos gestores, a figura 4 mostra os indicadores para cada objetivo estabelecido relativo ao 

setor analisado.  

OBJETIVOS INDICADORES 

1.1. Ampliar o número de consultas antes do procedimento em consultórios. Nº consultas médicas 

1.2. Manter a carteira de clientes. Nº de contratos 

1.3. Fazer investimentos contínuos em marketing. % de investimentos em marketing/faturamento total 

2.1. Ofertar oportunidades para que até 2020 pelo menos 20% dos cooperados 
tenham participado de pelo menos um evento de educação cooperativa continuada. 

% de cooperados que participaram dos eventos de 
educação coorporativa. 

2.2. Dar oportunidade para que até 2017, os cooperados participem de algum 
evento sobre ética e de relações humanas. 

% de cooperados que participaram dos eventos de ética 
e relações humanas. 

2.3. Colaborar na implantação de cursos de formação especialista. 
Nº de cursos de formação nos quais a cooperativa 
participou como colaborador. 

Figura 4: Objetivos estratégicos e Indicadores 

Fonte: Autor (2016) 
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Ao se estabelecer os indicadores, foi necessário associá-los a metas, com o intuito de 

mensurar a evolução destes parâmetros. Para isto foi definido quais as metas adequadas para 

cada setor, como mostrado na figura 5. 

INDICADORES METAS 

Nº consultas médicas Mínimo 50% a mais do nº atual  
Nº de contraltos 19 hospitais - 41 convênios 

% de investimentos em marketing/faturamento total Aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior 

% de cooperados que participaram dos eventos de educação 
coorporativa. 

Mínimo 10% dos cooperados com pelo menos 1 participação em 
eventos de educação coorporativa. 

% de cooperados que participaram dos eventos de ética e relações 
humanas. 

Mínimo 10% dos cooperados com pelo menos 1 participação em 
eventos sobre ética e relações humanas. 

Nº de cursos de formação nos quais a cooperativa participou como 
colaborador. 

Mínimo de 6 cursos por ano 

Figura 5: Indicadores e Metas 

Fonte: Autor (2016) 

Inicialmente, foi possível estabelecer as ações que deveriam ser tomadas para se 

atingir os objetivos delimitados. Em seguida foi dada aos setores a autonomia de estabelecer 

as tarefas dos funcionários para atender às necessidades da organização.  A figura 6 traz as 

ações estabelecidas para cada objetivo do setor em análise. 

OBJETIVOS AÇÕES 

1.1. Ampliar o número de consultas antes do procedimento em consultórios. 
Realizar trabalho junto com convênios (Ex: Folder para os 
cooperados) 

1.2. Manter a carteira de clientes. Realizar visitas periódicas aos hospitais e convênios 

1.3. Fazer investimentos contínuos em marketing. Distribuir brindes aos clientes 

2.1. Ofertar oportunidades para que até 2020  pelo menos 20% dos cooperados tenham participado de pelo menos 
um evento de educação cooperativa continuada. 

Implantar no calendário pelo menos um curso anual 

2.2. Dar oportunidade para que até 2017, os cooperados participem de algum evento sobre ética e de relações 
humanas. 

Implantar no calendário pelo menos um curso sobre ética profissional 
por ano 

2.3. Colaborar na implantação de cursos de formação especialista.  Incluir na residência médica uma palestra sobre cooperativa 

Figura 6: Objetivos estratégicos e Ações 

Fonte: Autor (2016) 

Na avaliação de desempenho individual foram atribuídas notas para cada critério 

apresentado, de acordo com uma escala de 1 a 4, segundo é o seguinte: Superou o esperado –

(4) Dentro do esperado –(3) Próximo ao esperado –(2) Abaixo do esperado –(1) 

Segundo a figura 7 pode-se verificar que foi consolidado o desempenho de acordo 

com os objetivos estratégicos por funcionário. Calculou-se o peso relativo de cada objetivo e 

a este valor multiplicou-se a nota obtida pelo funcionário na avaliação, obtendo assim o índice 

que deve ser multiplicado pelo peso da avaliação (no caso dos objetivos estratégicos valem 

60%). 
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Figura 7: Consolidação dos resultados - Objetivos 

Fonte : Autor (2016) 

Calculo do peso relativo: 

Cálculo do valor do funcionário:  

Cálculo do Objetivo: 

Em que: PNon: Peso Nominal; PRel: Peso Relativo; Func: avaliação relativa do 

funcionário;  

Aval: Avaliação absoluta do funcionário e Obj: Objetivo 

Em seguida realizou-se a avaliação de desempenho comportamental, que da mesma 

forma que a analise dos objetivos apresenta o calculo do peso relativo, que no caso em estudo 

é de igual relevância para todas as variáveis. Multiplicando-se o valor obtido na avaliação 

individual pelo peso relativo obteve-se um índice que foi multiplicado pelo peso da avaliação 

(no caso da avaliação comportamental vale 40%). Analogamente para esta análise são 

utilizadas todas as equações utilizadas anteriormente. 

 
Figura 8: Consolidação dos resultados – Comportamento 

Fonte : Autor (2016) 

Finalmente foi realizada uma simulação de 100% de atendimento em todas as 

avaliações e se obtém o índice máximo de desempenho que deverá ser confrontado com o 

obtido pelo funcionário na avaliação e estabelecido um percentual de desempenho, segundo 

pode-se observar a seguir. 

Nota 

Máxima  

4

,0000  

Nota 

Obtida 

3

,4637  

Desempen

ho (%) 

8

6,59% 

  Pode-se calcular de acordo com a relação: 
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Portanto pode-se verificar que o desempenho do funcionário em questão foi de 

86,59% de atendimento às metas estabelecidas 

Foi realizada uma simulação com os percentuais de 15%, 20% e 25%, optou-se para a 

redistribuição o percentual de 20% do lucro liquido do período anterior. Vale ressaltar que 

nos meses em que não houve lucro não haverá redistribuição da PLR para os funcionários e 

que o valor a ser pago referente à PLR deve levar em conta a avaliação individual do 

funcionário, conforme será demonstrado adiante. 

Após se verificar o percentual destinado à PLR deve-se decidir o percentual que será 

destinado por cargo. Foi definido através de reuniões que os cargos de gerente e técnico 

administrativo receberiam um percentual de 60% sobre os 20% destinados à PLR. Os demais 

cargos somariam os 40% restante, segundo pode-se verificar na figura 9. 

Cargo Percentual por Cargo Percentual por Função 
Gerente Adm. Financ. 

60% 
20,00% 

Técnico Administrativo 20,00% 
Técnico Administrativo 20,00% 
Auxiliar Administrativo I 

40% 

5,20% 
Auxiliar Administrativo I 5,20% 
Auxiliar Administrativo I 5,20% 
Auxiliar Administrativo I 5,20% 
Auxiliar Administrativo I 5,20% 
Auxiliar Administrativo II 5,20% 
Auxiliar Administrativo I 5,20% 
CONTÍNUO 2,00% 
Auxiliar de Serviços 1,60% 

TOTAL 100% 100% 

Figura 9: Percentual da PLR por cargo 

Fonte : Autor (2016) 

No caso em estudo foi aplicado o método para a célula de relacionamento. O cargo 

ocupado pelo funcionário desta célula é de técnico administrativo, sendo, portanto, destinado 

à remuneração variável um percentual de 20% do valor total destinado à PLR. No entanto, 

este funcionário obteve média na avaliação de desempenho consolidada (individual + 

objetivos estratégicos) igual a 86,59%. Portanto este funcionário irá receber 86,59% dos 20% 

destinado ao seu cargo. Conforme se pode observar a seguir.   

             

LLant = Lucro líquido do período anterior; VS = Valor percentual da PLR para o setor; 

ADC = Valor Percentual da avaliação de desempenho consolidada. 

Portanto para o caso em estudo, aplicando-se a relação acima, pode-se verificar que o 

funcionário da célula de relacionamento irá receber: 
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CONCLUSÕES 

A análise dos componentes organizacionais permitiu desenvolver uma metodologia para 

implantação de um sistema de remuneração variável de participação nos lucros, tendo como 

base a avaliação de desempenho dos funcionários. 

Desta forma, pode-se verificar que a análise de desempenho é uma importante 

ferramenta não somente para a implantação da PLR, mas para a tomada de outras decisões 

gerenciais. Durante esta análise a empresa verificou a necessidade de investir em um SIG 

(sistema de informações gerenciais), que foi justificada pela necessidade de uma das 

estratégias estabelecidas. Outros investimentos foram realizados, na área de capacitação, 

marketing e ampliação do quadro de funcionários (contratação e um auditor). Estas e outras 

medidas foram tomadas para melhorar o desempenho da cooperativa com base em um estudo 

e verificada a real necessidade de investir nestas melhorias 
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RESUMO: Mediante a temática e discussões a respeito da inclusão social, o presente trabalho 
faz parte de um projeto de execução de acessibilidade baseado em pesquisas desenvolvidas no 
Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus Campina Grande. Esse projeto propõe melhorias 
na qualidade de vida de milhares de estudantes brasileiros, que lutam pela inclusão social e se 
esforçam para superar algum tipo de deficiência física, assim, como qualquer pessoa de 
mobilidade reduzida (PMR). O trabalho desenvolvido busca aprimorar as condições das 
Pessoas Com Deficiência (PCD) fundamentado nos estudos e temática da inclusão de 
deficientes visuais ou de baixa visão (parcial), que são impossibilitados de desenvolver 
atividades como: estudar, trabalhar ou sair de casa por possuir algum tipo de limitação, visto 
que a acessibilidade em algumas instituições tem dificultado o seu desenvolvimento. A 
demarcação e colocação das sinalizações horizontais e verticais sejam no estacionamento e 
nas áreas internas dos prédios é a forma mais eficiente para identificar o caminho e os 
obstáculos para estudantes que apresentem baixa mobilidade, baixa visão ou cegueira. Com 
isso, foi usada uma metodologia de execução com materiais de aplicação simples, como tintas 
para as pinturas horizontais, placas verticais colocadas nos estacionamentos, bem como para o 
assentamento dos pisos táteis que foi implantado nos prédios da instituição com a finalidade 
de determinar uma rota de acessibilidade para os estudantes com tais deficiências, sendo 
obedecidas as especificações técnicas exigidas por norma regulamentadora (NBR 9050/2015). 
Vale salientar que o processo executivo tem seguido os projetos de acessibilidade elaborados 
a partir de estudos sobre aplicações alternativas que atendam as necessidades dos deficientes 
no campus. Os locais, além de possuírem sinalização tátil, ainda serão contemplados com a 
inclusão de outros itens como mapas táteis e identificação dos espaços com a inserção de 
placas com braile que irão democratizar o acesso à educação e o lazer para os estudantes. 
Com o fim dessa execução, ainda que haja outros setores a serem contemplados com a 
colocação dos pisos táteis, o IFPB – Campus Campina Grande passa a possuir uma boa 
estrutura para atender as condições dos deficientes físicos, auditivos e visuais, servindo de 
modelo para demais instituições da rede federal do estado da Paraíba.  
 
Palavras–chave: Pisos Táteis, Inclusão Social, Qualidade de Vida. 

 

IMPLANTATION OF ACESSIBILITY PROJECT FROM IFPB – 

CAMPUS CAMPINA GRANDE TO VISUALLY IMPAIRED PEOPLE 

 
ABSTRACT: By theme and discussions regarding social inclusion, the present work is part 
of an executive project based on developed researches at the Federal Institute of Paraíba - 
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IFPB, Campus Campina Grande. This project proposes improvements in the life quality of 
thousands of Brazilian students, whose fight for social inclusion and struggle to overcome 
some kind of disability, as well as any person with reduced mobility. The developed work 
wants to improve the conditions of disabled people grounded on studies and theme for the 
issue of inclusion of visually impaired, being total loss or low vision (partial), whose are 
unable to develop activities, such as go studying, working or go out for having some sort of 
limitation, since accessibility in some institutions has hampered its development. The 
demarcation and placement of tactile signage is the most efficient way to identify the path and 
the obstacles for students who have blindness or low vision. Thus, it was used a methodology 
of implementation with simple application materials, such as paints for horizontal painting, 
vertical plates in parking lots as well as the laying of tactile flooring which was grounded in 
the buildings of the Institution in order to determine an accessibility route for students with 
such disables, with technical specifications demanded by regulatory standard being obeyed. It 
is important to notice that the executive process has followed the accessibility projects 
elaborated from studies about alternative applications that attend the needs of deficient in the 
college. The places also will be contemplated with the inclusion of other items like tactile 
maps and identification of spaces with the insertion of plaques maiden in braille that will 
democratize the access to education and the leisure to the students. In the end of this 
execution, although there are other sectors to be contemplated by the laying of the tactile 
flooring, the IFPB – Campina Grande starts to have a good structure to attend the conditions 
for physically, hearing and visual disabled people, serving as a model for other institutions of 
the federal network in the state of Paraíba.  
 
KEYWORDS: Tactile Flooring, Social Inclusion, Life Quality. 

INTRODUÇÃO 
A execução dos projetos de inclusão para os alunos com deficiências que ingressam na 

rede Federal de Ensino tem provocado mudanças na forma de acesso dos estudantes que 

apresentam alguma necessidade especial, quanto à organização e locomoção, ao ser 

construído um ambiente adequado para o convívio e formação profissional dos mesmos. É 

através das práticas executivas de acordo com projetos de acessibilidade feitos do estudo de 

normas, que tem sido possível tornar o IFPB – Campus Campina Grande um local que possa 

melhor absorver e desenvolver sua metodologia de ensino junto aos alunos que apresentam 

deficiência.  

Segundo censo do IBGE (2010), a população ocupada com pelo menos uma das 

deficiências investigadas - visual, auditiva, motora e mental - representava 23,6% (20,3 

milhões) do total ocupado (86,3 milhões). É possível notar que o Brasil vem apresentando um 

considerável avanço com relação à empregabilidade de pessoas com deficiência, mas ainda há 

um enorme caminho a percorrer. De acordo com Maciel (2000), milhares de pessoas são 

discriminadas por apresentarem algum tipo de deficiência. A ignorância da sociedade para 

com os deficientes só aumenta o pensamento preconceituoso, pois é mais fácil dar atenção às 

aparências e limitações do que os potenciais e capacidades de tais indivíduos. 
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Pensando nisso, tendo em vista que a instituição de ensino possui padrões satisfatórios 

para deficientes auditivos e físicos, busca-se a inclusão dos deficientes visuais. A 

fundamentação para este projeto, o qual foca na etapa executiva das obras de acessibilidade a 

partir de conceitos elaborados nos projetos do campus, realinha as práticas construtivas com 

as melhorias para a democratização da educação e lazer, fazendo o uso dos conceitos básicos 

da arquitetura e aplicando as inovações técnicas dentro dos métodos construtivos, garantindo 

assim uma escolarização de qualidade para todos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os pisos táteis serão implantados em todos os setores do campus. A primeira etapa 

atingirá o bloco administrativo em seguida os demais setores. A área total de sinalização é de 

550m² com investimentos na ordem de R$ 40 mil reais. Confeccionado em material 

emborrachado, as placas possuem tracejado em alto relevo com desenhos de barras 

sequenciais que indicam o sentido e o de bolinhas quando há um obstáculo à frente (Figura 1a 

e Figura 1b). 

   

 

 

 

 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 1. Piso tátil placas com tracejado em alto relevo com desenhos de barras 
sequenciais que indicam o sentido e obstáculos. 

Após uma revisão ampla da bibliografia sobre técnicas e práticas alternativas no projeto 

de acessibilidade previamente elaborado (Figura 2) que atende as necessidades dos 

deficientes, o processo executivo foi iniciado a fim de incluir as adaptações necessárias ao 

PCD, com base na NBR 9050/2004.  
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Figura 2.  Projeto de acessibilidade para todo o campus, contemplando desde vagas 
para deficientes até a utilização do piso tátil. IFPB, 2016. 
 
A aplicação dos métodos - que tornam a unidade de ensino um ambiente acessível - 

pesquisados anteriormente contou com a formação de uma comissão interna do IFPB – 

Campus Campina Grande com o intuito de efetuar as sinalizações horizontais e verticais no 

estacionamento e as demarcações e assentamento dos pisos táteis de acordo com a norma 

pertinente.  

Durante a execução do assentamento, materiais de uso simples foram utilizados em 

sequência, como a linha de náilon para assegurar a ortogonalidade e o alinhamento entre as 

marcações. Logo após, fitas adesivas tipo crepe que permitiam a formação de um layout para 

orientar o campo de aplicação com a largura exigida para a colagem do material, além de não 

danificar as demais áreas não contempladas com o assentamento do mesmo. Em seguida, era 

aplicada a cola do tipo norcola nas guias de aplicação e no verso dos pisos com o intuito de 

garantir a aderência entre o piso tipo granilite (onde é predominante no campus) e o tátil, em 

que seu material é composto por placas quadradas de borracha antiderrapantes com dimensões 

de 25 x 25 cm conforme mostrado anteriormente na Figura 1a e b. A fase de execução 

abrange todo o campus com o objetivo de obter êxito na formação, capacitação e inclusão das 

Pessoas Com Deficiência (PCD). O Instituto conta ainda com a inclusão de softwares na 

biblioteca capazes de atender esse tipo de deficientes, com o propósito de fazer uma inclusão 

digital dos mesmos, além de possibilitar o acesso ao ensino e pesquisa dentro da instituição. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A implementação do projeto de inclusão teve início nos estacionamentos e prédios 

administrativos da instituição, começando pelas direções do campus (Direção Geral, Direção 

de Ensino, Direção de Administração) e percorrendo o prédio anexo, o qual é constituído 

pelos setores de almoxarifado, de xerografia e médico. Em seguida, partiu para o prédio onde 

se encontram as coordenações dos cursos de Construção de Edifícios e de Petróleo e gás e 

seus laboratórios e logo em seguida as salas de aula também foram contempladas. 

Foram realizadas todas as sinalizações horizontais e verticais no estacionamento do 

campus para atender aos visitantes e aos que fazem parte campus campina Grande (discentes, 

docentes e técnicos administrativos) como pode ser observado na Figura 3a e 3b. 

 

  

(a)                                                               (b)                                            

 Figura 3.  Processo executivo de pintura do estacionamento. IFPB, 2016. 

A aplicação dos pisos táteis, conforme metodologia partiu do Prédio Administrativo 

com o alinhamento e colocação das fitas crepe (Figura 4a) de acordo com o tamanho das 

placas quadradas de borracha antiderrapantes com dimensões de 25 x 25 cm, para em seguida 

colá-las após o tempo necessário da cola aderir adequadamente a superfície (Figura 4b).   

                              

   

         (a)                                          (b)                                          
Figura 4.  Processo de assentamento dos pisos táteis - Setor Administrativo. IFPB, 2016. 
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Após o término do serviços no prédio administrativo (Figura 5a), foi dado ênfase aos 

trabalhos de execução dos pisos no prédio onde se encontram as coordenações dos cursos de 

Construção de Edifícios e de Petróleo e gás e seus laboratórios (Figura 5b), visto que no 

Central de Aulas, com a demanda de alunos que trafegava, dificultava no momento a 

implantação, o que só pôde ser feito após o término do semestre, como pode ser visto na 

Figura 5c. 

 

   

(a)                                       (b)                                       (c)                

Figura 5. Conclusão dos caminhos de acessibilidade no campus. IFPB, 2016. 

 

Durante a colocação do material, houve o acompanhamento dos serviços por parte da 

comissão com o propósito de adequar a execução à NBR 9050 quanto à modulação, espaços 

limite entre pisos e rampas, portas e escadas (Figura 6a,b,c e d), além da disponibilidade dos 

pisos de alerta e direcional quanto à quantidade de direções a serem incluídas no caminho. 

Tendo sido realizado sob parâmetros modelo, o projeto de inserção de pisos táteis no campus 

tem diminuído as limitações que a deficiência acarreta, aumentando assim a inclusão social 

entre as PCD de todo instituto, com uma maior liberdade e independência no ambiente 

escolhido pelo estudante para sua formação.  
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    (a)           (b) 

 

(c)                            (d) 
Figura 6. Compatibilidade da execução com a norma pertinente. 

  

Como bem coloca Sá et al (2007), necessidades decorrentes de limitações visuais não 

devem ser ignoradas, negligenciadas ou confundidas com concessões ou necessidades 

fictícias. Assim sendo, a diminuição de fronteiras impostas pelo limite das pessoas com 

deficiência permite que a instituição sirva de modelo para aplicação de planos de 

acessibilidade em toda rede de Institutos Federais na Paraíba. 

Saulo Wellington Feliciano é o único aluno cego do campus, e que este ano receberá 

mais dois. De acordo com ele, a colocação do piso tátil trará autonomia. “Se todos os lugares 

tivessem isso, facilitaria bastante as nossas vidas. Agora poderei me locomover sozinho e com 

mais segurança”, afirma o estudante de Informática (Figura 7). 
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Figura 7. Compatibilidade da execução com a norma pertinente. Fonte: Ernani Baracho. 

 

Estudos semelhantes em institutos federais têm sido feitos a fim de melhorar as 

condições de acessibilidade nos ambientes. No caso do IFET-SE, vários aspectos foram 

identificados como obstáculos que dificultam a locomoção dos estudantes com deficiência, 

onde se sugere algumas intervenções para adequação das áreas internas e externas, dentre elas 

a construção de uma pista tátil, de acordo com Freitas (2009). Portanto, a inserção dos pisos 

táteis tem sido considerada fundamental para tornar os locais mais acessíveis à PCD. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho trouxe importantes contribuições para a acessibilidade e inclusão das 

pessoas com deficiência no IFPB, quanto aos ambientes escolares, através da investigação dos 

conceitos sobre a pessoa com deficiência visual, inclusão social e acessibilidade. Constata-se 

que, com o andamento do processo executivo de implantação dos pisos táteis, o Instituto 

passa a fornecer boas condições para atender aos deficientes: auditivo, físico e visual. A 

instituição agora conta com a identificação tátil nos prédios que abrangem o setor 

administrativo (incluindo o prédio anexo) e os blocos de salas de aula, coordenações e 

laboratórios. Além destes, a área de vivência e lazer, a biblioteca e demais setores serão 

contemplados. Para atender as necessidades e o conforto dos alunos com cegueira ou baixa 

visão, a sinalização tátil é a forma mais eficiente para identificar o caminho e os obstáculos. 

Os mapas táteis e placas com braile nas portas para identificação de espaços também serão 

providenciados. Com isso, pesquisas de cunho estatístico para averiguação do estado das 

instalações físicas nas dependências da instituição podem ser realizadas para a continuação de 

rotas de acessibilidade em novas edificações em construção no campus. O serviço 

previamente realizado servirá de modelo comparativo para pôr em prática da forma mais 

eficiente o projeto de acessibilidade para as áreas ainda não iniciadas. 
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RESUMO: O programa 5S da qualidade se aplica como uma forma de transformar o meio de 
trabalho através de seus cinco sensos, deixando-o propício ao desenvolvimento das atividades 
diárias de maneira mais rápida e eficaz. Com esse intuito o programa foi implantado numa 
obra do município de Picuí. Através de um checklist denominado LAE (Lista de Avaliação de 
Equipes) foram obtidos resultados avaliando-se o ambiente de trabalho da obra. Os resultados 
conquistados foram bastante satisfatórios, tendo em vista que o meio de trabalho em que o 
programa foi implantado estava em condições péssimas de organização, o que causava muitos 
atrasos em cada atividade realizada, o que no final acarretava numa grande perda de 
produtividade. 
Palavras–chave: gerenciamento da qualidade, construção civil, redução de desperdícios 
 

"5S" QUALITY SYSTEM IMPLANTATION ON CONSTRUCTION 
SITES: AN EXPLORATION STUDY ON PICUÍ-PB CITY 

ABSTRACT: The quality 5S program applies as a way to transform the working 
environment through the five senses, making it favorable to the daily activities development 
faster and more effectively. To that end the program was implemented in a Picuí city 
building. Through a checklist called LAE (Team Evaluation List) results were obtained by 
evaluating the building environment. The results achieved were satisfactory, given that the 
working environment in which the program was implemented was in a poor organization 
condition, which caused many delays in each activity performed, and ultimately entailed a 
major loss of productivity. 
KEYWORDS: quality management, waste reduction, civil construction  
 

INTRODUÇÃO 

No século atual é indispensável o uso de técnicas que promovam uma melhoria da 

qualidade nos processos produtivos, isso propicia a manutenção da empresa no mercado 

consumidor e aumenta os seus lucros quando esta reduz o tempo de processo e os custos 

adicionais com as perdas decorrentes dos processos. É sempre mais notória a preocupação do 

consumidor com a qualidade e eficiência dos produtos adquiridos, não sendo diferente com a 

construção civil.  

De acordo com Cordeiro (2013), atualmente o cliente não busca apenas o menor preço, 

mas sim um produto de qualidade que seja certificado, que atenda a todas as normas 
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relacionadas a ele e também com a credibilidade da empresa prestadora do serviço no 

mercado. Para se adequar a essas novas exigências, as empresas precisam rever sua política de 

produção e a maneira como ela é percebida no mercado. Neste sentido, existe uma crescente 

procura por parte das empresas por programas que revitalizem sua gestão interna, buscando a 

satisfação dos clientes e superar em preço e qualidade os produtos e serviços ofertados pela 

concorrência. Desta forma, os clientes e investidores têm uma garantia maior quanto à 

qualidade do produto no qual estão investindo, ou seja, que o seu capital está investindo na 

agregação de valor do produto. 

Neste sentido, buscando auxiliar e padronizar os procedimentos para o alcance da 

qualidade nas empresas, em 1987 foi elaborada a ISO (Internacional Standardization 

Organization) 9000, sendo esta uma norma internacional voltada às diretrizes da qualidade. 

No Brasil, na década de 90, o Governo Federal criou o PBQP-H (Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do Habitat), um programa de qualidade voltado para o setor da 

construção civil (CORDEIRO, 2013). 

Conforme Luiz e Vito (2011), o Programa 5S teve seu início no Japão, na década de 

1950, principiado por Kaoru Ishikawa. Esse programa visa extinguir do meio no qual é 

implantado fatores que causem desperdício, desorganização e elementos similares, sempre se 

apoiando nos cincos pilares que o sustentam e o nomeiam, os 5 sensos: senso de utilidade, 

senso de organização, senso de limpeza, senso de segurança e senso de autodisciplina. Esses 

sensos fazem referência às cinco palavras japonesas: seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuke, 

que deram nome ao programa. 

De forma geral, a filosofia 5S é uma forma de organizar o ambiente de trabalho, 

educando e treinando os colaboradores e aprimorando cada vez mais as atividades diárias. À 

vista disso, tal programa se tornou a base para a introdução dos processos de gestão da 

qualidade. É de vital relevância que todos da empresa assimilem e pratiquem os conceitos 

propostos pelo programa para que o mesmo se consolide.  

O Programa atrai muitas empresas devido a sua implantação, que não traz muitas 

dificuldades. Porém, o grande problema se dá na manutenção do mesmo, que acarreta consigo 

bastantes complicações, pois mantê-lo em longo prazo para que as partes envolvidas nesse 

processo absorvam seus conceitos, é muito mais difícil (TONTINI, 1998). 

No setor da construção, diversos estudos (GONZALEZ, 2002; LUIZ, VITO, 2011; 

CORDEIRO, 2013) buscaram aplicar o programa 5S em canteiros de obras com o intuito de 

modificar o ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades rotineiras e as suas 

atitudes. Além disso, de acordo com Martins et al. (1998), auxilia empresas construtoras a 
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reduzir custos e aumentar seu faturamento, apresentando-se também como uma excelente 

alternativa para melhorar a transparência na empresa. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o estudo mostra um estudo exploratório sobre a 

implantação dos 5 sensos em uma obra residencial de pequeno porte no município de Picuí – 

PB, expondo as principais dificuldades encontradas e melhorias obtidas no canteiro. Nesse 

sentido, a pesquisa busca evidenciar as vantagens da implantação do sistema de qualidade 5S 

na organização dos almoxarifados de canteiros de obra. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho, a estratégia de pesquisa utilizada quanto aos seus objetivos foi a 

pesquisa exploratória. Tal estratégia foi escolhida devido ao fato de que os pesquisadores 

buscavam entender como a implantação da ferramenta 5S em canteiros de obra do município 

de Picuí iria melhorara qualidade destes canteiros e a produtividade dos trabalhadores. Na 

presente pesquisa, esta compreensão foi obtida a partir das informações adquiridas através dos 

dados coletados. 

Para Andrade (2002), as principais finalidades da pesquisa exploratória são: fornecer 

informações detalhadas sobre o tema a ser investigado; facilitar a delimitação do tema da 

pesquisa; guiar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou descobrir um novo 

tipo de enfoque sobre o problema estudado. Portanto, é apropriado para os primeiros estágios 

da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por 

parte do pesquisador são insuficientes ou inexistentes e torna-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 1999). 

O canteiro de obras escolhido para a pesquisa se encontra no município de Picuí, 

localizado na Mesorregião Geográfica da Borborema e Microrregião do Seridó Oriental 

Paraibano. A construção civil nesta localidade se caracteriza através da execução de diversas 

obras de pequeno porte como casas e pequenas edificações, além de algumas obras de médio 

porte como a construção e ampliação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Paraíba – IFPB (FAMÁ, SANTOS, 2013) e, mais recentemente de uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) executada na cidade. 

A utilização da técnica do sistema 5S de produção teve início com estudo e implantação 

do primeiro senso da ferramenta: o senso de utilidade. Este senso foi executado seguindo duas 

etapas: na primeira etapa realizou-se uma análise dos materiais necessários para as atividades 

que ocorriam naquele determinado momento da obra e dos que não eram mais utilizados, 
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fazendo isso, os materiais que não eram mais úteis foram recolhidos e realizou-se uma 

limpeza no local, seguindo essa filosofia.  

Neste senso, inicialmente foram analisadas as atividades que ocorriam na obra 

(alvenaria externa e acabamento externo), os almoxarifados, a disposição de materiais 

inutilizáveis ou sem funcionalidade para a obra ou para atividades que aconteciam, e por fim 

identificou-se o local dos entulhos (Figura 1). 

 

Figura 1. Local onde eram depositados os entulhos 
da obra. 

 

Ainda dentro das atividades do primeiro senso, a segunda etapa aplicada foi a de 

classificação de acordo com o uso de cada ferramenta ou material. Para Delmiro et al. (2016) 

os itens presentes no local devem ser classificados de acordo com a sua utilização e a 

frequência de uso. Para classificar materiais e ferramentas, foi seguido o seguinte fluxograma 

(Figura 2): 

 

Figura 2: Fluxograma para aplicação do Senso de Utilização 

(DELMIRO et al., 2016). 
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Dando prosseguimento à implantação do 5S, foi aplicado o segundo pilar que é o senso 

de organização. Nesse senso, foram organizados os itens seguindo a ordem de uso, 

identificados de acordo com o conhecimento dos trabalhadores da obra, os quais já possuem 

experiência no canteiro pelo tempo que estão empregados. Gonzalez (2009) afirma que senso 

de organização trata da organização de itens ou informações necessárias à determinada 

atividade, de modo que eles estejam ordenados para fácil acesso e manuseio. De acordo com 

Delmiro et al. (2016) as disposições desses itens devem ser guiadas por critérios definidos. 

Ouvir os colaboradores inseridos no meio de trabalho é de grande relevância, pois os mesmos 

estão habituados com a rotina e podem dar grande ajuda. Além de ser muito importante uma 

comunicação visível de fácil entendimento. Para aplicação desse senso, foi utilizada a Tabela 

1 para armazenamentos dos itens. 

Em seguida, buscou-se focar especialmente na limpeza do local do almoxarifado, 

prevenindo acidentes e a desorganização do canteiro. Para isso, utilizou-se a filosofia do 

terceiro pilar em estudo: o senso de limpeza. Luiz e Vito (2011) estabelecem que nesse senso 

é preciso ter uma visão ampla do ambiente de trabalho, e averiguar se existem hábitos que 

estão gerando sujeira no meio. Gonzalez (2009) fala que mais importante que a limpeza do 

ambiente é evitar que ele seja sujo, por isso deve-se identificar todos os focos de sujeiras e 

eliminá-los.  

 

Tabela 1: Frequência de uso e disposição de armazenamento dos itens.  

Frequência de uso Onde Guardar 

Toda hora No local de trabalho 

Todo dia Próximo ao local de trabalho 

Toda semana Almoxarifado 

Sem uso previsível Colocar à disposição 

 

Nesse contexto, foi enfatizada também a orientação para o uso de políticas internas de 

limpeza para os trabalhadores. Para Delmiro et al. (2016) os servidores precisam se 

conscientizar para não causar sujeita desnecessária no local de trabalho e limpar o mesmo 

sempre que possível. Para implantação desse senso, foram seguidos os seguintes passos: 

• Identificar e eliminar as causas de sujeira e poeira; 

• Incentivar os colegas a manterem o ambiente limpo; 

• Desligar e cobrir os equipamentos ao fim do expediente. 



 

5169 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Logo após esta etapa, ressaltou-se também a questão da segurança e saúde os 

trabalhadores, visto que dentro do canteiro existem diversos riscos a acidentes, incluindo os 

biológicos, provenientes de bactérias, fungos, parasitas e demais pragas que têm facilidade de 

se desenvolver em locais úmidos, mal iluminados e que possui detritos orgânicos, como restos 

de comida. Este foi o quarto senso implantado, sendo utilizadas as seguintes medidas: 

• Eliminar fontes de perigo; 

• Promover o embelezamento do local de trabalho por meio da limpeza; 

• Manter excelentes condições de higiene nos banheiros, refeitórios, etc. 

Nesta etapa, realizou-se a desobstrução das passagens principais de entrada e saída de 

materiais e pessoas na obra (Figura 3). Isso possibilitou um combate a acidentes provenientes 

de materiais e ferramentas espalhadas pela obra. 

A fase final da implantação do sistema 5S foi a de aplicação do senso de autodisciplina. 

Nesta etapa é de suma importância que todas as outras anteriores tenham tido sucesso e 

reciprocidade com os trabalhadores, visto que os mesmos não estão acostumados com tais 

mudanças. Luiz e Vito (2011) ratificam que o senso de autodisciplina é uma consequência dos 

outros sensos, ou seja, ao chegar nesse senso significa que a implantação dos 5S’s está 

funcionando. Delmiro et al. (2016) sustenta que esse senso é dependente da conscientização e 

envolvimento dos colaboradores.  

Entre as atividades realizadas na execução do último senso, citam-se: mobilização do 

pedreiro na reutilização de argamassa restante do processo de reboco; retirada de resíduos do 

local da atividade pelo servente e armazenamento de tábuas em um único local. 

 

Figura 3. Entrada principal de pessoas e materiais no canteiro antese depois da 
aplicação da ferramenta 5S. 

 

Com base nos estudos de Luiz e Vito (2001), a presente pesquisa utilizou o checklist 

LEA (Lista de Avaliação de Equipes) para verificar o quão necessário e eficaz foi a 

implantação do 5S. Por meio desse checklist também foi possível identificar soluções para os 
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problemas encontrados. Os mesmos autores estabelecem que o programa proporciona 

melhorias significativas no meio de trabalho, tanto em relação à ambientação do local, na 

maneira de desempenhar ocupações diárias, quanto na postura de seus colaboradores. Essas 

melhorias podem ser observadas e avaliadas, através do checklist LEA que avalia os cinco 

sensos do programa. 

Para a aplicação do LEA, foram realizadas quatro visitas ao canteiro de obras. A Figura 

4 mostra o gráfico do avanço de cada senso nas 3 visitas realizadas. 

 

Figura 4.Gráfico de análise dos sensos nas três visitas realizadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da execução de todas as etapas anteriores, obtiveram-se os seguintes 

resultados: no senso de utilização, parte dos desperdícios de materiais foi eliminada; 

liberaram-se espaços inutilizáveis devido ao acumulo de entulho ou materiais sem 

funcionalidade para a obra; em contato direto com os trabalhadores, foi promovido o 

incentivo ao uso e reutilização dos materiais, como também à organização do almoxarifado; 

dessa forma, o ambiente limpo possibilitou um aumento de produtividade. 

No senso de organização, reduzir-se o tempo para encontrar determinado material 

necessário para realização de atividades; houve também a conscientização por parte dos 

funcionários da obra em promover a organização dos espaços utilizados como almoxarifado; 

melhoria da comunicação, pois, visto que ficou mais fácil de encontrar o que foi guardado. 

No senso de limpeza e saúde os resultados foram bastante expressivos, os quais 

destacaram-se: ambientes mais agradáveis; bem-estar pessoal dos trabalhadores; prevenção de 

acidentes do trabalho devido a materiais espalhados pela obra; promovemos também a melhor 
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acomodação os pedreiros e serventes durante o horário de descanso; menor risco de infestação 

de pragas parasitas e também da Dengue; além de incitar uma disposição dos funcionários por 

meio do ambiente limpo e organizado. 

Por fim, e o mais importante, obteve-se um maior estímulo dos trabalhadores da obra, 

na qual foi implantado o sistema 5S, a pensarem e se auto julgarem por meio das suas 

atitudes. Isso levando em consideração aos desperdícios de dinheiro que ficou mais evidente 

com as nossas interceptações nas atividades por eles executadas. Todos os servidores 

autônomos daquela obra foram induzidos a repetir os processos ali implantados nas demais 

obras que forem construídas por eles, promovendo assim uma difusão do conhecimento e 

também das boas práticas. 

 

CONCLUSÕES 

 A implantação do programa “5S” foi de vital importância para obra, onde se conseguiu 

deixar o meio de trabalho com um aspecto limpo e organizado. Atividades que antes perdiam 

muito tempo devido a questões como desorganização agora tem um ambiente benéfico a 

serem executadas. Com isso, não se perde mais tempo procurando ferramentas ou 

informações necessárias à suas ocupações, evitando atrasos e aumentando a produtividade. 

Além disso, conseguiu-se criar um ambiente que gera um clima saudável para o andamento 

dos afazeres. 

Constatou-se que para a implantação desse programa é necessário que todos 

colaboradores se empenhem, principalmente os que fazem parte da gerência. Para isso, é 

indispensável sempre ter uma boa comunicação, compartilhando progressos, conquistas e 

deixar claro qual a função de cada elemento da equipe, uma vez que essa implantação não se 

dá em um curto espaço de tempo. É essencial abrir espaço para que os colaboradores, 

independente de seu grau de escolarização, possam falar e dar dicas para o aprimoramento da 

implantação. Verificou-se também as mudanças em relação ao pensamento dos colaboradores 

sobre a “cultura do desperdício”, onde o programa conseguiu não só melhorar aspectos físicos 

do local de trabalho, mas também conscientizou cada envolvido no processo. 
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RESUMO: O projeto consiste na implementação de um sistema de irrigação automatizado e 
controle de fatores importantes para o cultivo de hortaliças que será implementado nas 
dependências do Campus. O sistema propõe viabilizar ao operador maior comodidade no que 
tange aspectos de observação constante, por exemplo. Será utilizado uma placa de um 
microcontrolador de baixo custo (Arduino) e materiais de irrigação recicláveis, como 
mangueiras e canos PVC. O sistema também visa garantir a economia de água através do 
controle de vazão evitando desperdício e aumentado a qualidade da cultura cultivada.  
Palavras–chave: Automatização, Horta, Arduino, Irrigação, Tecnologia. 
 
IMPLEMENTATION OF A GARDEN FOR AUTOMATED IFAM-CPRF USING 
ARDUINO AND LOW COST OF MATERIALS 
 
ABSTRACT: The project is the implementation of an automated irrigation system and 
control of important factors for growing vegetables which will be implemented on the 
premises of Campus. The system proposes to enable greater operator convenience regarding 
aspects of constant observation, for example. a plate of a low cost microcontroller (Arduino) 
and irrigation recyclable materials, as hoses and PVC pipes is used. The system also aims to 
ensure the economy of water through the flow control avoiding waste and increased the 
quality of cultivated crop. 
KEYWORDS: Automation, Horta, Arduino, Irrigation Technology. 
 

INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – Campus 

Presidente Figueiredo, no início de 2015 começou o repasse do recurso estudantil em forma 

do serviço, servindo o almoço aos seus discentes completamente grátis. Sendo assim, iniciou-

se um projeto de cultivo de hortaliças com o intuito de produzir o alimento consumido pelo 

Campus. Diante desta problemática, este projeto visa desenvolver a automação para reduzir 

cuidados constantes a horta já instalada, de forma a minimizar transtornos em relação a 

manutenção da mesma e potencializar a qualidade das hortaliças cultivadas.  

O hardware utilizado como microcontrolador foi o Arduino UNO, escolhido por ser de 

fácil controle e programação e por ter um baixo custo. De acordo com Batista (2014 p. 17);  

Arduino é uma plataforma de prototipação eletrônica, open source, baseada em 

hardware e software, onde é possível desenvolver várias automações que envolvam 
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sensores, microcontroladores, motores e outros componentes, por meio de uma 

interface programável e portas eletrônicas digitais e analógicas. As portas digitais 

funcionam de forma binária, e a sua utilização como porta de entrada ou saída é 

definida por código. Já as portas analógicas recebem uma voltagem que varia de 0 a 

5 volts que é mapeada para valores de 0 a 1023. 

A placa possui os dados dos sensores, dentre eles: sensor de temperatura e sensor de 

umidade, e pós-processamento implementa a abertura/fechamento das válvulas hidráulicas 

acionadas por solenoides para a efetivar a irrigação e faz todo o gerenciamento da 

automatização requerida. 

Com o cenário atual de grande preocupação com os recursos naturais, em especial o 

hídrico, busca-se um tipo de irrigação que reduza o desperdício e mantenha a qualidade e a 

produtividade das culturas, dessa forma, foi utilizada a irrigação por gotejamento.  

A irrigação por gotejamento tem ganhado espaço, principalmente nos últimos 15 

anos. Este sistema aplica água em apenas parte da área, reduzindo, assim, a 

superfície do solo que fica molhada, exposta às perdas por evaporação. Com isso, a 

eficiência de aplicação é bem maior e o consumo de água menor. A irrigação 

localizada é usada, em geral, sob a forma de sistema fixo, ou seja, o sistema é 

constituído de tantas linhas laterais quantas forem necessárias para suprir toda a 

área. (BERNARDO, 2002). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Esse artigo tem como objetivo o estudo de desenvolvimento de uma horta 

automatizada utilizando Arduino e materiais de baixo custo. Para isso, utilizou-se o método 

bibliográfico conceitual desenvolvido por Nascimento-e-Silva (2009; 2012), que consiste em 

elaborar uma pergunta de pesquisa, coletar os dados bibliográficos em bases de dados 

eletrônicas, organizar os dados em formato de massa de dados, analisar os dados com uso da 

técnica de análise de conteúdo e gerar a resposta à pergunta de pesquisa. Sendo assim, esse 

artigo propõe o estudo de desenvolvimento de uma horta automatizada utilizando Arduino e 

materiais de baixo custo através da revisão bibliográfica por meio de trabalhos acadêmicos e a 

partir dessa seleção de materiais realizar a execução do desenvolvimento do sistema para a 

horta do IFAM- Campus Presidente Figueiredo. 

Os materiais utilizados estão listados na tabela 01, incluindo a quantidade do que foi 

utilizado. 

Todos os materiais listados na tabela 01, tem um baixo custo e por isso foram 

selecionados, para manter a horta acessível a todos. A placa Arduino, o microcontrolador, 

recebe o software e, após programado, começa a executar loops de forma a verificar todos os 



 

5175 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

sensores e tomar ações já especificadas. A Válvula Solenoide, controla a vazão de água para o 

sistema recebendo comandos diretamente do microcontrolador para abertura (e então início da 

irrigação) e fechamento (para terminar a irrigação). Como a Válvula Solenoide é ligada a uma 

tensão (V) maior que a suportada pelo microcontrolador, é necessário a utilização de um relé 

para realizar o controle do equipamento. O sensor de umidade, ligado a placa Arduino, envia 

os dados coletados do solo para a placa, que por sua vez, executa suas ações. Decidiu-se 

então, colocar um LCD de 16x2, para tornar mais intuitiva e levar os dados dos sensores ao 

responsável da horta. 

Em relação à irrigação, o sistema hídrico será composto por uma mangueira de 20mm, 

mangueira esta que, pode ser encontrada em desuso em diversos lugares, lixões por exemplo. 

Ainda assim, será necessário a utilizações de joelhos e T de PVC para ligar as emendas e 

levar água a toda extensão da horta. 

 

Tabela 1. Materiais Utilizados 

Quantidade Material 

01 Placa Arduino UNO 

03 Válvula Solenoide 12V 

06 Sensor de Umidade 

01 Relé 5V 

01 LCD 16x2 

01 Fonte 12V 

13 metros Mangueira Reciclada 

01 Joelho PVC (20mm) 

02 T PVC (20mm) 

01 metro Cano PVC (20mm) 

 

No loop que o Arduino fica executando, é verificado se o nível baixo do sensor está 

acionado e, caso esteja, o sistema envia um comando para acionar a válvula correspondente a 

esse sensor. O nível alto do sensor também é verificado no loop, e, quando estiver acionado, o 

sistema emite um comando para desativar a sua válvula correspondente, conforme diagrama 

abaixo: 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, materializa a 

proposta de criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, campus 

Presidente Figueiredo, em resposta à Chamada Pública MEC/SETEC No 002/2007, 

tomando por base o modelo proposto pelo Decreto No 6.095/2007 da Presidência da 

República, teve o início de sua implantação na última mudança de denominação 

ocorrida em 2008, por meio do artigo 5º da Lei 11.892 de dezembro de 2008 que 

cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.”(PDI, 2018)  

Desde sua criação, o campi teve alunos de diversas localidades, sendo muitos da sede 

do município e outros de lugares mais distante, chegando a enfrentar 1h30min de estrada 

todos os dias para chegar no Instituto, o que impossibilitava a ida dos alunos até suas casas 



 

5177 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

para alimentação em horário de almoço. Isso era amenizado com o recurso do auxilio, 

entregue aos alunos para a compra do alimento no próprio campus ou em locais próximos. Em 

2015 iniciou a distribuição do almoço aos alunos do turno integrado do campus, utilizando os 

recursos do auxilio. Até então, o alimento utiliza material bruto 100% comprado de terceiros, 

sem nenhum tipo de produção atual no campus. 

Uma solução econômica e interessante para o Campus foi a instalação de uma horta que 

cultivasse alimentos para complementar a alimentação fornecida aos alunos e dessa forma, 

diminuição dos gastos com as empresas terceirizadas. Não obstante, qualquer horta precisa de 

cuidados diários, sendo a irrigação uma dessas variáveis de controle e manutenção da mesma.  

A irrigação é uma técnica que passa por constante evolução, já que a base do mundo é a 

agricultura. Com os desperdícios hídricos cada vez mais se perdendo por utilização 

inadequada em decorrência das atividades humanas, faz-se necessário a criação de técnicas 

que reduzam o desperdício e mantenham a qualidade e a produtividade das culturas. Uma das 

formas de irrigação que evita o desperdício é a irrigação por gotejamento. Dentre as principais 

vantagens da irrigação localizada por gotejamento, elencam-se as seguintes:  

● Maior eficiência no uso da água: permite melhor controle da lâmina d’água aplicada e 

diminui as perdas por evaporação, por percolação e por escoamento superficial.  

● Recomendado para locais onde a água é escassa ou o seu custo de utilização é elevado 

e para regiões onde ocorrem períodos prolongados de seca. 

Maior produtividade: em geral obtém-se maior produtividade com irrigação por 

gotejamento em culturas que respondem a maiores níveis de umidade no solo; é empregado, 

ainda, para culturas de alto valor econômico, pomares, cafezais e hortaliças, entre outras.  

● Maior eficiência na adubação.  

● Maior eficiência no controle sanitário.  

● Não interfere com as práticas culturais das culturas.  

● Adapta-se a diferentes tipos de solo e topografia.  

● Pode ser usada com água salina ou em solos salinos.  

● Economia de mão de obra, uma vez que há possibilidade de automatizar a irrigação e 

a adubação (Fertirrigação). 

Como desvantagens Bernardo (2002) cita que: 

A maior possibilidade de entupimento dos gotejadores, devido às prováveis 

impurezas da água, sendo a qualidade da mesma de suma importância, o que implica 

a utilização de sistemas de filtragem. Outro problema é a má distribuição do sistema 

radicular em função do bulbo molhado que se forma no solo, o que pode ser 

contornado com a melhor distribuição de gotejadores sob a copa da planta. Por fim, 
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o maior custo inicial do sistema irrigado por gotejamento o faz mais adequado para 

cultivos de alto valor econômico e exige a aplicação de alta tecnologia e mão de 

obra especializada em todas as etapas do processo produtivo da cultura. 

Considerando as vantagens acima mencionadas e evidenciando que a utilização da horta 

seria para cultivo de hortaliça se consumo do próprio Campus, necessitando de baixo 

consumo de água e rápido aproveitamento, decidiu-se por utilizar o sistema de irrigação por 

gotejamento que de acordo com Lima e Silva (2000):  

O sistema de irrigação por gotejamento pode fazer com que a cultura do café por 

exemplo, atinja o dobro de produção em relação a outros sistemas de irrigação, o 

que mantém a safra estável durante diversos ciclos. Todavia, deve-se lembrar que a 

técnica deve fazer parte de um programa de práticas para garantir a máxima 

produção de maneira mais eficiente possível. 

Após a pesquisa ser realizada, foi iniciado a implementação do projeto nas 

dependências do campus, iniciando pelo software do microcontrolador Arduino. Toda a 

lógica de controle do sistema foi implementada utilizando a linguagem de programação C 

com o uso de várias bibliotecas fornecidas pela plataforma do Arduino. 

“A automação se faz necessária não somente pela possibilidade de diminuição dos 

custos com a mão de obra, mas principalmente por necessidades operacionais.” (SUZUKI & 

HERNANDEZ, 2009). 

O manejo de irrigação representa os procedimentos utilizados para se irrigar as 

plantas com uma quantidade correta de água, antes que o teor de água no solo 

diminua a ponto de causar dificuldades para as raízes absorverem as quantidades de 

água que a planta necessita para manter seu desenvolvimento sem restrições. Em 

outras palavras, para manejar adequadamente a irrigação deve-se utilizar de 

paramentos que possam auxiliar na determinação de “quando” irrigar e das 

definições de parâmetros para o “quanto” de água deve ser aplicada na irrigação. 

(CALBO & SILVA, 2005). 

A automatização da horta no campus foi planejada com o intuito de inibir cuidados 

constantes ao cultivo das hortaliças do Campus e, após sua implementação, pode-se 

comprovar a qualidade da cultura cultivada, tempo de manuseio efetivamente menor e, 

teoricamente, consumo de água relativamente baixo. 

O manejo da irrigação realizado sem o controle do conteúdo de água do solo pode 

resultar em insucesso da atividade agrícola, reduzindo a produtividade das culturas, 

aumentando os custos de produção pelo maior uso de energia, desperdício de 

nutrientes, doenças e demais gastos acarretados por irrigações excessivas ou 

deficitárias. Dessa forma, o monitoramento das condições de solo e clima durante o 

desenvolvimento da planta, aliado ao conhecimento sobre a cultura permite aplicar 
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com mais precisão a quantidade requerida, bem como o momento correto. 

(BATISTA, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

Considerando que a problemática que impulsionou a realização do projeto foi a 

necessidade de uma horta que não necessitasse de cuidados constantes, foi desenvolvida 

uma alternativa que auxiliasse a solução do problema citado levando em consideração 

diversos outros fatores, como o uso mais racional e sustentável da água e conseguindo 

também diminuir custos do Campus. Assim, foi planejado e desenvolvido um sistema que 

funciona automaticamente com o acionamento de válvulas proporcionando menor 

consumo hídrico e produção mais eficiente em termos de quantidade e qualidade. 

Para fins, a implementação dessa automatização revelou uma nova perspectiva de 

vida no meio rural do IFAM-CPRF. Com um sistema automático capaz de alcançar 

melhores resultados, reduzir gastos excessivos de energia, água e cuidados constantes no 

processo de irrigação convencional. 

Como sugestão para futuros trabalhos propõe‐se que o controle e o monitoramento 

do processo de irrigação possa ser executados remotamente, dando ao responsável 

praticidade de visualizar a horta de qualquer local que possua serviço de internet. 
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RESUMO: A argamassa consiste em uma mistura homogênea de um ou mais aglomerantes, 
agregado miúdo (areia) e água, podendo conter ainda aditivos e adições minerais. A cal 
hidratada, um participante optativo na argamassa, porém importante, encontra-se no mercado 
com opções de qualidades preocupantemente variadas. Diante dessa situação, o presente 
trabalho surgiu com a finalidade de analisar os impactos causados por cales de diferentes 
qualidades no traço das argamassas de revestimento no estado fresco. Adotou-se, para isso, o 
método comparativo nos ensaios de avaliação do índice de consistência, consumo de cimento, 
densidade de massa e teor de ar incorporado, realizados todos no âmbito do laboratório do 
IFRN, entre três traços: um somente com cimento e areia , o traço padrão; outro com adição 
de uma cal de boa qualidade, baseado em sua caracterização, identificada como cal “A”; e por 
último, outro com adição de uma cal que por não ter atendido aos padrões exigidos pela NBR-
7175/2003, é atribuído o título de má qualidade, identificada como cal “B”. Com a realidade 
das análises, foi perceptível a necessidade de ser seletivo e criterioso quanto a escolha de uma 
cal hidratada para uma determinada obra, tendo em vista que atender aos padrões exigidos não 
é tão simples, e o uso de uma cal de qualidade adequada, que atenda os padrões normativos, 
se bem dosada e aplicada, desempenha suas características corretamente, atribuindo segurança 
e economias para o projeto construtivo, já que contribui para a melhora das propriedades do 
produto final, a argamassa de revestimento. 
Palavras–chave: engenharia, comércio, produto, influência, desempenho 
 

IMPORTANCE OF HYDRATED LIME QUALITY IN THE RHEOLOGY 
OF COATING MORTARS IN FRESH STATE 
 
ABSTRACT: The mortar consists of a homogeneous mixture of one or more agglomerative, 
small aggregate (sand) and water, being able to still contain admixtures and mineral additions. 
The hydrated lime, an optional participant in mortar, however important, meets in market with 
options of qualities preoccupying varied. Ahead of this situation, the present work appeared 
with the purpose to analyze the impacts caused for limes of different qualities in the mix of 
coating mortars in fresh state. It was adopted, for this, the comparative method in the assays 
of evaluation of the workability test, cement consumption, density and air test, carried through 
all in the scope of the laboratory of the IFRN, between three mixes: one only with cement and 
sand, the default mix; another one with addition of a lime of good quality, based on its 
characterization, identified as lime “A”; and, another one with addition of a lime that for not 
having taken care of to the standards demanded for the NBR-7175/2003, is attributed the 
heading of bad quality, identified as lime “B”. With the reality of the analyses, it was 
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perceivable the necessity of to be selective and judicious in the choice of a hydrated lime for 
one determined work, in view of that to take care of to the demanded standards is not so 
simple, and the use of a lime of adjusted quality, that take care of the standards normative, if 
dosed well and applied, plays its characteristics correctly, assigning security and economies 
for the constructive project, since it contributes for the improvement of the properties of the 
end item, the coating mortar. 
KEYWORDS: engineering, commerce, product, influence, performance 
 

INTRODUÇÃO 

A argamassa é um material necessário para qualquer obra que utilize pedras, tijolos ou 

blocos cerâmicos, sendo ela a responsável por agregá-los, e ainda, uma de suas funções 

básicas é a de revestir e proteger a edificação contra intempéries, contribuindo para a 

durabilidade do projeto. É uma mistura com capacidade de aderência e endurecimento 

formada por aglomerante, podendo ser cimento e/ou cal hidratada, agregado miúdo, a areia, e 

água, os quais, devido ao entrelaçamento dos cristais, formam uma espécie de malha 

resistente (GUIMARÃES, 1998; CARASEK, 2007).  E ainda, as características das 

argamassas dependem da utilização para a qual as mesmas são preparadas: se para 

assentamento ou para revestimento, com suas variantes. 

O sucesso na produção de uma argamassa, deve ser atribuído à preocupações com a 

quantidade e a qualidade das matérias-primas utilizadas. Dentre estas inclui-se as cales 

hidratadas, que nas argamassas, formam com a água uma mistura de consistência pastosa que 

adere às reentrâncias dos blocos construtivos, contribuindo para a melhoria dos aspectos 

mecânicos e reológicos úteis para a função de unir e revestir tais blocos (PAIVA; GOMES; 

OLIVEIRA, 2007; PRIORI JR. et al, 2006). 

Essas cales devem obedecer a todos os critérios da NBR 7175/2003 – Cal Hidratada 

para Argamassas. No entanto, um ensaio realizado pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e presente no trabalho de Priori Jr. et al., 

demonstra bem a realidade dos produtos vendidos como cales no comércio brasileiro: 

Foram coletadas amostras para análise de 25 marcas de produtos 
vendidos como cal hidratada em todo o país. Como resultado das 
análises, constatou-se que, dentre elas, dez marcas tiveram que ser 
excluídas do processo, por serem produtos com outras características 
físicas e químicas que, embora comercializados como cal, na verdade 
não o eram. Das 25, apenas 15 marcas puderam ser submetidas a 
testes de laboratório e, entre elas, seis foram reprovadas. (PRIORI JR., 
L. et al, 2006) 

Diante dessa situação, ocasionada principalmente por falha de fiscalização no processo 

de fabricação da cal, e sem a garantia da qualidade, o consumidor deixa de acreditar no 
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produto “cal” como aglomerante, colocando-a em descrença, tendo em vista as inúmeras 

patologias verificadas quando da sua aplicação (CUKIERMAN; COSTA; SEABRA, 2003).  

Faz-se necessário destacar, então, que a imagem negativa do produto é resultado da 

ineficiência dos fabricantes em produzir uma cal de qualidade, e não do produto “cal”, já que 

ela pode atribuir às argamassas de revestimento, do ponto de vista técnico, características 

essenciais para a qualidade do desempenho com relação à função de aglomerante, à melhora 

na trabalhabilidade, ao aumento da resistência à penetração e à capacidade de retenção de 

água, além da contribuição na questão da deformabilidade e da resistência (GUIMARÃES, 

1998).  

Observando esse quadro, o presente projeto, compreendendo a utilidade da cal, 

procurou, por ensaios físicos realizados em laboratório, analisar e comparar os impactos 

causados por cales de diferentes qualidades quando acrescidas ao traço das argamassas de 

revestimento, especificamente no seu estado fresco, uma fase importante a ser estudada uma 

vez que estas são na grande maioria manuseadas e aplicadas ainda nesse estado, como destaca 

Sousa (2002).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Determinação e caracterização dos materiais 

Para início dos estudos foi preciso definir e caracterizar os materiais de partida para a 

produção das argamassas de revestimento. 

  Cimento 

Na Tabela 1 apresentam-se as propriedades físicas do cimento CP-II Z 32-RS 

determinadas no Laboratório de Construção Civil do IFRN-SPP, necessárias para cálculos de 

adequação da dosagem em diferentes unidades. 

 

Tabela 1. Propriedades físicas do cimento Portland CP-II Z 32-RS. IFRN, 2016. 
Propriedades Físicas Valores Norma 
Massa Específica (g/cm³) 2,964 NBR NM 23/2001 
Massa Unitária (g/cm³) 1,074 EN 459-2 e DIN 1060 

 

  Cales hidratadas 

Foram selecionados dois tipos de cales encontradas na região do Potengi a partir de uma 

percepção tátil visual. Foi intitulada de Cal A a que continha cor branca e com partícula 

bastante finas, e de Cal B a que apresentava cor amarelada e textura natural grossa.  
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A Figura 1 apresenta a Cal A, a Cal B em seu estado natural e a Cal B após um processo 

de beneficiamento por secagem em estufa aos 100oC por 24 horas e por destorroamento 

manual, realizado com almofariz e uma mão de gral. 

 

 
Figura 1. a) Aparência da cal A; b) aparência da cal B antes de 

beneficiamento e c) aparência da cal B depois do beneficiamento. IFRN, 2016. 

 

Diante disso, foi realizada a caracterização das duas cales e qualificação com base nos 

padrões estabelecidos pela NBR 7175/2003. Concluiu-se que a Cal A apresentava os 

melhores resultados, diferentemente da Cal B que não atingiu as prescrições da norma, como 

é apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Propriedades físicas das cales. IFRN, 2016. 

Determinação Cal A Cal B 
Limites Especificados 
NBR 7175/2003 – (CH-1) 

Massa Unitária (Conjunto De 
Determinação) (g/cm3) 

0,34 1,11 -------- 

Massa Unitária (Proveta) (g/cm3) 0,41 1,19 -------- 
Massa Específica (g/cm3) 2,31 2,67 -------- 
Finura F30 (%) 0,0 1,34 ≤0,5% 
Finura F200 (%) 1,2 14,94 ≤10% 
Retenção (150min) (%) 93,44 43,33 ≥75% 

 

  Agregado miúdo 

A areia do tipo natural quartzosa, coletada na cidade de São Paulo do Potengi/RN, 

utilizada para as análises foi passada pela peneira de abertura 1,18 mm. Na Tabela 3 estão 

dispostas as propriedades físicas determinadas em conformidade com a norma NBR NM 

52/2009. 

 

a) b) c) 
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Tabela 3. Massa unitária e massa específica da areia. IFRN, 2016. 
Propriedades Areia Norma 
Massa Unitária (kg/m³) 1440,00 NBR NM 52/2009 
Massa Específica (kg/m³) 2611,00 NBR NM 52/2009 

 

Além disso, através do ensaio granulométrico baseado na NBR NM 248/2003, 

encontrou-se o diâmetro máximo característico da areia, 1,18 mm, e o módulo de finura, 

2,023, como apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Curva granulométrica da areia natural quartzosa. IFRN, 2016. 

 

E por fim, foi definida a partir da curva de inchamento, realizada seguindo 

adequadamente o ensaio de inchamento descrito na NBR 6467/2006, e foi encontrado a 

umidade crítica, 3,60%, e o inchamento médio da areia utilizada, 1,4, essencial para a 

correção do traço, já que é através desse dado que é possível converter um traço em volume 

com agregado úmido para um traço em volume com agregado seco. 

 

 

Produção e amostragem dos traços das argamassas estudadas 

Para que os objetivos desse trabalho fossem alcançados, utilizou-se três diferentes 

traços de argamassas de revestimento comumente utilizados na região do Potengi, interior do 

Rio Grande do Norte, onde localiza o Instituto Federal, e produzidos em argamassadeira com 

capacidade de 5 litros, de eixo central, no laboratório de materiais de construção do IFRN. 

Além disso, a fim de maior precisão e uniformização nos resultados, adotou-se a unidade de 

massa para as dosagens em laboratório, com a areia completamente seca, cuja quantidade foi 

corrigida pela sua curva de inchamento.  
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Encontra-se na Tabela 4, os traços em diferentes unidades e ainda a quantidade de água 

adotada para cada traço definida a partir das prescrições da NBR 13276/2005, que recomenda, 

adotar a água necessária para o índice de consistência de (260 ± 5) mm. 

 

Tabela 4. Caracterização dos traços e quantidade dos componentes utilizados no estudo em 
laboratório. IFRN, 2016. 

Identificação TUVúmido* TUVseco** TUM*** Água/Cim 
Água/ 
Arg. Seca 

Arg. padrão 1,0:5,73 1,0: 4,09 1,0: 5,49 1,441 0,222 
Arg. c/ cal Asn 1,0: 1,23: 5,73 1,0: 1,23: 4,09 1,0: 0,40: 5,51 1,381 0,200 
Arg. c/ cal Bsn 1,0: 0,39: 5,73 1,0: 0,39: 4,09 1,0: 0,40: 5,53 1,500 0,216 
*, ** e *** = traço em unidade de volume com agregado úmido, com agregado seco e em unidade de massa, 
respectivamente. 
sn = seguem a norma NBR 13276/2005, na qual indica que as cales precisam passar pelo processo de 
maturação antes de comporem a argamassa. 

 

Realização dos ensaios 

A pesquisa consistiu em comparar os resultados obtidos nos ensaios apresentados na 

Tabela 5 dos três diferentes traços de argamassa já apresentados em seu estado fresco. 

 

Tabela 5: Ensaios realizados com as argamassas no estado fresco. IFRN, 2016. 
Estado Ensaio Norma 

Fresco 

Índice de consistência NBR 13276/2005 

Teor de ar incorporado NBR 13278/2005 

Densidade de massa NBR 13278/2005 

Consumo de cimento - 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi analisado os traços já apresentados de argamassas de revestimento no estado 

fresco e obtido resultados expressivos, apresentados em seguida, para a intenção da pesquisa. 

Avaliação do índice de consistência 

Esse ensaio objetiva padronizar o índice de consistência no caso de falta de informação 

do volume de água na mistura da argamassa, no qual a NBR 13276/2005 define que essa 

quantidade ideal é aquela cuja o diâmetro da amostra alcançar o intervalo de 260±5mm, assim 

como mostra na Figura 3. A figura 4 apresenta os diâmetros atingidos por cada amostra, 

comprovando que o ensaio foi realizado atendendo a correspondente Norma. Neste ensaio, foi 

possível concluir que a amostra com Cal A necessitou de uma menor quantidade de água 
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(Tabela 4) adicionada a argamassa de revestimento para alcançar o parâmetro recomendado, 

se caracterizando como a argamassa de melhor trabalhabilidade influenciando, de acordo com 

Carasek (2007), na capacidade de preenchimento mais eficiente dos vazios no substrato. 

 
 

Co

nsu

mo 

de 

cim

ent

o 

F

oi 

conhecido ainda a quantidade de cimento em kg/m³ de cada amostra analisada, por meio do 

cálculo de consumo de cimento. E a partir desse resultado, exposto na Figura 5, é possível 

concluir que as argamassas com cal apresentam os menores consumos, corroborando com 

Guimarães (1998), onde ele cita que do ponto de vista econômico e ambiental, a cal hidratada 

confere vantagens às argamassas já que sua utilização representa diminuição do custo do 

metro cúbico da argamassa, por permitir usar uma maior quantidade de agregados para uma 

mesma quantidade de cimento. 

 
Figura 5: Consumo de cimento em kg/m³ das 

argamassas de revestimento. IFRN, 2016. 

 

Densidade de massa e teor de ar incorporado 

A Figura 6 contém os resultados do ensaio de densidade de massa no estado fresco dos 

traços estudados, e nele a argamassa de revestimento com Cal A e a sem cal demonstraram os 

resultados mais significativos, apresentando-se, deste modo, mais coesas e densas, 

  
Figura 3: Realização do ensaio 

descrito pela NBR 13276/2005. 

IFRN, 2016. 

Figura 4: Diâmetros atingidos por 

cada amostra, atendendo a NBR 

13276/2005. IFRN, 2016. 
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relacionadas também pelo teor de ar incorporado, um grande influenciador na resistência, na 

compacidade e porosidade da argamassa de revestimento. A Figura 7 apresenta a 

expressividade dos resultados desse ensaio, demonstrando a péssima qualidade da argamassa 

com Cal B. 

 

 
Figura 6: Densidade de massa no 
estado fresco das amostras. IFRN, 
2016. 

 
Figura 7: Teor de ar incorporado 
no estado fresco das amostras. 
IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se, portanto, que a participação da cal em uma argamassa de revestimento 

como aglomerante tem muito valor a agregar, principalmente no aspecto econômico e 

ambiental, constatado pelos dados, já que contribui na redução do consumo de cimento e 

também de água, um recurso natural precioso. No entanto, devido à pouca fiscalização em 

relação a sua produção, apresenta-se no mercado com qualidade incerta, dessa forma, é 

essencial preocupar-se com a cal selecionada para ser utilizada, já que a escolha errada pode 

influenciar negativamente a eficiência e as propriedades da argamassa, sobretudo no seu 

estado fresco, como reforça os resultados dessa pesquisa. Com tudo, as críticas e cobranças 

dos consumidores buscando por garantia do controle de qualidade desse produto são 

pertinentes, já que dessa forma garante-se também a segurança, conforto e durabilidade das 

construções. 
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INDICADORES DE DESEMPENHO LOGÍSTICO NA GESTÃO DE 
ESTOQUES: UMA FERRAMENTA PARA A COMPETITIVIDADE 
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RESUMO: O uso de indicadores de desempenho para mensurar os níveis de estoques auxilia 
nas tomadas de decisões relacionadas aos estoques, uma vez que estes podem servir como 
base para se tomar decisões acerca da real eficiência do estoque de dadas organizações. No 
entanto é notável que a falta de indicadores ou o uso de maneira incorreta e ineficiente deles 
acaba sendo uma lacuna nas empresas. A partir desta problemática o presente artigo tem como 
objetivo analisar os indicadores de estoques existentes na literatura, a fim de que se reconheça 
fundamentalmente as funcionalidades e a importância destes para a gestão de estoques, bem 
como, desenvolver novos indicadores. O método utilizado foi de caráter quantitativo-
exploratório com levantamentos de dados por meio de uma pesquisa bibliográfica. Os 
resultados apontam para o desenvolvimento de três grupos de indicadores, quais sejam: 
Econômico-financeiro; Eficiência operacional; Fatores de segurança, no intuito de melhor 
respaldar as tomadas de decisões das organizações, no campo da gestão de estoques. 

Palavras–chave: Eficiência, logística, parâmetros, vantagem competitiva.  
 
 

INDICATORS LOGISTICS PERFORMANCE IN INVENTORY 
MANAGEMENT : A TOOL FOR COMPETITIVENESS 
ABSTRACT: The use of performance indicators to measure inventory levels assists in 
decisions related to stocks, once these indicators can be useful as a basis for making decisions 
about real efficiency stock holding organizations. However, it is noticeable that the lack of 
indicators or the use of incorrect and inefficient way of the indicators ends up being a gap in 
the companies. In view of this problem, this article aims to analyze the indicators of existing 
stocks in the literature, so that fundamentally recognizes the features and their importance to 
the inventory management as well as develop new indicators. The method used was 
quantitative, exploratory surveys with data through a literature search. The results point to the 
development of three groups of indicators, namely: Economic and Financial; Operational 
efficiency; safety factors, in order better to back up the decision-making of the organizations 
in the field of inventory management.  

KEYWORDS: Efficiency, logistics, parameters, competitive advantage. 

 
INTRODUÇÃO 

Existe uma necessidade notável e atual das empresas em reduzir os níveis de estoques e 

consequentemente seus custos, a partir deste ponto percebe-se a importância logística. Dessa 

forma, o uso de indicadores de desempenho para mensurar os níveis de estoques é vantajoso, 
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pois este auxilia nas tomadas de decisões relacionadas aos estoques. Esse trabalho demonstra 

as vantagens dos indicadores de desempenho nos estoques para auxílio nas tomadas de 

decisão. 

A partir do contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo analisar os 

indicadores de estoques existentes na literatura, a fim de que se reconheça fundamentalmente 

as funcionalidades e a importância destes para a gestão de estoques, bem como a tomada de 

decisão. Além disso, busca-se propor alguns indicadores de desempenho no gerenciamento de 

estoques. 

Para melhor compreensão dessa pesquisa, dividiu-se o trabalho em cinco partes. 

Desenvolveu-se uma breve introdução, em seguida fez-se uma revisão bibliográfica a fim de 

definir os conceitos de logística, gestão de estoques, política de estoques e seus indicadores, 

deixando claro os objetivos e benefícios de cada ponto. Em seguida são apresentados os 

materiais e métodos utilizados no trabalho para que se fosse possível alcançar os resultados 

que também são definidos na pesquisa e alocados em quadros que explicam o funcionamento 

dos indicadores estudados e desenvolvidos. O quarto ponto versa sobre os resultados da 

pesquisa, seguido pela conclusão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo busca reconhecer fundamentalmente as funcionalidades e a 

importância que os indicadores de desempenho tem para a gestão de estoque e a tomada de 

decisão. Para alcançar o reconhecimento dessas funcionalidades e importância desses 

indicadores, fez-se uma análise de uma pesquisa bibliográfica, na qual houve levantamentos e 

apuração de dados. Com isso, os indicadores de desempenho foram especificados e divididos 

por áreas de atuação, conforme classes, quais sejam: Econômico-financeiro; Eficiência 

operacional; Fatores de segurança. 

 

 

 

 

Figura 1 -   

 

Figura 1 –Representação das áreas de atuação dos indicadores. IFRN, 2016.  

Fatores de 
segurança 

Eficiência 
operacional 

Econômico -
financeiro 
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 Econômico-financeiro: Indicador de perdas sobre entradas mensais; Indicador de 

perdas sobre entradas semestrais; Indicador de perdas sobre entradas anuais; Indicador de 

saídas sobre as entradas mensais; Indicador de saídas sobre as entradas semestrais; Indicador 

de saídas sobre as entradas anuais; Indicador do número de entradas no mês sobre o número 

de entradas totais e Indicador da relação geométrica dos itens do grupo BC quando 

comparados aos itens do grupo A. 

 Eficiência operacional: Indicador do giro de estoque em um mês; Indicador do giro 

de estoque em um semestre; Indicador do giro de estoque em um ano; Indicador da cobertura 

de estoque mensal; Indicador da cobertura de estoque semestral; Indicador da cobertura de 

estoque anual e Indicador de utilização da capacidade de estocagem. 

 Fatores de segurança: Indicador de acuracidade do inventário por item e indicador de 

acuracidade do inventário geral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para uma melhor compreensão dos indicadores de desempenho desenvolvidos, eles 

foram divididos e especificados de acordo com sua área de atuação, tornando visível de que 

forma cada um dos indicadores contribuirá para um melhor desempenho na gestão dos 

estoques. 

Classes de indicadores 

Econômico-Financeiro: o lado econômico é o que diz respeito ao processo produtivo e 

operacional. Está relacionada aos custos e receitas que estejam ligados a operação dos 

produtos produzidos e vendidos pela empresa. Diz respeito também ao contexto da empresa 

no mercado e suas relações e ou influências de governos, concorrência e demanda. Cuida 

então da boa administração do caixa empresarial e assuntos relacionados a isso. 

Eficiência operacional: a eficiência operacional é uma iniciativa fundamental de todo o 

sistema, que pode significar à empresa estar no mercado ou não. A eficiência operacional lida 

com a minimização de resíduos e a maximização das capacidades de recursos a fim de 

oferecer produtos e serviços de qualidade aos clientes. Ela está preocupada com a 

identificação dos processos inúteis e recursos que drenam a lucratividade da organização. 

Também está preocupada com a criação de novos processos de trabalho que melhoram a 

qualidade e a produtividade.  
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Fatores de segurança: fator de segurança, é o que vai ser utilizado para evitar que 

ocorram falhas no projeto, por exemplo, a definição matemática das quantidades de estoque 

de segurança que considera previsões de falhas, tamanho de lotes, níveis desejados de 

atendimento ao cliente e o índice de lead time frente ao período de previsão.  

Indicadores  

Como já explicado anteriormente, os estoques absorvem o capital da empresa que 

poderia ser usado para outras finalidades produtivas e é por este motivo que deve existir um 

controle que auxilie a empresa a manter o estoque sempre como uma ferramenta competitiva.  

 

Quadro 1 – O indicador inicial que foi desenvolvido relaciona o objetivo de controlar com 
mais facilidade seu índice de perdas, em um determinado mês, e dessa forma fazer com que 
esse número seja cada vez menor.  IFRN, 2016. 

 

Perdas sobre entradas 

Mensais 

Nº de perdas no mês 

Nº de entradas no mês 

A porcentagem do que se 
perdeu nas entradas 
daquele mês. 

 

Quadro 2 –  O objetivo principal desse segundo indicador é proporcionar para a empresa as 
variações que podem ocorrer no número de perdas num períodode seis meses. IFRN, 2016. 

 

Perdas sobre entradas 

Semestrais 

 

Nº de perdas no semestre 

Nº de entradas no 
semestre 

Porcentagem do que se 
perdeu nas entradas 
daquele semestre. 

 

Quadro 3 – O terceiro indicador proporciona ao controle de estoques da empresa uma visão 
ampla e geral da proporção de quanto entrou e de quanto foi perdido no período de um ano 
completo. IFRN, 2016. 

 

Perdas sobre entradas 

Anuais 

 

Nº de perdas anuais 

Nº de entradas anuais 

Porcentagem do que se 
perdeu nas entradas 
daquele ano. 
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Quadro 4 – Visando manter o total controle, claro e exato, do número de produtos que 
entram e que saem do estoque da empresa, foi desenvolvido o quarto indicador. IFRN, 2016. 

 

Saídas sobre as entradas 
mensais 

 

Nº de saídas mensais 

Nº de entradas mensais 

Indica se o seu estoque 
está saindo mais ou 
saindo menos comparado 
ao número de entradas no 
mês. 

 

Quadro 5 – O quinto indicador permite a observação das variações que ocorrem no número 
de esntradas e saidas do estoque da empresa em um períodode seis meses. IFRN, 2016. 

 

Saídas sobre as entradas 
semestrais 

 

Nº de saídas semestrais 

Nº de entradas semestrais 

Indica se o seu estoque 
está saindo mais ou 
saindo menos comparado 
ao número de entradas no 
semestre. 

 

Quadro 6 – Pensando em proporcionar uma visão mais ampla e exata de como o estoque da 
empresa se comportou no período de um ano com relação aos produtos que entram e que 
saem, foi criado o sexto indicador. IFRN, 2016. 

 

 

Saídas sobre as entradas 
anuais 

 

 

Nº de saídas anuais 

Nº de entradas anuais 

Indica se o seu estoque 
está saindo mais ou 
saindo menos comparado 
ao número de entradas no 
ano. 

 

Quadro 7 – O sétimo indicador tem por objetivo mostrar quantas vezes o estoque da empresa 
renovou, ou seja ele mostra o giro de estoque no periodo de um mês. De modo que se o 
resultado do giro for maior que um significa que renovou, caso contrário, seja menor que um 
significa que não renovou. IFRN, 2016. 

 

Giro de estoque em um mês 

 

Consumo 

Estoque médio mensal 

Indica quantas vezes o 
seu estoque se renovou 
em um mês. Giro > 1 = 
renovou. Giro < 1 = não 
renovou. 

 

Quadro 8 – O oitavo indicador tem por objetivo mostrar o giro de estoque no périodo de seis 
meses, para que dessa forma o gestor saiba se o estoque renovou ou não neste periodo. IFRN, 
2016. 
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Giro de estoque em um 
semestre 

 

Consumo 

Estoque médio semestral 

Indica quantas vezes o 
seu estoque se renovou 
em um semestre. Giro > 1 
= renovou. Giro < 1 = não 
renovou. 

 

Quadro 9 – O nono indicador tem por objetivo mostrar o giro de estoque no périodo de um 
ano, para que dessa forma o gestor saiba se o estoque renovou ou não neste periodo. IFRN, 
2016. 

 

Giro de estoque em um ano 

Consumo 

Estoque médio anual 

Indica quantas vezes o 
seu estoque se renovou 
em um ano. Giro > 1 = 
renovou. Giro < 1 = não 
renovou. 

 

Quadro 10 – Para que o gestor saiba durante quantos dias seu estoque irá cobrir a demanda 

mensal, foi criado o décimo indicador. IFRN, 2016.  

 

Cobertura de estoque mensal 

Período (1x30) 

 

Giro 

Indica quantos dias seu 
estoque irá cobrir a 
demanda no mês. 

 

Quadro 11 – Também é possivel saber quantos dias seu estoque irá cobrir a demanda 
semestral, para isso foi criado o décimo primeiro indicador.IFRN, 2016. 

 

Cobertura de estoque 
semestral 

 

Período (6x30) 

 

Giro 

 

Indica quantos dias seu 
estoque irá cobrir a 
demanda no semestre. 
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Quadro 12 – Seguindo o mesmo raciocino, foi criado o décimo segundo indicador, desta vez 
para prever por quantos dias seu estoque irá cobrir a demanda anual. IFRN, 2016. 

 

Cobertura de estoque anual 

 

Período (12x30) 

Giro 

 

Indica quantos dias seu 
estoque irá cobrir a 
demanda no ano. 

 

Quadro 13 – No décimo terceiro indicador, busca-se calcular as porcentagens dos itens 

físicos em relação a quantidade virtual que consta no sistema. IFRN, 2016.  

 

Acuracidade do Inventário: 

AI por Item 

 

Quantidade física do item x 
100 

Quantidade do item no 
sistema 

Porcentagem da 
quantidade física do 
produto em relação a 
quantidade virtual no 
sistema. 

 

Quadro 14 – Para que haja acuracidade é necessário que as informações apuradas no estoque 
físico sejam compatíveis com a do estoque virtual. IFRN, 2016. 

 

Acuracidade do inventário: 

AI geral 

Nº de itens com 100% de 
acuracidades x 100 

Total de itens iventariados 

Porcentagem da 
quantidade física do 
produto em relação a 
quantidade virtual no 
sistema. 

 

Quadro 15 – O décimo quinto indicador facilita a maior adequação dos estoques. IFRN, 2016.  

 

Utilização da capacidade 
de estocagem 

 

Área – Paletes ocupados x 100 

Área – Paletes disponíveis 

Mede o melhor método 
de se acomodar os 
materiais no estoque, 
aproveitando a 
capacidade máxima. 
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Quadro 16 – Esse indicador foi desenvolvido para mostrar a diferença de porcentagens de 
entradas dentre os meses. IFRN, 2016. 

 

Número de entradas no 
mês sobre o número de 
entradas totais. 

 

Nº de entradas no mês x 100 

Nº de entradas totais 

Indicador que serve 
para mostrar as 
diferentes porcentagens 
de entradas dentre os 
meses. 

 

Quadro 17 - O indicador descrito no quadro 17 tem por objetivo maior identificar 
geometricamente quanto dos itens B e C podem conter em A. IFRN, 2016.  

 

Relação geométrica dos 
itens dos grupos BC 
quando comparados aos 
itens do grupo A. 

 

 

(Bh+bh)/ (bh-xb) 

Demonstra 
geometricamente na 
curva abc a relação 
de quanto dos itens 
do grupo B e C 
podem estar contidos 
nos itens do grupo A. 

 

CONCLUSÕES 

A partir deste artigo analisou-se os indicadores de estoques existentes na literatura, a 

fim de que se reconheça fundamentalmente as funcionalidades e a importância destes para a 

gestão de estoques, bem como, desenvolver novos indicadores. Neste sentido foram 

ressaltados alguns aspectos de que os indicadores trazem sim um relevante apoio à tomada a 

decisão nas empresas de modo geral, já que, com base nos mesmos, se torna mais eficiente 

tomar quaisquer decisões relevantes. Seguindo essa perspectiva sugere-se a adoção de 

métodos que forneçam informações essenciais para manter um nível de estoque eficiente. 

Assim, trazendo melhorias significativas na área da gestão de estoque da empresa que utilizá-

los. Além disso, otimizando os custos para a própria organização, e diminuindo o valor final 

do produto, tendo assim, uma maior vantagem competitiva entre as demais organizações na 

área de atuação. 
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RESUMO: Atualmente é cada vez maior a utilização de indicadores de sustentabilidade, a fim de 
retratar a situação real do desempenho de variáveis ambientais, com destaque para a aplicação na área 
da gestão de bacias hidrográficas. Associado aos indicadores tem-se utilizado o Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) na área de gestão de recursos naturais. Nesse contexto, o presente 
artigo objetivou avaliar a sustentabilidade da bacia hidrográfica pernambucana do rio Capibaribe, por 
meio da seleção de indicadores hidroambientais espacializados em ambiente de Sistema de 
Informações Geográficas, utilizando-se da análise multicritério e álgebra de mapas. Para isso foram 
selecionados três indicadores (variáveis): População Ligada à Rede Geral de Água; População Ligada 
à Rede Geral de Esgoto; e População Atendida pela Coleta de Resíduos Domésticos. A coleta desses 
indicadores foi feita por meio dos dados disponibilizados no Sistema Nacional de Informação sobre 
Saneamento - SNIS (2014) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), os dados 
dos indicadores foram organizados em tabela no Excel, e depois inseridos no software ArcMap 10.1 e 
feita análise multicritério e a álgebra de mapas. A partir disso, obteve-se um mapa final onde foi 
possível visualizar que Caruaru, Gravatá, Moreno e Recife obtiverem os melhores resultados e 
Casinhas e Jataúba obtiverem os piores resultados. Com o desenvolvimento desse estudo foi 
verificado que de maneira geral, os avanços em relação à sustentabilidade, como os investimentos em 
saneamento ambiental, são notários na bacia estudada, porém isso não quer dizer que o resultado foi 
satisfatório. 
 
Palavras–chave: Análise Multicritério, Espacializados, Sistema de Informações Geográficas, 
Software. 
 

SUSTAINABILITY INDICATORS IN BASIN CAPIBARIBE, 
PERNAMBUCO, THROUGH  MAP ALGEBRA 
ABSTRACT: It is currently increasing the use of sustainability indicators in order to portray 
the real situation of the performance of environmental variables, especially for the application 
in the area of watershed management. Associated with indicators has used the Geographic 
Information System (GIS) in natural resource management. In this context, this article aims to 
evaluate the sustainability of Pernambuco basin of the Capibaribe river, through the selection 
of hydro-environmental indicators spatialized in Geographic Information System 
environment, using the multi-criteria analysis and map algebra. For this we selected three 
indicators (variables): On Population Water General Network; On the Population Sewage 
Network General; and Population Served by Household Waste Collection. The collection of 
these indicators was done using the data available in the National Sanitation Information 
System - SNIS (2014) and the Brazilian Institute of Geography and Statistics - IBGE (2010), 
the data of the indicators were organized in table in Excel, and then inserted in software 
ArcMap 10.1 and made multi-criteria analysis and map algebra. From this, we obtained a 
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final map where it was possible to see that Caruaru, Gravatá, Moreno and Recife obtain the 
best results and Cottingham and Jataúba obtain the worst results. With the development of 
this study it was found that in general, progress in relation to sustainability, such as 
investments in environmental sanitation, are notaries in the studied basin, but does that not 
mean that the result was satisfactory. 
 
KEYWORDS: Map Algebra, Multicriteria Analysis, Watersheds, Sustainability Indicators, 
Geographic Information System - GIS. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O homem é considerado o grande agente transformador do ambiente natural e a prova 

disso são as constantes mudanças que vem acontecendo ao redor do mundo, como o 

crescimento populacional, as mudanças climáticas, a escassez dos recursos naturais, 

principalmente a escassez hídrica, que nos últimos anos tem preocupado a todos. Essas 

mudanças trazem um alerta quanto à capacidade da natureza de continuar oferecendo os 

recursos necessários às gerações presentes e futuras (PHILIPP JR, 2010). 

Atualmente é cada vez maior a utilização de indicadores de sustentabilidade, a fim de 

retratar a situação real do desempenho de variáveis ambientais, com destaque para a aplicação 

na área da gestão de bacias hidrográficas. Na tentativa de mensurar a ausência de equilíbrio 

ambiental entre a humanidade e os recursos naturais podem-se utilizar indicadores de 

sustentabilidade como ferramenta na avaliação do uso correto destes recursos (ERCIN, 

ALDAYA & HOEKSTRA, 2011). De acordo com Hoekstra e Chapagain (2008), não é 

possível trabalhar apenas com um único indicador de sustentabilidade, por causa da enorme 

variedade de fatos, valores e incertezas no debate sobre o desenvolvimento sustentável.  

Por outro lado, os sistemas de informações geográficas (SIG) são ferramentas 

computacionais que integram dados de diferentes fontes, transformando-os em informações 

relevantes que permitem uma visualização menos complexa dos indicadores para os gestores 

públicos e a sociedade, auxiliando a tomada de decisão. Para Albuquerque (2015), os 

indicadores constituem componentes de avaliação ambiental importantes, capazes de 

quantificar alterações na qualidade do meio ambiente e quantidade de recursos naturais, bem 

como de avaliar os esforços desenvolvidos visando à melhoria do meio ambiente ou a 

mitigação de sua degradação e o SIG é a ferramenta que pode unir diversos desses indicadores 

e mostrar de maneira simplificada através de mapas, por exemplo, os resultados desses 

indicadores. 
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Com o auxílio de um SIG, como ferramenta de manipulação dos dados dos indicadores, 

aplicou-se os princípios da análise multicritério e da álgebra de mapas. A análise 

multicritérios, também conhecida como análise hierárquica de pesos ou árvore de decisões, 

serve como sistema de suporte à tomada de decisão. Santos (2005) define que o procedimento 

da análise baseia-se no mapeamento de variáveis por plano de informação e na definição do 

grau de pertinência de cada plano de informação e de cada um de seus componentes de 

legenda para a construção do resultado final, utilizando-se fatores de ponderação sempre que 

necessário. Na análise multicritérios, como meio de ponderação na modelagem espacial, faz-

se necessário o uso conjunto das técnicas de álgebra de mapas, que consiste no “conjunto de 

procedimentos de análise espacial em Geoprocessamento que produz novos dados, a partir de 

funções de manipulação aplicadas a um ou mais mapas” (CÂMARA et al., 2001). A álgebra 

de mapas possibilitará, portanto, organizar as transformações dos dados geográficos para 

gerar novos mapas, usando-se como base mapas pré-existentes (LUCENA, 1998).  

Diante do exposto e considerando a relevância relacionada à gestão dos recursos 

hídricos, o presente artigo objetivou avaliar a sustentabilidade da bacia hidrográfica 

pernambucana do rio Capibaribe, por meio da seleção de indicadores socioambientais, 

utilizando-se da análise multicritério e álgebra de mapas, procurando identificar quais os 

indicadores de sustentabilidade hidroambientais que melhor descrevem a dinâmica dos 

problemas ambientais existentes na bacia estudada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Caracterização da Área de Estudo 

A bacia do Capibaribe estende-se por cerca de 280 km, até sua foz na cidade de Recife, 

composta por biomas da Caatinga, Mata Atlântica e ecossistemas de manguezais. Em toda 

extensão estão presentes 42 municípios, com uma área de drenagem de 7.557,41 km². O rio 

Capibaribe nasce na divisa dos municípios de Poção e Jataúba na Zona do Agreste na região 

semiárida do Estado de Pernambuco Erro! Fonte de referência não encontrada., entre as 

latitudes 07◦41’20” e 08◦19’30” Sul e as longitudes 34◦51’00” e 36◦41’58” Oeste. Apresenta 

um regime fluvial intermitente no seu alto e médio curso, somente a partir do município de 

Limoeiro, em seu baixo curso, torna-se perene. Mesmo possuindo uma intensa rede 

hidrográfica, o volume total de armazenamento de água na bacia do Capibaribe é da ordem de 

800 milhões de metros cúbicos. Sendo responsável por 40% do abastecimento da Região 

Metropolitana do Recife (PERNAMBUCO, 2010). 
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Seleção e Tratamento dos Dados 
Inicialmente foram selecionados três indicadores: População Ligada à Rede Geral de 

Água (SNIS, 2014); População Ligada à Rede Geral de Esgoto (SNIS, 2014), e População 

Atendida pela Coleta de Resíduos Domésticos (IBGE, 2010; SNIS 2014), os quais foram 

obtidos para todos os 42 municípios presentes na bacia.  Esses indicadores foram escolhidos 

por serem fortes componentes para avaliação da sustentabilidade dos municípios e por já 

terem sido utilizados em outros estudos como o de Carvalho (2011) e Magalhães Jr. (2007), 

assim como também terem sido selecionados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para compor os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável - IDS. 

Todos os dados e indicadores foram organizados e tratados em tabelas no Microsoft 

Excel® e posteriormente inseridos no ArcMap 10.1 como shapefiles. Para cada um desses 

indicadores foi criada uma camada que obtinha todos os dados necessários para o estudo. 

Essas camadas foram tomadas nesse trabalho como as variáveis escolhidas para fazer álgebra 

de mapas.  

Abrindo o ArcToolbox do ArcGis foi selecionado a ferramenta Conversion tools, que 

dentre várias opções tem a ferramenta chamada To raster e dentro desta ferramenta, se 

encontra a ferramenta Feature to raster, com ela foi possível criar um arquivo raster para 

cada shapefile inserido.  Sendo assim, foram criadas mais três camadas. Depois de converter 

esses shapes em rasters, é necessário reclassificar os valores da coluna da tabela de atributos 

selecionada. Para a reclassificação clica-se na ferramenta de Spatial Anlyst e escolhe 

Reclassify, nessa reclassificação, atribui-se pesos às variáveis. Os pesos foram distribuídos a 

partir de uma análise onde foi considerado, em escala de importância, qual dos três serviços 

referidos nas variáveis tinha mais peso. Considerando que todos os serviços são 

extremamente importantes para a qualidade de vida da população, analisou-se que o serviço 

de distribuição de água pela rede geral seria o que possui maior peso comparado aos outros 

dois, já que a água é a principal fonte para o ser humano. Dessa forma, foram atribuídos os 

seguintes pesos: 0.40 para o indicador de População Ligada à Rede Geral de Água, 0.30 para 

o indicador de População Ligada à Rede Geral de Esgoto e 0.30 para o indicador de 

População Atendida pela Coleta de Resíduos Domésticos. Agora, com cada um dos rasters 

reclassificados, foi possível unir esses três indicadores em só mapa final sobrepondo todas as 

informações das variáveis a partir da ferramenta Raster Calculator. 

É importante destacar que foram escolhidos apenas três indicadores para essa avaliação, 

porém, isso não exclui a possibilidade de se adicionar outros índices e até mesmo outras 

bacias, buscando ampliar e aperfeiçoar o estudo em questão. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com os resultados obtidos para os indicadores escolhidos para a bacia hidrográfica do 

Capibaribe e a estruturação destes em ambiente de SIG, foi possível compreender a realidade 

encontrada nos municípios das duas bacias através dos mapas temáticos gerados. O primeiro 

indicador analisado foi o de População Ligada à Rede Geral de Água (%), Pôde-se observar 

que o indicador obteve resultados considerados bons para alguns municípios da bacia, como 

por exemplo, Recife e Gravatá, que possuem 100% de cobertura do serviço, mesmo 

apresentando uma população alta, aproximadamente 1.608.488 e 81.182 habitantes, 

respectivamente, segundo o IBGE (2014). Contrapondo-se a esse resultado, três municípios 

apresentaram os menores percentuais, Casinhas (11%) e Jataúba (16%), os quais apresentam 

uma população menor que 20.000 habitantes (IBGE, 2014). 

O segundo indicador escolhido foi População com Ligada à Rede Geral de Esgoto (%), 

apresentado na Figura 2. Ele se apresenta de forma bem diferente do indicador anterior onde 

todos os municípios tinham acesso ao serviço, mesmo que apresentassem percentuais baixo, o 

que não visto nesse, como pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 96 - População com Instalações Adequadas de Esgoto (%) nas bacias hidrográficas do Capibaribe, em 

Pernambuco. IFPE, 2016. 
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Apenas 7 dos 42 municípios da bacia do Capibaribe estão ligados à rede geral de esgoto. 

Dentre eles, os municípios de Recife e Caruaru, se destacam alcançando um percentual de 64% 

e 45% de atendimento da sua população, respectivamente. Os outros 35 municípios não 

disponibilizaram os seus dados para o SNIS, porém, sabe-se que tais municípios não dispõem 

do serviço e utilizam fossas, possuem ligações clandestinas na rede pluvial, lançam seu esgoto 

diretamente em corpos d’água, etc.  

Quanto a esse aspecto, deve ser enfatizada a diferença desse indicador apresentado pelo 

SNIS e pelo IBGE. De acordo com o SNIS, os efluentes de um domicílio ligado à rede geral 

de esgoto possuem destino adequado, já que a residência está ligada ao sistema de 

esgotamento sanitário (coleta e tratamento de esgoto doméstico). Por outro lado, pelo IBGE 

(Censo, 2010), o termo “Rede Geral de Esgoto” significa que os efluentes domésticos podem 

estar ligados ao sistema de coleta e tratamento de esgotos ou simplesmente ser direcionados 

para a rede drenagem de águas pluviais, o que inviabiliza uma análise realista do destino dos 

efluentes domésticos. Por essa razão, optou-se por utilizar o dado do SNIS como indicador de 

população ligada à rede geral de esgoto. 

 O último indicador escolhido para análise foi População Atendida Pela Coleta de 

Resíduos Domésticos (%). Para os 42 municípios presentes na bacia do rio Capibaribe, o 

indicador traz bons resultados, já que boa parte dos municípios apresenta um percentual que 

varia de (60.01-80% e de 80.01-100%) de atendimento do serviço de coleta de resíduos. 

Porém, 6 municípios se destacam com os percentuais mais baixos, dentre eles Salgadinho 

(33,10%) que apresentou o menor percentual, reforçando a necessidade de ampliação do 

serviço de coleta de resíduos domésticos na região. 

 Em se tratando de resíduos sólidos, no Estado de Pernambuco existem mais de 200 

lixões em operação, mesmo depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 

12.305/2010, que entrou em vigor no mês de agosto de 2010. No entanto, não houve muitas 

mudanças, apesar do prazo final para a disposição ambientalmente adequada dos resíduos, 

definido na Lei, ter sido agosto de 2014. Com isso, foi necessário fazer uma prorrogação do 

prazo final, mudando do ano 2014 para 2018. O estado possui 08 aterros controlados, dentre 

eles os municípios Belo Jardim, Caruaru, Gravatá, Pesqueira e Recife, presentes na bacia do 

rio Capibaribe (TCE-PE, 2015). 

 Depois da construção desses três mapas com as informações dos três indicadores 

(variáveis) foi feito a álgebra de mapas, onde todas as informações foram sobrepostas e com 

isso foi formado um mapa único, como pode ser observado na Figura 3. Nesse mapa, a 

variação vai de 0,7 à 4, onde, quanto mais próximo de 0,7 pior estará a situação e quanto mais 
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proximo do valor 4 melhor estará a situação dos municípios da bacia, levando em 

consideração a sustentabilidade. 

Figura 97. - Mapa Final da Álgebra de Mapas com as Três Variáveis. IFPE, 2016. 

 

É possível observar pelo mapa que os municípios que obtiverem os melhores resultados 

das três variáveis utilizadas foram: Caruaru, Gravatá, Moreno e Recife. E com os resultados 

piores foram: Casinhas e Jataúba.  

Com o desenvolvimento desse estudo foi possível verificar que de maneira geral, os 

avanços em relação à sustentabilidade, como os investimentos em saneamento ambiental, são 

notários na bacia estudada, porém isso não quer dizer que o resultado foi satisfatório. O 

resultado do indicador de Rede Geral de Esgoto, destacando o município com o maior 

percentual na bacia do Capibaribe, Recife (64%), é preocupante, pois de um total de 42 

municípios, apenas 7 têm acesso à esse serviço. Outro fator importante para destacar é que o 

indicador de Rede Geral de Esgoto faz menção à coleta do esgoto, mas não ao seu tratamento, 

podendo mascarar a realidade já que há a possibilidade do esgoto ser coletado, porém, não 

seja tratado. Isso serve também para o indicador de Coleta de Resíduos Domésticos. Por mais 

que esse indicador tenha apresentado bons resultados em ambas às bacias, como o município 

de Recife que obtive o percentual maior que 80%, a coleta desses resíduos não garantem o 

tratamento e a disposição adequada. Todos esses aspectos devem ser vistos para que se possa 
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alcançar a sustentabilidade. Esses e outros fatores fazem com que ela se destaque mais na 

sustentabilidade hidroambiental, mas isso não significa dizer que o panorama está satisfatório.   

 

CONCLUSÃO 

As informações sobre a sustentabilidade dos municípios da bacia hidrográfica do 

Capibaribe ainda são escassas e pouco confiáveis, sendo assim o desenvolvimento de 

metodologias conjuntas permite que se avance de forma efetiva na tentativa de mensurar a 

sustentabilidade dos municípios que compõem a bacia a fim de solucionar os inúmeros 

problemas ambientais e sociais.  

A adoção de indicadores hidroambientais, juntamente com ferramentas computacionais 

como o SIG e a Análise de Multicritério e a Álgebra de Mapas, podem contribuir para o 

desenvolvimento de projetos relevantes para a sociedade e para a gestão de recursos hídricos. 

A integração dessas metodologias podem subsidiar os tomadores de decisão, uma vez que 

oferecem resultados passíveis de comparação no processo de avaliação ambiental. 
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RESUMO: A perfuração de poços de petróleo é realizada por uma sonda perfuração através da 
rotação e peso sobre uma broca existente na extremidade de uma coluna. Os fragmentos de 
rochas são removidos continuamente através do fluido de perfuração. A escolha do fluido de 
perfuração e a manutenção de suas propriedades influenciam diretamente no processo. Dentre 
as propriedades do fluido tem-se a massa específica ou densidade da lama, o qual é 
responsável pela pressão hidrostática no interior do poço. A redução do valor da densidade da 
lama pode trazer como principal problema a ocorrência de um “kick” ou “Blowout”, o qual 
deverá ser evitado. Desta forma o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo verificar a 
influencia da quantidade de bentonita, da temperatura e do tempo sobre a massa especifica 
(densidade) do fluido de perfuração base água. Para este trabalho, fluidos de perfuração base 
água foram obtidos utilizando uma argila bentonita e água deionizada, os quais eram 
colocados em células de envelhecimento, e inseridas no forno de rolagem simulando as 
condições de perfuração. Os resultados obtidos ilustraram que um aumento do tempo e da 
temperatura de forno provocou uma diminuição no valor da densidade da lama de perfuração. 
A análise destes parâmetros é importante, uma vez que ilustra como o tempo e a temperatura 
de perfuração altera a densidade do fluido de perfuração.  

 
Palavras–chave: fluidos de perfuração, forno de rolagem, massa específica, perfuração.  
 

THE INFLUENCE OF BENTONITE’S QUANTITY, TEMPERATURE 
AND TIME ON THE DENSITY OF WATER-BASED DRILLING FLUID 
 
ABSTRACT: The drilling of oil wells is carried out by a drill rig via the rotation and weight 
on an existing drill bit at the end of a column. Rock fragments are removed continuously by 
the drilling fluid ou mud. The choice of the mud and the maintenance of its properties directly 
influence the process. Among the properties of the mud has a density which is responsible for 
the hydrostatic pressure within the wellbore. The reduction in mud density value as main 
problem can bring the occurrence of a "kick" or blowout, which should be avoided. Thus, the 
present research aims to determine the influence of the amount of clay, temperature and time 
on the density of water-based mud. For this research, water based drilling fluids were 
obtained using a clay and deionized water, which were placed in aging cells and placed in the 
oven scroll simulating the drilling conditions. The results illustrate that an increase of time 
and oven temperature resulted in a decrease in the value of the drilling mud density. The 
analysis of these parameters is important, since it illustrates how the drilling time and 
temperature changes the density of the drilling fluid. 
KEYWORDS: drilling fluid, rollon, density and drilling. 
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INTRODUÇÃO 

Projetos para exploração e produção de poços de petróleo envolvem investimentos 

elevados. Geralmente poços situados na zona costeira, o valor do investimento pode alcançar 

a faixa de alguns milhões de dólares. Já para poços localizados em águas profundas e 

ultraprofundas, o investimento encontra-se na faixa de até 100 milhões de dólares.  

Desta forma, o projeto de poços tem como objetivo maximizar o valor deste 

investimento de forma a se ter um custo mínimo de perfuração, dentro dos parâmetros de 

segurança adequados para a vida humana e ao meio ambiente. 

Segundo estudos realizados pelo BNDS em 2011, a produção de petróleo e gás deverá 

crescer aproximadamente 2,1% ao ano nos próximos 10 anos, principalmente nas regiões da 

América do Sul e Ásia. Em 2012, o Brasil era detentor da 15ª maior reserva mundial de 

petróleo e também é um grande produtor, sendo responsável por aproximadamente 2% da 

produção mundial em possuiu em 2011. A produção brasileira cresceu em média 5% ao ano 

entre 2001 a 2011. A expectativa é que até 2021 a produção cresça até 9% devido ao 

desenvolvimento de novos reservatórios.  

Em geral, a perfuração de um poço de petróleo ocorre em duas fases: a de exploração 

e a de desenvolvimento. As atividades de exploração são realizadas com o objetivo de coletar 

informações para localizar reservas de hidrocarbonetos bem como suas dimensões e potencial 

produtivo. A fase de desenvolvimento ocorre logo após a fase de exploração, uma vez que as 

reservas de hidrocarbonetos foram descobertas, delimitadas e confirmada a sua viabilidade 

comercial.  

Perfurações de poços também ocorrem com o objetivo de injetar gás ou água para 

manter a pressão do reservatório ou aumentar a produção de óleo. 

 A operação de perfuração de poços é realizada através de uma sonda perfuração que 

pode ser terrestre ou marítima (plataformas) de acordo com a localização do poço. A 

perfuração rotativa é o método mais utilizado pela indústria do petróleo. Neste método, as 

rochas são perfuradas através da aplicação de peso e rotação sobre uma broca existente na 

extremidade de uma coluna. 

 Os fragmentos de rochas são removidos continuamente através do fluido de 

perfuração, que é injetado por bombas para o interior da coluna de perfuração. O retorno do 

fluido, juntamente com os cascalhos de perfuração ocorre através do espaço anular entre a 

coluna de perfuração e as paredes do poço. 

Fluidos ou lamas de perfuração podem ser definidos como qualquer fluido circulante 

capaz de tornar a operação de perfuração viável. Autores como Thomas et al. (2001) 
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consideram os fluidos de perfuração como misturas complexas de sólidos, líquidos, produtos 

químicos e, por vezes, até de gases. Do ponto de vista químico, os fluidos de perfuração 

podem assumir aspectos de suspensões, dispersões coloidais ou emulsões, dependendo do 

estado físico dos componentes. Do ponto de vista físico, os fluidos de perfuração possuem 

comportamentos de fluidos não-newtonianos, ou seja, a relação entre a tensão de 

cisalhamento e a taxa de deformação não é constante (MACHADO, 2002).  

A escolha de um fluido de perfuração influencia diretamente nas operações de 

perfuração de poços, não só devido ao seu custo, mas também com relação aos aspectos 

ambientais.  

Com relação ao custo, os fluidos de perfuração apresentam valores relativamente 

baixos, em comparação com os gastos das operações de exploração. Entretanto, a utilização 

de um fluido adequado e a manutenção de suas propriedades durante a perfuração influenciam 

profundamente os custos totais do poço. Por exemplo, o número de dias de plataforma 

necessários a perfurar até a profundidade desejada depende da taxa de penetração da broca e 

da prevenção de atrasos causados por desmoronamento das paredes do poço, por tubos e 

acessórios de perfuração presos, perda de circulação, entre outros. Além destes fatores, o 

fluido de perfuração afeta também a avaliação da formação e a subsequente produtividade do 

poço. 

Dentre as propriedades dos fluidos de perfuração, tem-se a massa específica ou 

densidade da lama, o qual é responsável pela pressão hidrostática no interior do poço. Em 

sondas de perfuração, o peso da lama é regularmente verificado pelo profissional chamado 

“torrista”.  

A redução do valor da densidade da lama pode trazer como principal problema a 

diminuição da pressão hidrostática no dentro poço, podendo colocá-lo em “kick”. Um Kick 

pode ser definido como a entrada de fluidos da formação (gás, óleo e água) para o poço 

devido à queda da pressão hidrostática da lama de perfuração. Se se não for controlado 

adequadamente poderá gerar um Blowout, ou seja, a entrada de fluido para o poço de forma 

descontrolada, causando sérios riscos a vida humana e ambiental, sem falar nos prejuízos 

econômicos.  

Desta forma o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo verificar a influencia 

da quantidade de bentonita, da temperatura e do tempo sobre as alterações na massa especifica 

(densidade) do fluido de perfuração base água, após ser submetido às condições de 

perfuração.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para este trabalho, fluidos de perfuração base água foram obtidos utilizando uma 

argila bentonita e água deionizada de acordo com a norma N-2605 da PETROBRÁS, 1998. 

Foram preparados 500 ml de fluido de perfuração utilizando as quantidades de 

Bentonita ilustradas na Tabela 1. 

Para a obtenção dos dados experimentais foi utilizado um planejamento fatorial 

experimental do tipo 23 com 3 experimentos no ponto central. Os valores utilizados estão 

ilustrados na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1. Variáveis de entrada e níveis para o planejamento fatorial experimental estudado. 

Variáveis de entrada 

Estudadas  

Níveis codificados dos fatores estudados 

-1 0 +1 

Quantidade de bentonita (g) 10 20 30 

Temperatura (°F) 122 158 194 

Tempo de contato (horas) 2 4 6 

 

Após a preparação dos fluidos de perfuração base água, estes eram colocados em 

células de envelhecimento, as quais são projetadas para serem pressurizadas e aquecidas. O 

volume de cada célula é de 500 ml.  

Em seguida, as células eram inseridas no forno de rolagem de aço inox, os quais são 

isolados, com temperatura controlada. Estes são utilizados para testar, aquecer e agitar fluidos 

de perfuração de forma a simular as condições as quais os fluidos de perfuração são 

submetidos durante a operação de perfuração de poços de petróleo. 

Após o tempo de experimento ser alcançado, os fluidos de perfuração eram analisados 

e sua densidade determinada. 

O equipamento utilizado para obtenção dos valores de densidade foi a balança de 

lama, onde foram realizados o teste padrão, API-13B-1, 2005. 

A rigor, a balança de lama mede a massa especifica do fluido de perfuração, mas 

comumente conhecida como peso específico ou densidade da lama. 

O procedimento consiste e posicionar a base da balança em uma superfície firme e 

nivelada, remover a tampa e encher o copo da balança (o qual deverá está limpo e seco), até 

transbordar. Em seguida, fechar o copo com a tampa apropriada, colocando o dedo no orifício 

de forma a limpar corretamente o fluido que transbordou. 
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Após este procedimento, colocar a balança na base apropriada e mover o cursor até 

que o nível seja alcançado. Em seguida, anotar os valores obtidos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os valores experimentais obtidos foi possível obter a análise de variância 

(ANOVA), calculados mediante a utilização de um programa estatístico, para os fluidos de 

perfuração estudados. Estes valores estão ilustrados na Tabela 2. 

Uma análise de significância estatística dos valores observados na Tabela 2 é um fator 

importante, uma vez que os dados experimentais são utilizados para produzir um modelo 

empírico, através da regressão. Pelos valores observados na Tabela 2 verificou-se que, o 

sistema em estudo apresentou um elevado valor de % de variância explicada, ou seja, uma 

menor quantidade de resíduos, mostrando assim, um bom ajuste ao modelo matemático 

aplicado (BARROS NETO, 1995). 

 
Tabela 2 – Análise de variância (ANOVA) para fluido de perfuração base água. 
Parâmetros do modelo Valores 

% de variância explicada 99,14 

Coeficiente de correlação 0,99 

Teste F calculado (Fc) 579,74 

Teste F tabelado (Ft) 3,29 

Teste F (Fc/Ft) 176,21 

O teste F foi utilizado para investigar se o modelo proposto explica uma quantidade 

significativa de variação nos valores experimentais. O valor do teste F obtido a partir dos 

dados experimentais deve ser maior que o valor do teste F tabelado para que o modelo seja 

significativo, ou seja, válido estatisticamente, como foi o caso apresentado na Tabela 2, 

mostrando que o modelo linear encontrado (ao nível de 95% de confiança) foi 

estatisticamente significativo e altamente preditivo, conforme Barros Neto, (2001). 

A Figura 1 ilustra a superfície de resposta obtida para os fluidos de perfuração 

estudados, mostrando o efeito da quantidade de bentonita e do tempo de forno de rolagem 

sobre a densidade do fluido de perfuração. 

Observa-se nesta figura que um aumento da quantidade de bentonita proporciona um 

aumento da densidade do fluido de perfuração, comportamento já esperado uma vez que tem-

se um aumento da quantidade de componente no fluido. 
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Com relação a variável tempo em forno de rolagem, verificou-se que a medida que o 

tempo de forno da amostra aumenta, ocorre uma redução do valor da densidade do fluido de 

perfuração estudado. 

A Figura 2 ilustra a influencia das variáveis de entrada: teor de bentonita e temperatura 

de forno de rolagem sobre a densidade do fluido de perfuração. 

Observa-se nesta Figura que, um aumento da quantidade de bentonita causou um 

aumento da densidade do fluido de perfuração, comportamento já relatado na Figura 1 

Com relação a variável temperatura em forno de rolagem, verificou-se que um 

aumento da temperatura provoca uma diminuição da densidade do fluido. 
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Figura 1. Influencia da quantidade de bentonita e do tempo em forno de rolagem 
sobre os valores da densidade do fluido de perfuração 

Figura 2. Influencia da quantidade de bentonita e da temperatura em forno de 
rolagem sobre os valores da densidade do fluido de perfuração 
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CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos ilustraram variações da densidade do fluido de perfuração base 

água. Observa-se que um aumento da quantidade de bentonita, como esperado, aumenta a 

massa especifica do fluido de perfuração, mas aumentos de temperatura de forno e tempo 

provocaram uma diminuição desta variável. 

O valor da densidade do fluido de perfuração influencia diretamente no valor da pressão 

hidrostática do poço. Este parâmetro é importante uma vez que o fluido de perfuração é a 

primeira barreira de segurança contra um Kick ou Blowout. Se este parâmetro diminui de 

valor, o valor da pressão hidrostática do poço diminui, tornando-o suscetível a invasão de 

fluidos da formação (gás, óleo ou água) para dentro do poço de forma descontrolada.  
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Figura 3. Influencia do tempo da temperatura em forno de rolagem 
sobre os valores da densidade do fluido de perfuração 
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RESUMO: O pneumático, invento útil e necessário para o desenvolvimento de qualquer 
nação, é sem dúvida um instrumento que proporciona conforto à rodagem de veículos 
terrestres automotores entre outros. Simplificadamente denominado de pneu, o pneumático é 
um tubo de borracha cheio de ar e ajustado ao aro da roda do veículo, permitindo a tração do 
veículo e, ao mesmo tempo, absorvendo os choques com o solo sobre o qual o veículo trafega. 
Com a revolução no setor dos transportes e a evolução da tecnologia dos pneus, sua utilização 
trouxe consigo a problemática do impacto ambiental, uma vez que a maior parte dos pneus 
inservíveis são descartados em locais inadequados, causando sérios problemas ambientais, 
afetando a saúde e a qualidade de vidas humanas. Uma alternativa encontrada para minimizar 
este problema ambiental trata da incorporação de resíduos de pneu, seja em forma de lascas 
ou em pó, em compósitos cimentícios. Pesquisas que tratam da inclusão de resíduos de pneu 
em compósitos cimentícios deve ser conduzida de modo a garantir a correta avaliação dos 
parâmetros que comandam e norteiam as melhorias ou alterações nas propriedades desses 
compósitos. Dentre as características dos compósitos cimentícios esperadas pela inserção do 
resíduo de pneus estão a flexibilidade, elasticidade e capacidade de absorver energia e 
impacto. Esses dois últimos aspectos foram significativamente citados por diversos autores, 
que veem nessas propriedades as principais alternativas de aplicação do concreto com 
resíduos de pneu. Com ênfase nesse tema, insere-se neste artigo, em forma de estado da arte, 
trabalhos desenvolvidos com resíduos de pneu inseridos em compósitos cimentícios no intuito 
de nortear e subsidiar pesquisas futuras. 
Palavras–chave: Compósito cimentício, pó de borracha, resíduo de pneu, concreto, 
argamassa. 
 

INFLUENCE OF RUBBER POWDER WASTE IN CEMENTITIOUS 
PRODUCTS: STATE OF ART 
 
ABSTRACT: The pneumatic, useful invention and necessary for the development of any nation, it’s 
undoubtedly an instrument that provides comfort to the rotating shaft for motor and vehicles, among 
others. Simply called tire, the pneumatic is a rubber tube filled with air and plugged to the vehicle 
wheel, allowing traction to the vehicles, and at the same time, absorbing shocks, with the ground on 
which vehicle displaces. With the revolution on the transport sector and evolution of tire technology, 
their use brought with it a problem of environmental impact, once that the majority of waste tires are 
discarded in inappropriate places, causing serious environmental problems, affecting the health and 
quality of life. An alternative found to minimize this environmental problem is the incorporation of 
tire residues, in the form of fragment or powder, at cementitious composites. Research dealing with 
the inclusion of tire residues in cementitious composites should be conducted to ensure the correct 
valuation of the parameters that control and guide the improvements or changes in the properties of 
composites. Among the characteristics of cementitious composites expected by the insertion of tires 
residue are flexibility, elasticity and capacity to absorb energy and impact. These last two factors were 
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significantly cited by various authors, who see these the main alternative properties for application on 
concrete with waste tires. With emphasis in this theme, introduced in this article, in shape state of art, 
works developed with inserted tire residues in cementitious composites aiming to orient and assist 
future research. 
KEYWORDS: Cementitious composite, rubber power, waste of tire, concrete, mortar. 
 

INTRODUÇÃO 

A medida que os veículos automotores terrestres (automóveis, caminhões, motocicletas, 

utilitários) vão sendo produzidos, também crescem as indústrias de pneus, destinando-se tanto 

à equipagem dos veículos novos quanto à reposição na frota em circulação. Nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, principalmente, por falta de leis mais rígidas e 

maior controle por parte dos órgãos públicos, os pneus velhos são depositados em aterros, 

terrenos baldios, rios e lagos. A principal matéria prima do pneu, a borracha vulcanizada, não 

se degrada facilmente e, quando queimada a céu aberto, contamina o meio ambiente com 

carbono, enxofre e outros poluentes. Esses pneus abandonados não são apenas um problema 

ambiental, mas também de saúde pública, pois acumulam água das chuvas, formando 

ambientes propícios à disseminação de doenças como a dengue e a febre amarela.  

A preocupação com a preservação do meio ambiente vem crescendo nos últimos anos. 

Vários fatores apontam para este crescimento, destacando-se o aumento do interesse da 

população com as questões ambientais, o aumento de organizações da sociedade civil 

dedicadas ao tema e a imposição de processos de certificação ambiental às empresas 

exportadoras brasileiras e de outros países. Assim, vários países começaram a adotar medidas 

para que se tenha uma destinação mais adequada aos pneus descartados.  

As indústrias de reciclagem que utilizam o material proveniente do processo de 

recauchutagem para confecção de novos produtos exercem um papel importante nesse 

contexto. A utilização de resíduos de pneus provenientes desse processo de recauchutagem 

em obras de construção civil e em muitas outras áreas, além de dar uma destinação nobre a 

um elemento altamente poluente do meio ambiente, proporcionará sensível economia no 

produto final, considerando a substituição total ou parcial de elementos naturais e de uso 

tradicional dentro da construção civil, pelos resíduos de pneus reciclados. 

O presente trabalho trata de uma coletânea de pesquisas que foram desenvolvidas 

buscando identificar os efeitos do teor de borracha, seja em forma de pó, lascas ou tiras, em 

produtos cimentícios (artefatos de concreto, argamassas e concretos). Tal explanação objetiva 

dar suporte e orientação, principalmente em termos de metodologias empregadas nessas 

pesquisas, no sentido de nortear estudos futuros. 
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ESTADO DA ARTE 

Compósito cimentício: Argamassas 

Meneguini (2003), avaliando o comportamento de argamassas com emprego de pó de 

borracha a partir de uma argamassa de referência de cimento (tipo CP II-E 32) e areia (com 

diâmetro máximo de 2,4 mm) nos trações de 1 : 3 - 1 : 5 e 1 : 7,  em massa, e substituindo, 

respectivamente, 3,33 %, 2,00 % e 1,40 % da areia por pó de borracha (com diâmetro máximo 

de 1,2 mm) lavado com uma solução saturada de hidróxido de sódio e adotando fator água 

cimento de (0,33 para o traço de 1 :  3), (0,54 para o traço de 1 : 5) e (0,60 para o traço de 1 : 

7),  relata que, para a argamassa no traço de 1 : 3, houve um acentuado aumento no índice de 

consistência da argamassa com pó de borracha em relação à argamassa de referência de 94 % 

e que, para as argamassas nos traços de 1 : 5 e 1 : 7, houve apenas um leve aumento no índice 

de consistência da argamassa com pó de borracha em relação à argamassa de referência, sem 

quantificá-los percentualmente. O referido autor também concluiu que com o tratamento 

superficial com hidróxido de sódio comercial, utilizando-se no pó de borracha, houve um 

aumento de adesão entre a argamassa e o pó de borracha, notados nos ensaios de absorção de 

água por capilaridade e no ensaio de desgaste por abrasão e que esse tratamento confere 

melhora na trabalhabilidade das argamassas. 

Turatsinze et al. (2007) conduziram o estudo objetivando obtenção de compósito de 

elevada capacidade de deformação antes do surgimento de fissuração, utilizando agregados de 

resíduo de pneu por apresentarem baixo módulo de elasticidade. O resíduo de pneu foi 

inserido em argamassas, observando-se que a mesma apresentou baixo módulo de elasticidade 

e elevada resistência à tração por deformação antes do aparecimento de macro fissuras. Não 

obstante, com prejuízo da resistência. Resultados também confirmaram que as alterações no 

comportamento do compósito com a incorporação de borracha dão-se principalmente devido 

ao fenômeno de retração. Os autores ressaltam ainda que o aumento da capacidade de 

deformação, devido a incorporação do resíduo de borracha, compensa largamente as 

alterações das dimensões ocasionadas pela retração, pelo menos até o surgimento apenas de 

microfissuras. 

Angelin et al (2015) focaram seus experimentos na investigação da inter-relação entre a 

resistência /porosidade em pasta de cimento e argamassa com resíduo de borracha em função 

da morfologia dos grãos de borracha, constatando uma forte inter-relação entre a resistência à 

flexão, resistência à compressão e resistências específicas com a porosidade e a absorção de 

água em uma formulação padrão e 04 (quatro) formulações distintas de pastas de cimento e 

argamassas com incorporação de borracha. Foi observado uma distribuição bimodal na 
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morfologia dos poros variando entre irregular e esferoidal. Esta tendência tem diminuído com 

o aumento da quantidade de borracha. A inter-relação entre a resistência e a porosidade se 

revela como uma relação inversa, ou seja, aumento da porosidade ocasiona uma redução na 

resistência à compressão e à flexão. Entretanto, os resultados demonstraram que argamassas 

com 5% de borracha na sua composição demonstram propriedades interessantes para um 

grande número de aplicações dentro da engenharia, como por exemplo, em pavimentos 

flexíveis, nas fachadas das construções e nos sistemas de purificação de água. 

Afhinnia and Poursaee et al (2015) direcionaram sua pesquisa experimental no estudo 

do efeito de lascas de pneu na redução da expansão causado pela reação álcali-sílica em 

corpos de prova de argamassas preparadas com agregado de alta reatividade. Nesse estudo, 

barras de argamassa contendo 0%, 16% e 24% de lascas de borracha em substituição parcial 

do agregado miúdo, em volume, foram moldados para submissão em testes com aceleradores 

da reação. Os resultados desse estudo indicaram que o uso de 16% e 24% de lascas de 

borracha como agregado miúdo reduziu a reação de expansão álcali-sílica em barras de 

argamassas em 43% e 39%, respectivamente. Esta redução da reação de expansão álcali-sílica 

foi atribuída ao comportamento elástico das lascas de borracha, que pode absorver 

internamente as tensões de expansão causada por pelo efeito do gel da reação álcali-sílica na 

microestrutura da argamassa. Entretanto, a resistência à compressão realizado em corpos de 

prova cúbicos contendo 16% e 24% de lascas de pneu reduziram a resistência à compressão, 

em 20% e 47%, aos 28 dias, respectivamente. Atribuiu-se o efeito negativo nessa propriedade 

à fraqueza da ligação (aderência) entre as partículas de borracha e a pasta de cimento, bem 

como do baixo módulo de elasticidade das partículas de borracha quando comparadas com o 

agregado miúdo natural. As partículas de borracha absorvem a energia de liberação do 

processo de reação álcali-sílica nas barras de argamassas, e reduzem o efeito de expansão 

ocasionado por esta reação. Devido a propriedades elástica das partículas de borracha, menos 

fissuras foram detectadas nas superfícies dos corpos de prova com borracha, comparado com 

os corpos de prova de controle.  

 

Compósito Cimentício: Concreto 

Albano et al. (2005) produziram concreto utilizando resíduos de pneus automotivos em 

substituição parcial ao agregado miúdo. Nesse estudo analisa-se a influência do resíduo de 

pneu no concreto a partir de ensaios destrutivos e não-destrutivos de modo a enquadrá-lo 

numa possível aplicação dentro da construção civil. Foram elaborados concreto convencional, 

substituindo parte do agregado miúdo por borracha de pneu (5% e 10% em massa). As 
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dimensões das partículas do agregado miúdo utilizado (areia e borracha) foi de 0,29mm e 

0,59mm, em dosagens distintas. O agregado de borracha foi inserido na massa cimentícia sem 

tratamento e em formulações com resíduo tratado com NaOH e silane (A-174).  No estado 

fresco foram analisadas as propriedades de slump, segregação, densidade e retração. De 

acordo com os resultados obtidos no estado plástico, observou-se que o aumento de volume 

de borracha ocasionou uma redução na fluidez e densidade, porém com uma distribuição 

homogênea entre os materiais, não sendo observado a ocorrência do fenômeno de segregação. 

No estado endurecido constatou-se uma drástica redução na resistência à compressão e à 

tração, em particular no concreto com 5% de borracha e de diâmetro de 0,59mm. O mesmo 

comportamento foi observado quando deu-se o tratamento no resíduo de borracha. Explica-se 

este fenômeno pela grande quantidade de vazios intersticiais entre a partícula de borracha e a 

pasta cimentícia, enfraquecendo mais ainda a zona intersticial e, consequentemente, a sua 

resistência mecânica. Os autores relatam ainda sobre a insignificante variabilidade das 

propriedades dos compósitos produzidos com resíduo tratado com os produzidos sem nenhum 

tratamento. 

Jing Lv et al. (2015) investigaram o efeito da borracha nas propriedades mecânicas do 

concreto leve em onze diferentes dosagens. As partículas de borracha foram inseridas em 

substituição parcial ao volume de areia nas proporções de 10% a 100%, concluindo, com base 

nos resultados da pesquisa, que as incorporações das partículas de borracha afetaram 

profundamente, de forma não benéfica, sobre as propriedades mecânicas e no slump do 

compósito, beneficiando apenas na densidade que teve uma significativa redução quando 

comparado a dosagem do concreto sem o resíduo da borracha, variando de 1321 kg/m³ a 1820 

kg/m³. Relata-se também que a redução do módulo de elasticidade estático indica uma alta 

flexibilidade do compósito, que pode ser considerado como uma vantagem (ganho positivo) 

nos concretos leves com borracha. 

 

Compósito Cimentício: Artefatos de concreto 

Rodrigues e Ferreira (2009) investigaram as propriedades de compósitos contendo a 

adição de partículas de borracha oriundas da trituração mecânica de pneus inservíveis em uma 

matriz de cimento Portland, com propriedades adequadas à produção de painéis cimentícios. 

Após classificação quanto a granulometria, objetivando a melhor compacidade, as partículas 

de borracha foram aglomeradas com pasta de cimento Portland contendo adições à base de 

látex em emulsão e aditivos superplastificantes para redução da água de emassamento e 

adequada fluidez. Para o estudo foram confeccionadas placa tipo drywall, armada com tela de 
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fibra de vidro, para realização de ensaios de flexão, com dimensões de 50cm x 50cm. Os 

autores recomendaram o uso de aditivo ou adição visando à redução da relação água/cimento 

e a consequente melhoria da aderência entre a matriz e partículas de borracha. O 

comportamento pós-ruptura da matriz cimentícia com borracha sofreu incremento no valor da 

carga de ruptura da matriz, com significativas deformações, denotando grande ductilidade 

desse material. 

Santos (2012) em seu trabalho de dissertação de mestrado, aborda o uso de resíduos de 

borracha de pneus em compósitos cimentícios fabricados com cimento Portland, substituindo 

o agregado de quartzo objetivando seu efeito nas propriedades mecânicas. Os resultados 

permitiram concluir que quanto maior o teor de borracha de pneus incorporado nos 

compósitos cimentícios maior a redução nas propriedades tais como: densidade aparente, 

resistência à compressão, módulo de elasticidade estático além de promover um aumento da 

porosidade aparente, absorção de água e permeabilidade. O autor notou ainda, através de 

micrografias, que a formação de poros maiores e em maiores quantidades se deu em 

compósitos com maior presença de partículas de borracha de pneus, sendo possível também 

detectar a ação da água na pasta cimentícia, verificando a hidratação ou não do cimento 

Portland, finalizando seu trabalho vislumbrando o uso de compósito cimentício com borracha 

em elementos não estruturais para a construção civil. 

Nacif et al (2012) desenvolveram pesquisa em compósitos cimentícios com a inclusão 

de resíduos de borracha com o intuito de avaliar os efeitos oriundos dessa inclusão em frações 

compreendidas entre 0,84/058mm e 0,28/0,18mm e frações em massa na ordem de 5%, 15% e 

30% e variações também na relação água/cimento de 0,35 e 0,50. Sobre as propriedades 

físico-mecânicas desses compósitos os autores concluíram que a interação do tamanho das 

partículas de borracha, quantidade presente no compósito e a relação água/cimento afetam 

significativamente na densidade e na resistência do compósito. Os autores relatam ainda que 

quando a fração da borracha foi aumentada, a densidade aparente do compósito reduziu 

devido à baixa densidade (0,9 g/cm³) em comparação com a matriz do cimento (2,3 g/cm³). A 

baixa densidade da pasta de cimento emborrachada evidencia ser vantajoso quando se deseja 

produzir compósitos com isolante térmico e acústico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se, com base nas pesquisas analisadas, que o resíduo pneu, seja na forma de pó 

ou de lascas de borracha, tem grande potencial para a inserção em produtos cimentícios, 

porém, como ressalta a maioria dos pesquisadores, deve-se observar a quantidade ideal para 
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cada tipo de utilização que se dará ao compósito analisado. Um outro fator que deve ser 

levado em consideração diz respeito ao tratamento que deve ser feito no resíduo antes da sua 

utilização, para a retirada de impurezas que porventura venha inviabilizar o seu uso, tais como 

graxas, poeira ou resíduo de óleo. 
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RESUMO: Os aços inoxidáveis superduplex são ligas Fe-Cr-Ni-Mo com proporções 
aproximadamente iguais de ferrita e austenita e associam as características dos mesmos, 
resultando em aços com melhores resistências mecânica e à corrosão. Entretanto, o bom 
desempenho destes pode ficar comprometido quando submetidos a condições de trabalho em 
altas temperaturas, devido à precipitação de algumas fases deletérias. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar a contribuição da etapa de resfriamento para a formação de fases 
intermetálicas, como a sigma (σ), e na resistência à corrosão por pite do aço superduplex UNS 
S32750 submetido à diferentes condições de envelhecimento. Para atingir estes objetivos, 
foram realizados em forno tratamentos térmicos nas amostras, sob temperatura de 850ºC, em 
diferentes tempos (30 min e 1h), e meios de resfriamento (água e óleo). Ensaios 
metalográficos e microscopia ótica foram realizados para visualização da microestrutura 
presente nos corpos de prova como recebido, e após os tratamentos térmicos. Para 
determinação do potencial de corrosão por pites foi levantada a  curva de polarização anódica 
em meio contendo íons cloreto (concentração: 3,5% m/V) para determinação do potencial de 
corrosão por pite.  A partir destes ensaios, pôde-se observar que além das temperaturas e do 
tempo de envelhecimento, a forma de resfriamento também influencia na formação de fases 
deletérias e de potencial de corrosão por pite do material.  

Palavras–chave: fase sigma, intermetálicos, polarização, SAF 2507, tratamentos térmicos. 
 

INFLUENCE OF COOLING TYPE IN THE PRECIPITATION OF 
DELETERIOUS PHASES AND PITTING CORROSION POTENTIAL 
OF SUPER DUPLEX STEEL UNS S32750 

ABSTRACT: The super duplex stainless steel are Fe-Cr-Ni-Mo alloys with approximately same 
proportions of ferrite and austenite and combine their characteristics, resulting in alloys with better 
mechanical resistance and corrosion. However, their good performance may be compromised 
when subjected to high temperatures because of precipitation of some deleterious phases. This 
work has a goal to analyze the contribution of cooling step to the intermetallic phase 
formation, such as sigma (σ) and in the pitting corrosion resistance of super duplex steel INS 
S3750 subjected to different aging conditions. To reach these goals, were performed in oven 
heat treatments in the samples, at a temperature of 850 ° C at different times (30 minutes and 
1 hour), and cooling environment (water and oil). Metallographic test and optical microscopy 
were performed to the microstructure viewed in the specimen as received and after heating 
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treatment. To determine the pitting corrosion potential was raised the anodic polarization 
curve in an environment containing chloride ions (concentration: 3.5% w / v) to measure the 
potential for pitting corrosion. From these tests, it was observed that besides the temperature 
and aging time, the cooling way also influences the formation of deleterious phases and 
pitting corrosion potential of the material. 

KEYWORDS: sigma phase, intermetallic, polarization, SAF 2507, heat treatments. 

 

INTRODUÇÃO 

A demanda de materiais mais resistentes para atender às necessidades da indústria 

petroquímica fez surgir uma categoria de aços com características superiores aos aços 

ferríticos e austeníticos, os aços inoxidáveis superduplex. Estes são largamente utilizados na 

indústria petroquímica, e principalmente offshore, devido à sua elevada resistência mecânica, 

boa tenacidade e resistência à corrosão. Estas boas propriedades podem ser explicadas pela 

presença em quantidades aproximadamente iguais de duas fases, a ferrita (δ) e austenita (γ), 

em sua composição (KANG; LEE, 2013). 

Quando esses materiais são submetidos a altas temperaturas, como em processos de 

soldagem, podem ocorrer transformações microestruturais, como a precipitação de fases 

deletérias, as quais destacam-se a fase sigma (σ), fase chi (χ), austenita secundária (γ2) nitretos 

e carbonetos de cromo. A formação destes precipitados promove desbalanceamento entre as 

frações de ferrita e austenita e, como consequência, compromete o bom desempenho do 

material.  

Além da elevação de temperatura, o método de arrefecimento do material também 

influencia nas alterações microestruturais. Arrefecer rapidamente a peça tem como objetivo 

evitar a precipitação durante o processo e manter o soluto em solução sólida. O resfriamento 

deve ser controlado, de forma a diminuir o período de tempo na faixa de temperatura à qual 

pode ocorrer a precipitação (LIMA, 2012). 

Um parâmetro utilizado para a determinação da resistência à corrosão do aço 

superduplex é o potencial de pite (Epite), que é o potencial associado ao início da formação de 

pite ou ruptura da passividade. Para determiná-lo, material é exposto à meio agressivo 

contendo íons cloreto (Cl-) e com o auxílio de um potenciostato/galvanostato, aplica-se uma 

varredura de potenciais e levanta-se uma curva [potencial aplicado (V) versus densidade de 

corrente (A/cm²)], na qual o potencial de pite é definido a partir do ponto onde há aumento 

considerável da densidade de corrente na faixa de passivação (FARIAS, 2002). A uma 

temperatura fixa, quanto maior for este potencial de pite, maior é a resistência à corrosão por 
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pites do material, o que pode ser associado à precipitação dos intermetálicos (NASCIMENTO 

et al., 2008).  

Os objetivos deste trabalho são correlacionar a temperatura de envelhecimento 

isotérmico e o meio de resfriamento com formação de fases intermetálicas e com o potencial 

de corrosão por pite no aço superduplex UNS S32750.  Serão realizados envelhecimentos 

isotérmicos a 850°C e 950°C em diferentes tempos de exposição (30 min e 1h) e meios de 

resfriamento (água e óleo).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Corpos de prova  

Os corpos de prova (CPS) foram confeccionados a partir de uma barra solubilizada, 

doado pela empresa Sandvik Steel©, cuja composição química é a seguinte: Si-0,497%; C–

0,262%; V-0,117%; Cr–24,8%; Mn–0,934%; Fe–62%, Co–0,332%; Ni–7,11%; Cu – 0,179%; 

Mo-3,59%. A partir do corte de sua seção transversal, foram divididas partes destinadas aos 

diferentes tratamentos térmicos, para em seguida serem confeccionados os eletrodos. 

Tratamento térmico 

Os corpos de prova, inicialmente solubilizados, foram submetidos a envelhecimentos 

isotérmicos em um forno a uma temperatura de 850°C durante 30 minutos e 1 hora e foram 

resfriados bruscamente em água. Os mesmos tratamentos foram realizados em outro conjunto 

de amostras, porém com um resfriamento em óleo, a fim de estudar se a alteração do modo de 

resfriamento irá influenciar nas propriedades microestruturais e de corrosão do material. As 

temperaturas foram selecionadas como base no Diagrama (TTT) - Tempo, Temperatura, 

Transformação - do trabalho de Leite (2009).   

Confecção dos eletrodos  

Durante a confecção, os corpos de prova foram munidos de terminais elétricos a fim de 

viabilizar a medição do potencial versus corrente. Estes foram embutidos em resina acrílica e 

posteriormente desbastados em lixas de 220, 320, 400, 500, 600, 1000 e 1200 mesh, em 

seguida foram submetidos a polimento com alumina de 1 µm e 0,3 µm até alcançar um 

acabamento especular, como na Figura 1. As amostras do UNS S32750 foram limpas por 

meio da lavadora de ultrassom e enxaguadas com etanol. As bordas dos eletrodos foram 

isoladas para evitar corrosão por frestas. 
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Figura 1. Eletrodo de Trabalho. IFBA, 2016. 
 
Ensaios de polarização 

Para os ensaios eletroquímicos de polarização anódica foi montado um esquema 

experimental, como na Figura 2. Estes foram conduzidos em um Potenciostato/Galvanostato 

Autolab®, modelo PGSTAT 302N. Utilizou-se uma célula de três eletrodos, nos quais, os 

eletrodos de trabalho são os corpos de prova, a platina é o contra-eletrodo e o eletrodo de 

referência é a prata/cloreto de prata Ag/AgCl (3M, E = 0,197V vs SHE). O eletrólito utilizado 

no ensaio foi NaCl a 3,5% (m/V) a temperatura ambiente.  

 

 
Figura 2. Esquema experimental. IFBA, 2016. 

 

Os testes são iniciados com o ensaio de circuito aberto (Cronopotenciometria de 

Corrente Zero), durante 30 minutos. O valor de potencial de corrosão definido, é inserido no 

ensaio de polarização anódica como valor inicial. A partir deste, uma varredura a taxa de 1 

mV/s foi aplicada na direção anódica, até que o potencial de 1,5 V (Ag/AgCl) fosse atingido, 

como foi feito por Valeriano (2012). A susceptibilidade à corrosão foi avaliada através da 

determinação do potencial de pite (Epite), com o auxílio da curva (potencial vs densidade de 

corrente) construída.  

Ensaios Metalográficos e Microscopia Óptica 

Após o tratamento térmico e o término do ensaio potenciostático os eletrodos foram 

avaliados por meio da microscopia óptica a fim de verificar as alterações microestruturais e a 

presença dos precipitados. As amostras foram embutidas em resina termofixa de cura a quente 

(baquelite), gerando corpos-de-prova metalográficos, com a superfície de observação 

correspondendo a seção transversal da barra original. Para a revelação da microestrutura foi 
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utilizado o reagente Behara, cuja composição é 20 mL de ácido clorídrico, 80 mL de água 

destilada e destilada e 1 g de metabissulfito de potássio; e com o auxílio de um microscópio 

óptico foram capturadas as imagens da microestrutura e armazenadas em computador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Análise Microestrutural 

A Figura 3 mostra a miscroestrutura do aço inoxidável superduplex como recebido – 

Sem Tratamento (ST), na qual observa-se que os contornos de grão estão bem definidos, e as 

áreas mais claras são a austenita (γ) e a mais escura é a ferrita (δ). Pode-se observar que não 

há formação de nenhum outro componente ou precipitado. Esta é a composição desejável para 

que não haja problemas de desempenho do mesmo.  

 

 
Figura 3. Micrografia do aço superduplex SAF 2507 como recebido. 
Ataque com reagente Behara, aproximação de 40x. IFBA, 2016. 

 
Tanto a composição do aço superduplex como o processo de resfriamento devem ser 

bem definidos, pois podem favorecer o desequilíbrio entre as fases. Um resfriamento 

acelerado a partir da temperatura de solubilização faz com que a composição não esteja em 

equilíbrio quando estiver em temperatura ambiente. Isso ocorre por que, o nitrogênio que é 

um dos elementos formadores da austenita, quando o material passa pelo resfriamento rápido, 

não tem tempo suficiente para se difundir num grão de austenita próximo, fazendo com que 

fique em solução sólida na ferrita, provocando o desbalanceamento entre as duas fases. Esta 

difusão preferencial na ferrita ou nos seus contornos de grãos ocorre devido às taxas de 

difusão dos elementos de liga serem cerca de 100 vezes mais rápidas que na austenita 

(MARTINS, 2006). 

As Figuras 4 (a) e 4 (b) ilustram as microestruturas do aço superduplex submetidas ao 

tratamento de 850°C durante 30 minutos e 1 hora, seguidos de arrefecimento em água. 
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Figura 4. Microscopia óptica do aço superduplex UNS S32750 tratado termicamente a 850°C 
por 30 min (a) e por 1h (b), arrefecidos em água. Ataque com reagente Behara, aproximação 
de 40X. IFBA, 2016. 
 

Através da micrografia à esquerda – Figura 4 (a), pode-se observar os grãos de ferrita na 

cor cinza escuro, a austenita cinza claro e a fase sigma mais clara, nos contornos de grão da 

ferrita e na interface ferrita/austenita. Comparando com a Figura 3, é possível perceber que 

não há mais um equilíbrio α/γ.  Isto ocorre porque a fase sigma é composta dos elementos 

formadores da ferrita, como cromo e molibidênio, e nesta temperatura não estão totalmente 

dissolvidas na ferrita. Portanto, durante o processo de resfriamento há a precipitação da fase 

sigma.  

Na Figura 4 (b) está perceptível que a porção de fase sigma está maior que no 

tratamento durante 30 minutos, pois a fase sigma depois da formação (nucleação), com o 

aumento do tempo de exposição, tende a crescer. Pode-se observar que as fases mais escuras 

também estão maiores, o que pode indicar o crescimento de outros precipitados e/ou formação 

de novas fases intermetálicas.  

A precipitação de fases intermetálicas ocorre preferencialmente na interface 

ferrita/austenita, pois neste local há alta energia interfacial, e também porque geralmente 

existem lacunas e defeitos nos contornos de grão, favorecendo a ocorrência mais nestes locais 

que no interior dos grãos.  

Os tratamentos realizados a 850ºC com resfriamento em óleo trouxeram como 

resultados as seguintes microscopias mostradas nas Figuras 5 (a) e (b). 
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Figura 5. Microscopia óptica do aço superduplex UNS S32750 tratado termicamente a 850°C 
por 30 min (a) e por 1h (b), arrefecidos em óleo. Ataque com reagente Behara, aproximação 
de 40X. IFBA, 2016. 
 

Analisando as imagens, pode se observar que com o aumento do tempo de 

envelhecimento, a fração escura diminui, ou seja, a quantidade de ferrita diminui, e com isso 

maior formação de precipitados. Comparando com o resfriamento com água, houve formação 

de frações maiores de precipitados, pois as taxas de resfriamento com óleo são menores que 

as obtidas em água. Com isso, expõe-se o material por mais tempo a temperaturas de 

precipitação, assim proporcionando a maior conversão da ferrita, que de acordo com as 

micrografias acima está presente em frações bem pequenas, em precipitados, sendo que em 

grande volume a fase sigma. 

Análise do potencial de pite 

Os aços inoxidáveis recebem este nome pelo fato que formarem uma camada protetora 

de óxido quando em contato com o ar, e o principal responsável pela formação desta camada 

passivadora é o cromo, já que não se encontra ligado quimicamente em solução sólida, 

podendo participar da formação do filme, quando possível (MAGNABOSCO, 2001). 

Algumas características são desejáveis neste filme protetor, como sua aderência, 

uniformidade e capacidade de evitar a troca de elétrons entre o meio e o metal, melhor o 

desempenho deste filme. Se ele é facilmente formado e dificilmente destruído, também são 

parâmetros importantes.  

Com a formação de precipitados ricos em cromo, como a fase sigma, o cromo é roubado 

da solução, empobrecendo a matriz e consequentemente atrapalhando a formação da camada 

passivadora, aumentando as possibilidades de ocorrência de corrosão localizada, como a 

formação de pites. 
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Os ensaios de polarização anódica realizados nas amostras como recebidas e submetidas 

a tratamento isotérmico geraram curvas de potencial em função da densidade de corrente, 

como apresentado nas Figuras 6 (a) e 6 (b). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparação das curvas de polarização potenciodinâmica do aço superduplex UNS 
S32750 submetido à temperatura de 850°C em diferentes condições (a) arrefecimento em 
água e (b) arrefecimento em óleo. IFBA, 2016. 

 
A Tabela 1 apresenta os potenciais de pite obtidos para cada condição de tratamento 

isotérmico. Este ponto foi definido como o potencial no qual há um aumento significativo da 

densidade de corrente. 

 

Tabela 1. Potenciais de pite do aço superduplex UNS S32750 em diferentes condições. IFBA, 
2016. 

Arrefecimento em água Arrefecimento em óleo 

Tempo (min) Epite (V) Tempo (min) Epite (V) 
30 

60 

1,0342 

1,0066 

30 

60 

1,0216 

1,0014 

Material como recebido 1,0596 V 

 
A partir das análises feitas a partir das micrografias e dos dados contidos Tabela 1, 

pode-se observar que com o aumento da fração de precipitados, há diminuição do valor do 

potencial de pite, porém não é muito acentuada. Pode-se associar a isso, principalmente, à 

formação de precipitados (fase sigma) decorrente dos tratamentos de envelhecimento 

isotérmico. Portanto, à medida que se observa a maior formação de fases deletérias, mais 

susceptível à corrosão por pites o material se encontrou, observado pela diminuição do 

potencial de pite. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados experimentais obtidos para aço inoxidável superduplex UNS S32750 

quando submetido ao envelhecimento isotérmico a 850ºC e diferentes condições de tempo e 

meio de arrefecimento foram satisfatórios quando confrontados com os valores teóricos 

baseado nas referências consultadas.  

A partir dos resultados pode-se concluir que o óleo como meio de arrefecimento é 

prejudicial para este material quando comparado com a água, uma vez que sua taxa de 

resfriamento é menor, favorecendo maior formação de precipitados e, com isso, diminui o 

potencial de corrosão por pite do material. 

Com estes resultados é evidente que, apesar de possuir elevada resistência à corrosão, é 

necessária uma análise prévia das condições de trabalho em que o aço superduplex será 

exposto, com o objetivo de não comprometer o seu desempenho. 
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RESUMO: O uso de aditivos em concreto está cada vez mais difundido no meio da 
construção civil. Estes buscam alterar ou ressaltar determinadas propriedades do concreto, no 
caso de aditivos hiperplastificante, buscam maior fluidez da pasta de concreto sem prejuízos 
as propriedades mecânicas finais. Com isso, possibilita a redução da quantidade de água na 
mistura, de maneira que a relação água/cimento seja reduzida, o que provoca um aumento na 
resistência do concreto. O presente trabalho buscou comparar a influência do uso de aditivo 
hiperplastificante na trabalhabilidade do concreto no estado fresco e resistência a compressão 
aos 28 dias. Para a pesquisa foram utilizados três traços de concreto, diferindo entre si quanto 
ao uso do hiperplastificante e a quantidade de água utilizada. Ao final, foi possível comprovar 
a eficácia do aditivo realizando o ensaio de abatimento do tronco de cone para analisar a 
consistência e o rompimento dos corpos-de-prova aos 28 dias para obtenção da resistência a 
compressão. Admitindo assim, que a utilização do aditivo hiperplastificante permite reduzir a 
quantidade de água na mistura, causando por consequência um aumento na resistência do 
produto. 
 
Palavras–chave: Consistência, construção, corpos-de-prova, propriedades 
 

INFLUENCE OF ADDITIVE USE IN HIPERPLASTIFICANTE 
WORKABILITY AND CONCRETE ELEMENT CONVENTIONAL 
 
ABSTRACT: The use of additives in concrete is increasingly widespread in the middle of 
construction. These seek to alter or emphasize certain concrete properties in the case of 
hiperplastificante additives, seek greater fluidity of concrete folder without harming the final 
mechanical properties. With this enables reducing the amount of water in the mixture such 
that the water / cement ratio is reduced, which causes an increase in the strength of concrete. 
This study aimed to compare the influence of using hiperplastificante additive in concrete 
workability in fresh and compressive strength at 28 days. For the study was used three 
concrete mix designs, differing from each other as to the use of hiperplastificante and the 
amount of water used. At the end, it was possible to prove the efficacy of the additive 
performing the frustum of reduction assay to analyze the consistency and the disruption of the 
body of the test piece after 28 days to obtain the compressive strength. Assuming thus that the 
use of hiperplastificante additive reduces the amount of water in the mixture, consequently 
causing an increase in the strength of the product. 
 
KEYWORDS: Consistency, building, body-of-proof properties 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Helene (1992), atualmente o concreto de Cimento Portland é 

considerado – para a construção civil - o material com função estrutural de maior importância 

e consumo, depois da água. Ainda segundo o autor, o concreto de Cimento Portland gerou 

uma revolução no modo de projetar e executar estruturas, apresentando um grande 

desenvolvimento nas duas últimas décadas. 

Ainda é muito comum a utilização de concretos dosados empiricamente pela 

experiência de construtores, utilizando-se apenas os materiais característicos de concretos 

convencionais, cimento, areia, agregados graúdos e água. Porém, é inegável e válida a 

evolução tecnológica na área dos materiais de construção e hoje podemos contar, por 

exemplo, com adições minerais e aditivos, que possuem características, que produzem efeitos 

específicos no concreto modificando algumas de suas propriedades, tornando-os aptos às mais 

distintas aplicações. 

A trabalhabilidade do concreto é uma de suas principais características e esta 

relacionada à sua durabilidade e resistência mecânica. Diversas características físicas 

influenciam a trabalhabilidade durante a sua produção, como: temperatura, adição de água ou 

aditivos e o atrito entre as partículas sólidas. Segundo Martin (2005), a adição de água 

melhora a trabalhabilidade, porém não mantem a homogeneidade do concreto e pode causar 

perda da resistência mecânica. 

Por essas questões os aditivos plastificantes são utilizados de diversas maneiras no 

concreto, podendo ser empregados para diferentes funções, como aumentar a trabalhabilidade, 

mantendo o consumo de água; podem manter a trabalhabilidade e a resistência, reduzindo a 

quantidade de cimento, o que gera a redução de custo do concreto; ou pode reduzir a 

quantidade de água, aumentando a resistência e durabilidade do concreto (HARTMANN, 

2002). 

A NBR 11768:2011 define aditivo plastificante/ redutor de água como aditivo que, sem 

modificar a consistência do concreto no estado fresco, permite reduzir seu conteúdo de água; 

ou como aquele aditivo que, sem alterar a quantidade de água, modifica a consistência do 

concreto, aumentando o abatimento e a fluidez; ou, ainda, como aquele aditivo que produz 

esses dois efeitos simultaneamente. 

Os hiperplastificantes também são chamados de plastificantes de 3° geração, possuem 

as mesmas características dos plastificantes, porém de maneira extremamente realçada. 

Prudêncio Júnior (2005, p. 1235) atesta que “Os aditivos à base de policarboxilatos são 

atualmente os de melhor eficiência, permitindo reduções de água superiores a 20% e tempos 
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de atuação entre 30 e 60 minutos. Em concretos de resistência característica acima de 40 MPa, 

seu uso é praticamente inevitável”. 

Assim o presente trabalho objetiva avaliar a viabilidade da utilização de um aditivo 

hiperplastificante a base de policarboxilato (PLASTOL 6040) e as propriedades mecânicas 

adquiridas no concreto convencional através de testes experimentais com dois diferentes 

traços aditivados com teores relativos à massa do cimento de 2%, onde um deles foi reduzido 

a quantidade de agua em 20%, além de um traço de referência, obtido através de dosagem 

empírica pela experiência do mestre de obra, utilizado no contra piso de uma obra residencial 

de Palmas-TO. As propriedades mecânicas, no estado fresco e endurecido, como 

trabalhabilidade e resistência à compressão axial dos três traços, foram investigadas através de 

ensaios de abatimento pelo tronco de cone, conhecido como slump test, e ensaio de resistência 

à compressão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Materiais 

Para este artigo usou-se um traço de concreto que seria utilizado como contra piso em 

uma obra na cidade de Palmas-TO. Este foi dosado através da experiência do mestre de obras 

do local. Admitindo assim, o traço de referência 1:2:3:0,5, respectivamente cimento, agregado 

miúdo, agregado graúdo e água, expressos em massa.  

Assim, para o presente trabalho foram realizados três traços distintos a partir do traço de 

referência proposto. Utilizando os materiais descritos a seguir. 

a) Cimento 

Utilizou-se cimento Portland composto com pozolanas (CP II – Z) classe 32. 

b) Agregado miúdo 

Foi utilizado areia média de rio, obtida na região de Palmas-TO. A areia utilizada nos 

traços foi previamente lavada e seca em estufa até constância de massa. 

c) Agregado graúdo 

Adotou-se brita granítica com dimensão máxima de 9,5 mm. 

d) Aditivo 

Utilizou-se o hiperplastificante PLASTOL6040 (tipo II, SP-II R). Este é um aditivo 

líquido, isento de cloretos e seu principal composto é o policarboxilato de altíssimo 

desempenho, que possui grande poder de dispersão, aumentando fortemente a 

trabalhabilidade. 
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Os materiais empregados foram adquiridos segundo a disponibilidade do mercado da 

cidade.  

 Ensaios Realizados 

Para avaliar a trabalhabilidade dos traços desenvolvidos, utilizou-se o abatimento de 

cone (slump test) descrito na NBR NM 67 (ABNT,1998). Foram realizados três traços 

distintos e moldados três corpos-de-prova para cada traço segundo NBR 5738 (ABNT, 2008). 

Os corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de resistência a compressão aos 28 dias, 

segundo NBR 5739 (ABNT, 2007), sendo colocados em cura ao ar livre, simulando o que 

aconteceria em obra, antes do rompimento. 

 Métodos 

Os traços trabalhos estão descritos a seguir na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Traços de concreto trabalhados durante a pesquisa. CEULP/ULBRA, 2016. 

 Cimento Areia Brita Água Hiperplastificante 

Traço de Referência 1 2 3 0,5 0 

Traço I 1 2 3 0,5 0,02 

Traço II 1 2 3 0,4 0,02 

 

Como o traço de referência utilizado foi adquirido a partir de um método empírico, por 

tentativa e erro, não foram realizados ensaios para obtenção de resultados precisos quanto a 

trabalhabilidade no estado fresco e a resistência a compressão aos 28 dias. 

Utilizou-se o laboratório do CEULP-ULBRA, Centro Universitário Luterano de 

Palmas-Tocantins para realização dos ensaios. 

Iniciou-se com o Traço de referência, sem uso de aditivo hiperplastificante, o Traço II 

com uso de 2% de aditivo hiperplastificante e o Traço III com 2% de hiperplastificante 

reduzindo 20% da água utilizada inicialmente. 

Os traços foram rodados em betoneira com a seguinte ordem de colocação dos 

materiais. Entre cada etapa, a betoneira é ligada por alguns minutos para uma mistura prévia. 

Inicia-se colocando a brita e 50% da água, posteriormente a areia e o cimento, e por último o 

restante da água com o aditivo hiperplastificante quando houve. Com isso, a mistura é rodada 

por aproximadamente cinco minutos em betoneira. 

Com isso, avaliou-se a trabalhabilidade de cada traço de concreto rodado com o 

abatimento do tronco de cone e posteriormente foram moldados os corpos-de-provas que 

estão representados na Figura 01 a seguir. 
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Figura 01 – Corpos-de-provas aos 28 dias. CEULP/ULBRA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Trabalhabilidade  

Na Tabela 02 abaixo encontra-se os resultados do abatimento pelo tronco de cone, 

efetuado segundo a NBR NM 67 (ABNT,1998). 

 

Tabela 02. Resultados do ensaio de abatimento pelo tronco de cone. CEULP/ULBRA, 2016 

 Abatimento pelo tronco de cone (mm) 
Traço de Referência (TR) 20 
Traço I (TI) 180 
Traço II (TII) 20 

 

Assim, o resultado encontrado no traço de referência foi de 20 mm, no que resultou um 

concreto de baixa trabalhabilidade. Já no traço I, com o aditivo, foi adicionado 2% do 

hiperplastificante em relação a massa do cimento, mantendo constante o volume água e os 

outros agregados, para melhorar a plasticidade do concreto. Com isso, a medida encontrada 

no abatimento do tronco de cone foi de 180 mm. Resultando em um concreto mais fluido. 

De acordo com as especificações do aditivo utilizado, a sua aplicação pode reduzir em  

até 40% o volume de água empregado no traço de referência, sem alterar as propriedades da 

mistura. Porém, a redução adotada para o Traço II foi de 20%, para obter uma estimativa 

média. Com isso, concreto em estado fresco manteve a consistência do traço de referência, 

com um abatimento de 20 mm.  
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Figura 02 – Ensaio do abatimento de cone. CEULP/ULBRA, 2016. 

 

 Resistência a compressão 

 

 
Figura 03 – Resistência média dos corpos-de-prova aos 28 dias. CEULP/ULBRA, 2016. 

 

O ensaio de resistência a compressão foi realizado segundo a NBR 5739 (ABNT, 2007) 

e os resultados apresentados a seguir na Figura 03. 

Constata-se que juntamente com o aumento da fluidez do concreto no Traço I com 

relação ao Traço de Referência, houve ainda um decréscimo da resistência a compressão. 

Pois, ao adicionar o aditivo sem reduzir a quantidade de água, causa um excesso de líquido, o 

que provoca exsudação. Este fenômeno indica que o fator água/cimento do concreto está 
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elevado, causando redução na sua resistência a compressão, além de que a o água de 

amassamento do venha a sua superfície. 

Quanto ao Traço II, quando houve a aplicação do aditivo, juntamente com a redução de 

20% da água utilizada como referência, notou-se o aumento da resistência a compressão e a 

constância da trabalhabilidade.  

Com isso, reduzir o fator água/cimento do concreto além de proporcionar o aumento da 

resistência a compressão, com o uso do aditivo hiperplastificante, a trabalhabilidade não é 

afetada. Em obras, este fato pode proporcionar uma redução na quantidade de cimento 

utilizada quando não se faz necessário elevar a resistência do concreto, proporcionando uma 

diminuição dos custos. 

 

CONCLUSÕES 

Com o crescente uso do concreto nas construções em geral, torna-se evidente a 

necessidade de otimizar o seu uso e suas propriedades. Neste aspecto, os aditivos 

hiperplastificante vem ganhando mercado de forma crescente devido a forma em que atua no 

concreto. 

Como resultado desta pesquisa, constatou-se que este tipo de aditivo é capaz de 

melhorar a trabalhabilidade no concreto assim como proporciona a possibilidade de reduzir o 

fator água/cimento do concreto sem comprometer outras propriedades, consequentemente, 

mantendo a trabalhabilidade desejada inicialmente. 
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RESUMO: Para que uma organização possa ter êxito no ramo em que atua e se torne 
competitiva no mercado, sabe-se que é de tamanha importância que suas atividades sejam 
integradas e executadas de maneira eficiente. Para alcançar esse objetivo, provavelmente será 
necessário que se tenha uma logística bem aplicada, focando na otimização dos processos da 
empresa. Partindo dessa problemática, o seguinte projeto desenvolvido em uma distribuidora 
de livros didáticos e paradidáticos de Natal/RN. Tal estudo teve como foco principal avaliar a 
gestão de almoxarifado, a gestão da qualidade, e os aspectos de segurança no trabalho, não 
deixando de ponderar a logística aplicada ao longo de todo o processo. Dessa forma, 
desenvolveu-se um estudo de caso, o qual avaliamos e exploramos os dados que nos foram 
fornecidos, com enfoque em melhorar e otimizar o estoque da empresa, visando satisfazer 
melhor seus clientes e agregar valor ao serviço oferecido, no entanto, sempre dando 
importância as condições de trabalho oferecida a seus funcionários, preservando assim a 
integridade física e mental de todos os colaboradores. 

Palavras–chave: Gestão da qualidade, gestão de estoques, integração, melhorias, segurança 
do trabalho. 

Integration of three types of management as competitive advantage: a case 
study in a distributor of books 
 
ABSTRACT: For an organization to succeed in the industry in which it operates and become 
competitive in the market, it is known that it is extremely important that their activities are 
integrated and executed effectively. To achieve this goal, it is necessary to have a well applied 
logistics, focusing on the optimization of business processes. Starting from this issue, the 
following project developed by the distribution of textbooks and paradidactic books En 
Marine located in Natal / RN had as its main focus, assess the warehouse management, 
quality management and safety aspects at work, whilst considering logistic applied throughout 
the process. In this way, developed a consulting project in which improvement suggestions 
are given, focusing on these three main aspects to improve and optimize the stock of the 
company better meet its customers and add value to the service offered, however always  
worrying - with the working conditions of their employees, thereby preserving the physical 
and metal of all employees 
KEYWORDS: quality management, inventory management, integration, improvements, job 
security. 
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INTRODUÇÃO 

A logística, vista de um modo geral, e junto a suas respectivas atividades 

complementares podem ser consideradas de fundamental importância para o desenvolvimento 

de uma empresa. O seguinte projeto desenvolvido em uma distribuidora de livros didáticos e 

paradidáticos localizada em Natal/RN, teve como foco principal avaliar a gestão de 

almoxarifado, a gestão da qualidade, e os aspectos de segurança no trabalho, não deixando de 

ponderar a logística aplicada ao longo de todo o processo. 

Segundo Slack (2009), a administração da produção pode ter um impacto significativo 

no desempenho financeiro de um negócio. 

Ao considerarmos que o almoxarifado é responsável por suprir as necessidades da 

empresa de modo que não faltem materiais e matérias-primas para todos os setores, desde a 

parte produtiva a administrativa. Avaliamos os principais pontos onde uma boa gestão de 

almoxarifado venha a se tornar decisiva para venda, aliada a uma gestão da qualidade visando 

o momento de verdade do cliente e pensando na segurança e bem-estar dos funcionários para 

assim ter um melhor desenvolvimento, é possível que tais administrações bem executadas 

gerem mais lucros para a organização, diminua os custos e aumente o nível de serviço, 

cumprindo assim com o objetivo da logística. Dessa forma segundo Slack (2009), todas as 

operações, não importam quão bem gerenciadas sejam, podem ser melhoradas.  

Tal distribuidora corroborando com um dos nossos objetivos de propor melhorias na sua 

gestão, nos forneceu dados a partir de uma entrevista feita com um de seus funcionários, para 

assim termos base suficiente de julgar o que está posto pela literatura, na parte teórica e 

contrapor com a prática vista no dia a dia de uma empresa, contribuindo também para o 

conhecimento de todos aqueles que estudaram o cenário encontrado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da empresa  

Sua natureza jurídica é de sociedade empresária limitada – código 2062 e sua 

atividade econômica principal se baseia no comércio atacadista de livros. Eles vendem seus 

materiais diretamente às escolas, no entanto, também oferece este serviço diretamente aos 

pais de alunos e a livrarias. 
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A distribuidora conta com oito funcionários fixos, no entanto, no período de 

sazonalidade (como mostrado no gráfico a seguir) – no caso desta organização o período 

de sazonalidade ocorre um pouco antes do início das aulas das escolas do Rio Grande do 

Norte, uma vez que é nesse tempo que as escolas solicitam e realizam as compras dos 

livros didáticos– Neste período de sazonalidade eles contratam mais cinco funcionários. 

 

 

Figura 1 – Gráfico de sazonalidade de vendas, proposto a partir de dados coletados na 

empresa estudada. IFRN, 2016. 

 

Descrição dos processos 

Atividades do Almoxarifado  
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No processo de almoxarifado da empresa, existe um software que disponibiliza a 

quantidade de itens que tem no seu estoque físico e virtual, por questão de segurança 

possuem também a quantidade que foi vendida para que a partir disso haja um 

processamento de pedido e realização da compra. O funcionário junto com o gerente, são 

responsáveis por computar no sistema as mercadorias que chegam, para que assim não 

ocorra alguma avaria, e, com isso facilitando o controle do que entra e o que sai. O 

processo de estocagem dos materiais é feito exclusivamente manual, separando os livros 

por séries, anos e disciplinas e destinando-os aos pallets. Retiram das caixas os livros e 

armazenam no local em blocos, cada um em um local separado. Porém, esse espaço 

apresenta uma falha, segundo o funcionário, o local é pequeno para a demanda de livros 

que está sendo lançado e apesar dele ter um controle e experiência onde estão 

armazenados cada item, é difícil organiza-los, pois, o espaço dificulta.  

O período sazonal para processamento do pedido da compra é muito importante, 

pois como a empresa trabalha no ramo de livros, no mês que antecede as aulas eles 

precisam fazer uma análise de quantos e quais livros devem pedir para que não falte. 

Utilizam um mapa das escolas na região, a partir disso fazem uma pesquisa de quais 

livros serão necessários para aquele ano letivo, com a pesquisa em mãos mandam para a 

gráfica. A empresa controla o estoque dos livros em períodos de três vezes por ano, não 

há inventários só a partir de relatórios. Geralmente a empresa faz um levantamento de 

dados dos livros com avarias, com o nome, o dano e enviam para gráfica.  

Um problema que encontramos na distribuidora Moderna, apresentado por eles, foi 

que a mesma pessoa que recebe a mercadoria é a que despacha e faz os levantamentos, 

“dá baixa” no sistema e faz inventários. O que é de grande preocupação, visto que para 

manter a segurança do almoxarifado, é necessárias duas pessoas nesse processo, uma que 

receba e outra que despache a mercadoria, para que não ocorra desvios de mercadoria ou 

algo seja desviado. 

Gestão e Controle da Qualidade e Nível de Serviço 

A distribuidora escolhida para o estudo, possui 8 funcionários onde 5 são internos. 

Divididos entre a parte de estocagem e venda existem 2 funcionários que reversam esses 

papeis, 1 na sala de atendimento aos professores, 2 no financeiro, e 3 são externos, onde 

fazem a divulgação nas escolas de todo o RN. Com isso, não possui nenhum departamento 

responsável pela gestão da qualidade. Entretanto, a empresa tem uma preocupação com o pós-

venda onde esses funcionários externos ligam para alguns dos seus clientes (escolas e 

livrarias) perguntando se gostaram, se houve algum problema e se sim, perguntam qual e 
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tentam reparar o erro. As opiniões de melhorias dadas pelos funcionários não são aceitas por 

seus superiores. A qualidade para essa empresa está no conteúdo dos livros, onde também 

buscam sempre a inovação de seus materiais, com mais tecnologia e atualizações precisas, e 

no atendimento ao cliente, visto que para Slack, qualidade é a constante conformidade com as 

expectativas do consumidor. 

Porém, foi informado que a empresa não possui nenhum selo afirmando sua qualidade. 

A principal reclamação que recebem é sobre o atendimento e quando acontece o gerente vai 

até o cliente e busca saber qual foi o problema, depois comunica ao funcionário dando 

orientações de melhorias. Infelizmente a empresa não adota planos de qualificação dos 

funcionários ou de prevenção ao meio ambiente, no entanto a sua matriz, em São Paulo, 

realiza projetos de práticas sustentáveis e programas de assistência de saúde aos seus 

funcionários. Os produtos que possuem avarias e com isso são trocados na matriz são 

relatados e, com isso, é realizado um inventário durante o mês de março, identificando quais 

são os erros, logo após enviam para a matriz. 

Normas de Segurança e Legislação Trabalhista 

A partir da entrevista realizada, umas das falhas que ficaram mais visíveis ao estudar 

este aspecto foi que eles não têm um profissional de segurança do trabalho à disposição em 

nenhum período do ano e que o programa de prevenção a riscos ambientais e de controle 

ocupacional não está ativo. O que é de se preocupar, pois um técnico em segurança do 

trabalho dá o suporte que uma empresa precisa em termos de preservação do ambiente e dos 

funcionários, orienta de modo que a organização seja mais consciente e cuide dos direitos de 

seus funcionários, assim prevenindo futuros processos judiciais e trabalhistas. Notamos que 

há algumas preocupações básicas, como no caixa e atendimento ao cliente, existe uma 

poltrona confortável, descanso para os pés, mas isso ainda não é suficiente para existir 

segurança de maneira geral.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da observação de como ocorrem os principais processos da organização, foi 

realizada uma descrição de cada um deles com base na coleta dos dados que a empresa nos 

disponibilizou e que nós pudemos observar durante a visita. Estas descrições foram 

apresentadas anteriormente afim de que neste momento fique mais claro e objetivo as 

propostas de melhorias que nós desenvolvemos, com base nos conhecimentos adquiridos na 

área técnica em logística. 
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O primeiro ponto que poderia ser melhorado dentro da organização tem relação com a 

gestão de almoxarifado, tendo em vista que o local de armazenagem é pequeno para demanda 

de livros, dessa forma mesmo com experiência os funcionários sentem dificuldade de 

encontrar determinados livros. Este caso poderia ser resolvido com a otimização do espaço, 

ou seja, aumentar o locar onde estes livros são guardados, sempre adotando políticas de 

organização que facilitem a busca deste material, como por exemplo, dividir ainda mais as 

categorias de livros, se já é separado por série escolar, talvez passar a separar por série e por 

matéria, por eixo tecnológico etc.  

Ainda sobre a gestão de estoques, observa-se que na distribuidora o mesmo funcionário 

que recebe a mercadoria é a que despacha, faz os levantamentos, registra no sistema e faz 

inventários. Talvez este, seja o ponto mais crítico que encontramos quando se trata desta 

empresa, uma vez que é necessário, para manter a segurança e garantir a total veracidade das 

informações, o ideal é que se tenha uma pessoa responsável por cada função apresentada, 

assim é possível se ter total controle de que todas as informações se encaixam e estão de fato, 

corretas.  

Quando se trata de gestão da qualidade, são dois os pontos que merecem ser 

reavaliados, o primeiro se dá pelo fato da organização não ter um departamento exclusivo 

para o controle da qualidade, adotar esse departamento poderia significar um diferencial 

competitivo da distribuidora no mercado, sem falar na maior garantia que os processos teriam 

se fossem supervisionados por uma pessoa que entende do assunto e que buscaria cada vez 

mais otimizar, agregando valor ao serviço prestado os clientes.  

Foi informado também, que a empresa não tem nenhum selo de qualidade, o que 

também pode ser tornar um problema, uma vez que no mercado o cliente irá se satisfazer mais 

com uma distribuidora que tenha algum selo comprovando seu controle de qualidade e 

satisfação dos clientes, por exemplo. Inclusive, nos foi relatado que algumas vezes há 

reclamações, por parte dos clientes, com relação ao atendimento, o gerente chegou a ser 

chamado em determinados casos, o que de fato é uma situação muito complicada, pois o 

cliente pode se chatear de tal modo a nunca mais comprar na empresa, investir em bons 

treinamentos para que os funcionários atendam a toda demanda, de forma eficiente e eficaz é, 

sem dúvidas, essencial. 

Por fim, tratando-se de legislação e segurança do trabalho, como problemas principais, 

identificamos a falta de um profissional especializado em segurança do trabalho, isso é 

preocupante porque para que se mantenha um controle dos riscos nos quais os funcionários 

estão expostos na cadeia produtiva, para manter a integridade física, mental e o bem-estar 
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deles. Outro ponto crítico que deve ser posto em prática é a reativação do programa de 

prevenção a riscos ambientais e de controle ocupacional, para que dessa forma se tenha uma 

garantia perante a legislação quando se trata da segurança de quem presta serviços à 

distribuidora.  

Em resumo, apresar de a organização apresentar preocupações básicas quanto ao 

conforto dos trabalhadores, deve-se ter uma preocupação em consertar esses pontos que 

citamos, para que se tenha um ambiente completamente seguro. 

 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir com esse estudo de caso e a formação deste projeto, onde tal 

distribuidora nos proporcionou o contato prático com o setor logístico dessa organização, 

possibilitando que pudéssemos identificar na prática as possíveis melhorias a serem 

empregadas na distribuidora.  

Em relação a gestão de almoxarifado, procuramos identificar os tipos de almoxarifados 

presentes na distribuidora, nisso percebermos que, o almoxarifado presente na distribuidora 

são os catálogos dos professores, que são usados como divulgação para vendas e produtos de 

consumo próprio da distribuidora, como por exemplo: produtos de limpeza e produtos que 

possam suprir as necessidades internas da empresa. O principal funcionário responsável pelo 

estoque, juntamente com o gerente, está encarregado pelo gerenciamento das mercadorias que 

chegam, para que assim não ocorra algum tipo de avaria. Com essa administração o controle 

das saídas e das entradas fica mais eficiente, porém o espaço disponível na distribuidora é 

pequeno para a demanda de livros que está entrando, dificultando assim uma maior eficiência. 

Na gestão da qualidade, a distribuidora estudada embora não tenha um departamento 

responsável pela gestão da qualidade, se preocupam com o cliente durante e após a venda do 

produto, fazendo assim com que exista um maior contato, podendo gerar confiabilidade entre 

o cliente e a empresa. Nosso projeto traz como uma das possíveis melhorias para a gestão da 

qualidade a adoção de um departamento exclusivo para tal setor, para assim poder ter mais 

facilidade em satisfazer o cliente. 

Por fim, na legislação e segurança no trabalho, vimos que eles não possuem um 

profissional na segurança do trabalho em nenhum período do ano que possa fazer um 

mapeamento de risco na distribuidora, o que é bastante preocupante pois é importante para 

integridade física e mental dos funcionários que ali o representam. Adotar o uso de NR's e 

práticas cabíveis a cada processo seria uma boa maneira de começar a mudar os atuais hábitos 
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quando analisamos o tratamento aos funcionários, já que não foram encontrados riscos para 

outros que não estão naquele ambiente com frequência, como os clientes. Com tais 

finalizações para cada setor estudado, podemos notar que a integração das áreas é de 

fundamental importância para um possível avanço da organização. 
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RESUMO: Iniciativas associadas ao controle do desperdício de água potável são de grande 
relevância para sociedade atual uma vez que ações desta natureza tem impacto direto nas 
esferas econômica, social e ambiental das comunidades. O presente trabalho tem como 
problemática básica a necessidade de automatizar o processo de bombeamento de fluidos 
entre reservatórios de armazenamento, tais como caixas de água e cisternas de pequeno porte, 
garantindo uma maior eficácia no monitoramento e utilização da água e, por consequência um 
menor desperdício deste precioso recurso, evitando, por exemplo, o esvaziamento inesperado 
do reservatório, bem como seu transbordamento indesejado. Neste texto nos propomos a 
explicitar o detalhamento inerente a um circuito dedicado (hardware e software), embarcado 
na plataforma de desenvolvimento Arduino Uno, cujo objetivo principal é permitir o 
monitoramento do nível de água, assim como o acionamento automatizado de uma bomba 
monofásica. Apresentamos os resultados dos testes realizadas no simulador de circuitos 
eletrônicos Proteus 8.0 da empresa Labcenter Eletronics. A topologia proposta e simulada 
neste trabalho, posteriormente vai subsidiar a elaboração do layout da correspondente placa de 
circuito impresso a ser montada nas etapas seguintes de nossa pesquisa. Nosso projeto pode 
ser adaptado, mediante pequenas alterações físicas e/ou lógicas a quaisquer aplicações 
residenciais ou prediais nas quais se deseje combater desperdícios de energia elétrica ou de 
água, a partir da automação do bombeamento de água, enchendo o reservatório quando seu 
nível estiver num patamar mínimo preestabelecido e desligando a bomba num ponto 
predeterminado, sendo todo o processo automatizado e devidamente sinalizado. 
Palavras–chave: bombeamento, controle de nível, domótica, sistemas embarcados 
 

INTERFACE ELECTRONIC INTENDED FOR AUTOMATIC OF A 
PUMP DRIVE CONTROL PHASE THROUGH THE PLATFORM 
ARDUINO UNO. 
 
ABSTRACT: Initiatives associated with the control of drinking water waste are of great 
relevance to today's society since actions of this nature have a direct impact on economic, 
social and environmental spheres in the communities. This work has the basic problem the 
need to automate the fluid pumping process between storage tanks, such as water tanks and 
small tanks, ensuring greater effectiveness in monitoring and use of water and therefore less 
waste this precious resource, avoiding, for example, the unexpected emptying of the reservoir, 
as well as their unwanted overflow. In this paper we propose to explain the details inherent in 
a dedicated circuit (hardware and software), embarked on the development platform Arduino 
Uno, whose main objective is to allow the monitoring of the water level, as well as the 
automated drive a single-phase pump. We present the results of tests performed in the 
electronic circuit simulator Proteus 8.0 company Labcenter Electronics. The proposed 
topology and simulated in this work, will further support the development of the layout of the 
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corresponding printed circuit board to be mounted in the following steps of our research. Our 
design can be adapted by minor physical changes and / or logic to any residential or gross 
applications where it is desired to combat energy waste or water, from the automation of 
water pumping, filling the reservoir when its level is a minimum preset level and off the pump 
at a predetermined point, with all automated and properly signaled process. 
KEYWORDS: embedded systems, home automation, level control, pumping 
 

INTRODUÇÃO 

Nosso trabalho tem como premissa básica apresentar a topologia de um circuito de 

automação destinado ao acionamento de bombas monofásicas utilizadas em aplicações 

correlacionadas com sistemas de distribuição de água potável em residências e edificações de 

caráter habitacional. 

O circuito aqui exposto destina-se a monitorar o nível de um reservatório de água 

através da utilização de sensores e interfaces eletrônicas. Os sinais elétricos provenientes 

destes transdutores determinam o acionamento ou desligamento de uma bomba elétrica 

monofásica, responsável por suprir a demanda de água potável da edificação. Todo 

processamento está sob a responsabilidade do Arduino Uno, mais especificamente através de 

seu respectivo microcontrolador ATMega 328P. 

A opção pela plataforma de desenvolvimento supracitada decorre da existência de vasta 

bibliografia de conteúdos e informações acerca da mesma, bem como da facilidade de 

obtenção de ferramentas de programação e simulação, além da razoável facilidade de 

obtenção desta placa no mercado especializado, em razão de seu baixo custo (MONK,2014). 

Em nosso entendimento, o trabalho aqui descrito justifica-se em razão de sua iniciativa 

por buscar a proposição de soluções tecnológicas e economicamente viáveis para o uso 

racional de recursos essenciais as atividades humanas, quais sejam: água potável e energia 

elétrica. Outro aspecto que justifica o oferecimento de soluções desta natureza é a 

possibilidade de economia financeira, tendo em vista que utilizando esse sistema haverá uma 

redução dos valores pagos na conta de energia, uma vez que a bomba de água funcionará de 

modo automatizado, minimizando acionamentos prolongados ou desnecessários. 

Nosso trabalho foi fundamentado na seguinte lógica de projeto: propor uma solução 

tecnologicamente simples e barata, porém robusta no que tange a eventuais intempéries 

climáticas ou ambientais, propiciando condições para ser aplicada na maior quantidade 

possível de ambientes e condições de operação. 

O microcontrolador ATMega 328P (plataforma Arduino Uno) funciona como uma 

ferramenta de controle e processamento que, ao conectarmos sensores em suas entradas e 

atuadores em suas saídas, torna-se capaz de realizar o processamento das informações 



 

5254 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

recebidas através dos sensores, bem como comandar o acionamento de cargas a partir de 

interfaces eletrônicas adequadas (atuadores) (MCROBERTS, 2011). A Figura 1 resume o 

funcionamento macro da plataforma. 

 

Figura 1. Esquema básico de funcionamento do Arduino. IFRN, 2016. 

As informações recebidas pelo ATMega 328P são obtidas através de sensores 

estrategicamente posicionados e que estão em contado direto com a água, conforme podemos 

visualizar de modo esquemático através da Figura 2. 

O líquido está em contato direto (eletricamente conectado) a um ponto com tensão de 

5V CC, ao qual designaremos de ponto comum. O sistema de detecção tem como componente 

principal o transistor NPN BC548C, funcionando como interruptor eletrônico de acionamento. 

A representação de um transistor funcionando como chave eletrônica é demonstrada na Figura 

3. Quando uma corrente é aplicada no terminal de base do transistor, o mesmo entrará em 

condução, proporcionando um caminho elétrico para a passagem de corrente entre os 

terminais do coletor e do emissor (MARQUES; CRUZ; JÚNIOR, 2007). 

 

 

 

Figura 2. Posicionamento dos sensores. IFRN, 2016. 
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Figura 3. Transistor como chave eletrônica. IFRN, 2016. 

 

MATERIAIS E METÓDOS  

O elemento central de nosso circuito é o microcontrolador ATMega 328P responsável, a 

partir da leitura de valores oriundos das suas entradas analógicas e digitais, por enviar sinais 

digitais destinados a controlar uma bomba de abastecimento de água. Como elementos 

básicos utilizados na consecução de nosso trabalho podemos citar os dispositivos destinados à 

montagem da fonte de alimentação do Arduino Uno, as interfaces de acionamento da bomba e 

os circuitos associados ao sensor de nível e a sinalização funcional do circuito. 

Na fonte de alimentação destacamos como dispositivos principais o transformador, a 

ponte retificadora, o capacitor eletrolítico e o regulador de tensão integrado LM7805, de saída 

positiva (+ 5 𝑉) (REIS, 2011). Nas interfaces de acionamento da bomba são utilizados 

transistores de média potência do tipo NPN e para o monitoramento do nível fazemos uso de 

sensores de nível destinados a garantir a isolação galvânica entre o reservatório e as entradas 

do microcontrolador. 

Alguns dos principais dispositivos utilizados na montagem do circuito estão listados na 

Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1.  Descritivo dos principais componentes e seus respectivos quantitativos utilizados 
na montagem. IFRN, 2016. 

 
Item Descrição Referência Bloco Quantidade 

 
1 Transformador com tap central 220 V / 9 + 9V - 1A Fonte 1 

 
2 Capacitor eletrolítico 470 µF / 50 V Fonte 1 

 
3 Regulador tensão Linear LM7805 Fonte 1 

 
4 Capacitor Cerâmico 0.01 µF Fonte 2 

 
5 Microcontrolador ATMega 328P MCU 1 

 
6 Transistor NPN BC548C Interface 7 

 
7 Relé eletromecânico Bobina 9V Interface 1 

 
8 Diodo emissor de luz 5mm Sinalização 5 

 
9 Diodo retificador de silício 1N4007 Interface 5 

 
10 Transistor junção bipolar NPN 2N2222 Interface 1 

 
11 Resistor de filme de carbono 470 Ω / 1 W Interface 7 

 
12 Resistor de filme de carbono 330 Ω / 1 W Sinalização 5 

 

Neste trabalho utilizamos como estratégia metodológica a simulação computacional, 

como forma de emular as condições operativas e possíveis falhas inerentes a operação real de 

um sistema de abastecimento de água, ficando a montagem da placa de circuito impresso para 

as próximas etapas de nossa pesquisa. Quanto aos métodos correlacionados a esta simulação 

podemos, de maneira resumida, apresentar como principais etapas que em sua totalidade 

perfazem o projeto, os passos seguintes: 

a) Análise dos requisitos básicos de operação do circuito (necessidades, funcionalidades 

desejadas, restrições, dentre outras); 

b) Definição das prerrogativas básicas de operação; 

c) Definição dos principais blocos que constituem o circuito; 

d) Dimensionamento e escolha dos componentes, sua disponibilidade e eventuais 

fornecedores vislumbrando futuras montagens do protótipo; 

e) Projeto e elaboração do esquema/diagrama eletroeletrônico do circuito; 

f) Revisão do esquema/diagrama eletroeletrônico do circuito; 

g) Simulações e testes em ambiente computacional; 

h) Coleta de resultados na forma de tensões, correntes e principais formas de onda. 
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Para fins de representação da situação real, no caso da simulação via Proteus, o 

fechamento do circuito na água é representado pelo fechamento de um push botton, que está 

devidamente alimentado por uma tensão CC. Deste modo, quando a água se eleva no 

reservatório, fecham-se os contatos entre o ponto comum e a base dos transistores, ativando 

sua condução.  

As tensões que passam nos coletores são enviadas para o ATMega 328P que interpretará 

a informação. Cada transistor estará associado a um nível de água (100%, 75%, 50%, 25% e 

0%) e a um diodo emissor de luz. A Figura 4 indica o padrão de cores utilizado. 

 

Figura 4. Representação dos níveis do reservatório através de LED’s. IFRN, 2016. 

Depois de receber a informação proveniente de cada sensor, o microcontrolador aciona 

o led correspondente a cada nível, informando visualmente ao usuário, de forma luminosa, o 

nível de água presente no reservatório. 

O acionamento do motor (bomba monofásica) ocorre de acordo com o nível no qual a 

caixa de água se encontra. A informação é enviada para o microcontrolador, que por sua vez 

remete um sinal de nível lógico alto para o circuito de potência que ativa o motor. Dessa 

forma, o motor permanecerá ligado até atingir o nível máximo, onde há outro sensor, que faz 

com que a bomba pare e a água não transborde. Temos ainda uma terceira condição para o 

acionamento: quando o nível de água estiver zerado (reservatório inferior vazio) a bomba não 

poderá ligar. Essa condição irá evitar que a mesma trabalhe em vazio, o que pode causar 

danos à bomba. 

Para ativar a bomba foi utilizada uma interface eletrônica de potência (Figura 5) 

formada por um transistor NPN 2N222 e um relé eletromagnético com comutação em 5V que 

são controlados pelo ATMega 328P de acordo com a programação gravada em sua memória 

interna. Conforme descrito por Markus (2000) em aplicações desta natureza o transistor é 

utilizado como chave, sendo o mesmo conectado a um relé. No simulador o conjunto motor 
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bomba foi substituído por uma lâmpada incandescente simples, apenas para sinalizar o correto 

acionamento do relé e, por conseguinte da carga eletrônica ligada em série com o mesmo. 

 

Figura 5. Interface eletrônica de acionamento da bomba. IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A Figura 6 abaixo apresenta os principais valores de tensão em alguns pontos de teste 

do circuito. A fim de facilitar o entendimento e apresentação dos resultados esperados pelo 

circuito proposto neste texto, apresentamos na Figura 7 a seguir, um diagrama esquemático do 

circuito simulado no software Proteus 8.0 da empresa Labcenter Eletronics, destinado a 

proporcionar uma visão macro das funções, módulos e etapas inerentes ao fluxo de sinais 

elétricos desde o reservatório até o acionamento da bomba de água.  

 

 

Figura 6. Tensões em diferentes pontos do circuito. IFRN, 2016. 
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Figura 7. Diagrama esquemático contemplando os principais blocos funcionais do circuito. 
IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÃO 

Em consonância com os objetivos listados nos tópicos iniciais do corrente texto, a 

simulação do circuito proposto neste trabalho funcionou a contento no que concerne a 

monitorar o nível de um reservatório, ligando e desligando através de uma interface eletrônica 

de potência, uma bomba de água, nos momentos nos quais a mesma foi requisitada. 

Os resultados apresentados na Figura 6 estão de acordo com aqueles previstos nas 

etapas iniciais de dimensionamento do circuito, comprovando a eficácia do circuito projetado 

e validando o layout retratado na Figura 7. Apesar de não se tratar de um trabalho totalmente 

inédito ou inovador, a realização desta atividade nos proporcionou contato direto com as 

atividades práticas inerentes ao projeto e simulação de circuitos eletrônicos dedicados, 

contribuindo sobremaneira para nossa formação profissional. 

Como próximos passos de nosso projeto faremos a montagem dos circuitos em uma 

placa de circuito impresso a fim de criarmos um protótipo funcional. 
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RESUMO: Neste texto descrevemos, de modo sucinto, o conjunto das etapas inerentes ao 
dimensionamento, simulação e montagem de um circuito eletrônico (interface eletrônica de 
potência) cuja finalidade precípua é permitir o controle do fluxo de potência a ser imposto aos 
terminais de uma carga alimentada em corrente alternada (C.A.). A aplicabilidade mais direta 
ao qual nosso circuito se propõe corresponde a possibilidade de permitir que uma carga de 
elevada potência possa ser acionada a partir de um dispositivo de baixa potência, 
prioritariamente um microcontrolador (plataforma eletrônica programável). No que concerne 
ao presente trabalho, o dispositivo programável de acionamento utilizado foi o 
microcontrolador ATMega 328P (plataforma Arduino Uno). Como núcleo da interface de 
potência utilizamos uma chave de potência: TRIAC TIC206D. A partir de um sinal aplicado 
no terminal gate do TRIAC controlamos o fluxo de potência entre os seus terminais (MT1 e 
MT2), por conseguinte controlamos o valor da tensão nos terminais da carga e a potência 
entregue a mesma. Neste artigo, em razão da redução do custo do projeto, apresentamos o 
circuito desenvolvido sendo aplicado no controle da luminosidade de uma lâmpada 
incandescente, entretanto ressaltamos que com pouquíssimas alterações pontuais o mesmo 
pode ser utilizado para realizar o controle da potência em cargas C.A. de naturezas diversas, 
estando limitado apenas pela compatibilidade entre a potência da carga a ser acionada e a 
máxima potência suportável pelo TIC206D. 
Palavras–chave: arduino uno, interface de potência, triac 
 

ELECTRONIC INTERFACE DEVELOPED TO CONTROL THE 
POWER FLOW IN LOADS FED BY C.A. THROUGH THE 
DEVELOPMENT PLATFORM OF ARDUINO UNO 
 
ABSTRACT: In this paper we briefly describe all the steps inherent in the design, simulation 
and assembly of electronic circuit (power electronics interface) which main purpose is to 
control the power flow to be imposed on the terminals of a load supplied in alternating current 
(AC). The most direct application to which our circuit proposes itself corresponds to the 
possibility of allowing a high power load to be controlled from a low power device, primarily 
a microcontroller (Programmable Electronic Platform). Regarding this work, the 
programmable drive device used was ATMega 328P microcontroller (Arduino One platform). 
As a core power interface a power switch was used: TIC206D triac. From a signal applied to 
the gate terminal of the triac, we controlled the power flow between the terminals (MT1 and 
MT2). Afterwards, we controlled the voltage value at the load terminals and the power 
delivered to it. In this paper, due to the reduction of the cost of the project, we present the 
circuit developed and applied in controlling the brightness of an incandescent bulb, but we 
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emphasize that with very few specific changes it can be used to perform the power control of 
AC loads of several sources, limited only by compatibility between the power load to be 
triggered and the maximum power bearable by TIC206D. 
KEYWORDS: arduino, ac loads, power interface, triac  
 

INTRODUÇÃO 

A demanda sempre crescente por novas aplicações e descobertas correlacionadas ao universo 

da eletroeletrônica, tem despertado nos estudantes da área o interesse por compatibilizar 

circuitos de microeletrônica com aplicações antes exclusivas da eletrotécnica, automatizando 

desde ações rotineiras como acender e apagar lâmpadas, até aplicações industriais nas quais 

são requeridas altas correntes para acionamento de cargas de elevada magnitude de potência 

(CRUZ; CHOUERI JUNIOR, 2008). 

Neste contexto, seja para redução das bitolas dos condutores, seja para garantir a 

segurança dos operadores, têm-se notado um avanço substancial do uso de 

microcontroladores, como por exemplo o ATMega 328P, embarcado na plataforma de 

desenvolvimento Arduino Uno, para fins de automatizar processos diversos (MCROBERTS, 

2011).  

O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica que possui código e hardware abertos 

desenvolvida inicialmente para a utilização educacional (MONK, 2014). No entanto a 

diversidade dos projetos em que é possível utiliza-lo possibilitou sua aplicação em diversos 

ramos domésticos, comerciais e industriais (MCROBERTS, 2011). O microcontrolador é o 

principal componente do Arduino. Através de um programa de computador é possível 

implementar no microcontrolador um conjunto de comandos e tarefas a serem executados 

pelo Arduino, de acordo com a aplicação e interesse (MONK, 2014). Enquanto o TRIAC é um 

dispositivo eletrônico de chaveamento muito utilizado na eletrônica.  

Como objetivo geral de nosso projeto buscamos dimensionar, simular e montar uma 

interface eletrônica de potência destinada a acionar cargas CA a partir de um 

microcontrolador Arduino Uno. 

Nesta conjuntura, o uso de cargas para as múltiplas funcionalidades e aplicações desse 

meio, demanda muitas vezes do controle da potência entregue a mesma, adequando seu 

funcionamento para determinadas aplicações e especificidades.  

Este projeto surgiu a partir da motivação de criar um protótipo capaz de proporcionar ao usuário 

e/ou operador o controle da tensão aplicada em uma determinada carga de interesse, 

assemelhando-se em vários aspectos ao princípio operativo de um dimmer de potência, 

destinado a controlar a luminosidade de uma lâmpada em um determinado local, ambiente ou 
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aplicação, ou ainda ao funcionamento de um Soft Starter destinado a controlar a partida de um 

motor de indução, tornando-a mais suave (CRUZ; CHOUERI JUNIOR, 2008). Assim, tem-se ao 

final, um projeto de natureza genérica, que pode ser muito utilizado no meio industrial e em 

residências em geral, de forma prática, com baixo custo de montagem, aliado a uma baixa taxa 

de manutenção. 

Sob o nosso prisma de análise, a pesquisa associada a consecução e ao desenvolvimento 

do protótipo nos permitiu aplicar de maneira concreta vários dos conceitos estudados ao longo 

de nosso curso, a saber: teoria de circuitos elétricos, eletrônica analógica e de potência 

aplicadas, bem como algoritmos e técnicas de linguagem de programação, justificando a 

relevância do projeto em nossa formação acadêmica.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como consequência do curto espaço de tempo que dispúnhamos, optamos por fazer uso, 

como opção metodológica inicial, da pesquisa bibliográfica a fim de prover os subsídios 

básicos necessários as etapas posteriores do projeto. 

Nesta etapa objetivamos adquirir uma maior familiaridade com o problema, bem como 

construir hipóteses e questionamentos quanto a melhor forma de construir o protótipo 

eletrônico, caracterizando nossa pesquisa como sendo exploratória. 

Posteriormente, a partir de revisão bibliográfica, foi definida a topologia de nossa placa 

eletrônica, para a partir desta definição realizar os cálculos associados ao dimensionamento 

dos dispositivos eletrônicos que compõem a interface de potência. 

Para a realização deste projeto foram utilizados diversos dispositivos eletrônicos, sendo 

os de maior relevância: a plataforma Arduino Uno e um Triode for Alternating Current - 

TRIAC (TIC206D). 

Com esses meios, toda a efetivação do objetivo proposto para este projeto é dada por 

um processo que consiste em conhecimentos de circuitos elétricos, eletrônica aplicada e em 

linguagem de programação. Esse projeto é composto por dois circuitos eletrônicos com 

funções específicas, controlados via programação.  

O primeiro circuito tem como função sincronizar a rede de 220V com o Arduino, e 

ainda detectar a passagem pelo zero (mudança de semiciclos) na tensão alternada da rede, 

visto e simulado na Figura 1. 
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Figura 98. Diagrama esquemático do circuito de 

detecção da passagem por zero simulado no software de 

simulação Proteus 8.0. IFRN, 2016. 

 

Após a retificação da tensão no circuito, a corrente irá passar agora pelo optoacoplador 

PC817 que tem como função o garantir a isolação galvânica do circuito por meio de luz. 

Desse modo, quando o led conduz, o transistor também conduzirá e assim permitirá a 

passagem de corrente, porém funcionará como um curto-circuito, pois o pino GND está 

diretamente aterrado. Todavia, quando o led não conduz o Arduino irá detectar a tensão Vcc 

de 5V recebendo a informação que houve uma passagem pelo zero na tensão.  

Após essa informação, o Arduino por meio de uma lógica de programação previamente 

gravada em seu firmware, irá calcular um determinado tempo - cálculo do ângulo de disparo - 

para liberar um sinal digital a um segundo circuito.  

Através deste intervalo de tempo pode-se controlar a potência que flui pela carga, sendo 

que ela será entregue de maneira gradual. Também vale a pena considerar que se foi usado um 

código programado em C/C++ e fundamentado em comandos de interrupção. 

Desse modo, o circuito apresentado na Figura 2 estará na saída do Arduino. Esse 

circuito é responsável pelo acionamento da carga por meio do TRIAC presente no circuito da 

mesma.  

Sua principal função é receber o pulso do Arduino, que será enviado ao fototriac 

(MOC3020), que por fim enviará ao dispositivo de chaveamento de tensão, no qual o mesmo 

permitirá a passagem de corrente para a carga, finalizando o processo. 
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Figura 99. Diagrama esquemático do circuito de isolação galvânica 

(optoacoplador) e de acionamento da carga via TRIAC simulado no software de 

simulação Proteus 8.0. IFRN, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O circuito eletrônico destinado ao controle e comando de cargas, neste trabalho um 

Arduino Uno, possui um nível de corrente incompatível com a carga a ser acionada pelo mesmo, por 

conseguinte caracterizando a necessidade de uma interface destinada a promover uma separação 

(isolação) entre o circuito de controle e a carga a ser comandada, compatibilizar os níveis de 

potência entre carga e seu dispositivo de acionamento, devendo ainda minimizar os efeitos de 

perturbações externas e oscilações provenientes da carga (CRUZ; CHOUERI JUNIOR, 2008).  

Com a junção dos circuitos das Figuras 1 e 2 ao Arduino e a carga (lâmpada 

incandescente), seguida da conexão da mesma a rede elétrica, obtivemos como resultado o 

funcionamento da lâmpada e as respectivas alterações em sua luminosidade de acordo com o 

nível de tensão entregue aos terminais da mesma, bem como atendendo aos requisitos 

explicitados nos parágrafos anteriores deste tópico. 
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Figura 100. Protótipo em funcionamento com o controle do fluxo de 

potência via TRIAC. Percentuais de 25%, 50%, 75% e 100% da tensão (da 

esquerda para a direita, de cima para baixo). IFRN, 2016. 

 

 

Figura 101. Protótipo em funcionamento. IFRN, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Durante o transcorrer das etapas de nosso trabalho foi possível perceber o quão 

necessário a utilização do nosso protótipo pode ser no que concerne ao acionamento de 

diversos tipos de carga CA. A solução proposta neste artigo torna-se ainda mais viável em 

razão de seu baixo custo, ao compararmos com soluções comerciais análogas, ou seja, com a 

mesma funcionalidade e que utilizam soluções tecnológicas semelhantes. Apesar de ficarmos 



 

5267 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

limitados apenas a utilização de uma lâmpada incandescente como carga, na qual variamos 

sua tensão, vimos também a possibilidade de adaptar nosso protótipo para que ele possa ser 

conectado a outras cargas CA, como por exemplo um motor de indução. 

Uma análise detalhada dos resultados obtidos via software de simulação e depois 

através da medição das grandezas elétricas na placa de circuito confeccionada nos permitiu 

atestar a eficiência de nosso projeto. Destacamos que o estudo das etapas que de maneira 

conjunta formaram nosso projeto foram de extrema relevância para nosso aprendizado por 

proporcionar contato direto com atividades de natureza eminentemente prática. Dentro deste 

contexto, julgamos ter logrado êxito em nosso trabalho. 
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RESUMO: Com o intuito de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem da 
fundamentação de transformadores elétricos monofásicos foi desenvolvido o Software 
Educacional de Transformadores (SET). Visando ser uma de ser ferramenta de apoio na 
elucidação de resolução de exercícios e aplicações na prática voltada para a grande área de 
engenharia elétrica. Baseado na metodologia de ensino por descobertas, com uma interface 
elucidativa e intuitiva capaz de simular ensaios em transformadores, com o intuito de 
aperfeiçoar a compreensão e assimilação do tema. 
Palavras–chave: educação em engenharia, eletrotécnica, ferramenta de ensino, simulação 
 

MATLAB-GUIDE INTERFACE AS TESTS SIMULATION TOOL 
POWER TAKEOFF 
 
ABSTRACT: In order to strengthen the teaching and learning process of the reasoning of 
single-phase transformers was developed Educational Software transformers. Aiming to be a 
be a support tool for elucidating solving and applications focused practice for the large area of 
electrical engineering. Based on findings by teaching methodology, with an informative and 
intuitive interface capable of simulating tests on transformers, in order to improve the 
understanding and assimilating the subject. 
KEYWORDS: engineering education, electrotechnology, teaching tool, simulation 
 

INTRODUÇÃO 

O sistema elétrico de corrente alternada possibilitou à geração de energia maior 

versatilidade, com menores restrições em comparação ao sistema de corrente contínua, cuja 

energia não podia ser transmitida a longas distâncias. Portanto, em virtude de oferecer maior 

qualidade ao sistema elétrico, o desenvolvimento de transformadores e grupos geradores de 

energia de corrente alternada mitigaram as restrições consecutivas ao sistema de corrente 

contínua. Os transformadores são essenciais à flexibilidade promovida pelo setor elétrico. 

Por definição, o transformador é um dispositivo que consiste em dois ou mais 

enrolamentos acoplados por meio de um fluxo magnético comum. Ao conectar uma fonte de 

tensão alternada em seu enrolamento primário, será induzida no enrolamento secundário uma 

tensão cujo valor depende da relação entre o número de espiras dos enrolamentos. 

(FITZGERALD et al, 2006). Por consequência da expressividade do transformador em 
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geração elétrica e transferência de energia é imprescindível seu estudo em cursos 

correlacionados à engenharia elétrica. 

Concerne aos estudantes de engenharia elétrica, assim como os de cursos técnicos em 

eletrotécnica, e áreas afins a capacidade de compreender as relações de tensão, corrente e 

impedância de um transformador. É inerente também aos profissionais da área a compreensão 

de outras variáveis de relevância, tais como rendimento e perdas, ao conhecimento 

relacionado ao transformador elétrico. 

Portanto, em virtude de auxiliar na formação de técnicos e engenheiros foi desenvolvido 

um programa de interface elucidativa e intuitiva capaz de simular ensaios em 

transformadores, com o intuito de aperfeiçoar a compreensão e assimilação do tema.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A interface SET – Software Educacional de Transformadores foi desenvolvida em 

ambiente de programação MATLAB® na ferramenta Guide cuja propriedade é a construção 

de interfaces gráficas de usuários. A ferramenta promove um recinto de desenvolvimento 

interativo, capaz de incluir componentes como botões, menus, caixas de listagem, imagens e 

gráficos. Sendo o ele, ainda, uma linguagem de alto nível em um ambiente interativo utilizado 

mundialmente por milhões de engenheiros e cientistas. Tal laboratório de matrizes trabalha 

com computação numérica, programação e simulação em implementação de algoritmos 

podendo ser usado em diversos tipos de projetos e disciplinas (MATHWORKS, 2015).  

A metodologia empregada tem como premissa fazer uso da tecnologia a fim de 

promover a interação já existente entre homem e máquina na atualidade. Segundo Kenski 

(2007) a educação tem como desafios adaptar-se aos avanços da tecnologia e orientar o 

caminho de todos para o domínio e pertinência desses novos meios.  

No vigente cenário, a era digital promove as novas tecnologias da informação e 

comunicação que em integração à educação se faz pertinente como ferramenta de apoio no 

processo de ensino e aprendizagem em confronto aos métodos tradicionais. 

Por consequência ao crescimento tecnológico, a educação enfrenta a viabilidade de ser 

um espaço crítico em relação ao uso e à apropriação das tecnologias de comunicação e 

informação (KENSKI, 2007). É na criação de ambientes de aprendizagem a partir de 

computadores que é permitido novas formas de trabalho e é possível pesquisas, simuladores, 

interação virtual, ideias e experimento, soluções e construções de novas formas de 

representações (BARROS, 2009). 
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A necessidade do desenvolvimento de um software educacional de transformadores 

surge em contexto ao mencionado, elaborar uma ferramenta de interação face às novas 

tecnologias capaz de promover aos discentes e docentes o apoio necessário na construção do 

conhecimento inerente à área de engenharia elétrica. Em base ao construtivismo, o 

aprendizado do aluno é preconizado quando o mesmo é ativo em seu processo de 

conhecimento. Dessa forma, um ambiente estimulante é eficiente no processo de 

transformação de conhecimento em que o aluno é submetido.  

Por intermédio de uma interface MATLAB-GUIDE, o desenvolvimento de um simulador 

de ensaios de transformadores elétricos é uma eficiente e interativa ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento da compreensão conceitual de transformadores. Permitindo aos envolvidos o 

melhor entendimento acerca do tema através de gráficos e cálculos de parâmetros desejados. 

O Software Educacional de Transformadores tem em sua implementação a abordagem 

conceitual de transformadores monofásicos de baixa tensão em condições reais, visto que são 

esses utilizados na prática. A fundamentação do funcionamento do transformador pode ser 

obtida a partir da lei de Faraday que relaciona a variação de fluxo magnético no tempo em 

uma bobina do transformador com a tensão induzida gerada.  

A partir de suas características elétricas, tais como impedâncias de enrolamentos, 

relação de transformação, tensão de entrada e saída, correntes de magnetização, potência 

nominal, impedâncias de carga e disposição do circuito elétrico, infere-se uma análise acerca 

do comportamento do transformador elétrico. Tais caraterísticas, dentre outras, são abordadas 

no software desenvolvido com intuito de promover a descoberta do conhecimento através de 

simulação de exercícios, projetos e testes experimentais. Oferecendo condições aos alunos de 

praticar seus estudos fora de sala de aula de modo elucidativo e como um gabarito para 

atividades desempenhadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Software Educacional de Transformadores é composto de três telas de interação com 

o usuário, de modo interativo privilegiando a metodologia apresentada. Na tela inicial, Figura 

1, são apresentada ao usuário do software as opções de trabalho, podendo optar por simulação 

generalizada de transformadores monofásicos ou a reflexão de cargas em unidades 

transformadoras.  
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Figura 1. Tela inicial do Software Educacional de Transformadores. 
 
Ao clicar na primeira opção da tela inicial, Transformadores Monofásicos Abaixadores, 

o usuário será reportado para uma próxima tela, Figura 2. Cuja tela é dividida em quatro 

campos: Entrada de Dados, Resultados, Diagrama Fasorial e Ferramenta Auxiliar. 

No campo Entrada de Dados, Figura 3, é requisitado ao usuário da interface os 

parâmetros necessários para que se tenham os resultados e gráficos desejados, tais parâmetros 

são oferecidos por fabricantes de transformadores ou pode-se utilizar valores oferecidos em 

exercícios e problemas disponíveis em livros que tratam do assunto. Após a inserção de dados 

de entrada a simulação é gerada ao clicar no botão Calcular; caso seja necessário realizar uma 

nova simulação deve-se clicar no botão Limpar. 
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Figura 2. Tela de simulação de transformadores monofásicos abaixadores. 
 
Por conseguinte, na área de Resultados, Figura 3, são expressados valores de alta 

relevância para a compreensão da fundamentação teórica de transformadores, além de serem 

importantes para dimensionamento de projetos, tais como potências, correntes, tensões, 

rendimento, carregamento e perdas. 

 

 
 
Figura 3. Campos de entrada de dados e resultados. 
A fim de dar maior visibilidade à compreensão dos resultados gerados, o simulador 

integra a diagramação Fasorial, facilitando a compreensão e interpretação das variáveis do 

transformador. Sendo possível selecionar os fasores, isoladamente, de corrente e tensão. Além 
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de possibilitar a ampliação dos fasores de corrente em até mil vezes; no mais, é possível 

salvar o gráfico como imagem, facilitando visualizações posteriores. 

A Ferramenta Auxiliar, Figura 4, é disponibilizada para realizar conversões da forma 

retangular para polar e vice-versa, ao clicar no botão, uma nova janela é aberta para que o 

usuário do simulador possa converter seus dados para que fiquem de acordo com o formato 

solicitado pelo campo de entrada de dados. 

 

 
 
Figura 4. Tela da ferramenta auxiliar para conversões das formas complexas. 

 
Na tela inicial, Figura 1, ao clicar em Reflexão de Cargas em Unidades 

Transformadoras – Impedância Refletida é aberta uma nova janela, como pode ser observada 

na Figura 5. Essa nova janela gera uma simulação para se obter resultados em relação a 

ensaios de transformadores a vazio e em curto circuito pelo método de reflexão de 

impedância. 

A reflexão ou transferência de impedância de carga pode ser realizada do enrolamento 

primário ao secundário, como do secundário para o primário, de tal forma em que se obtenha 

um circuito equivalente análogo. Na tela da Figura 5, existem dois campos para entrada de 

dados e dois para os resultados exibidos. Os campos de entradas de dados solicitam 

informações nominais do transformador elétrico, dados de placa, e os resultados gerados 

originam em características importantes que definem a aplicação em projetos de 

transformadores.  

As saídas resultantes mais importantes são: a impedância de base, útil para limitação de 

corrente do transformador para seu valor nominal; e a impedância percentual, condição 

necessária para a definição de se colocar transformadores em paralelos.  
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Figura 5. Tela de circuito equivalente de transformadores para impedância refletida. 

 

Baseado na metodologia de ensino por descobertas, as telas desenvolvidas têm como 

objetivos a interação e versatilidade ao usuário de maneira simples e elucidativa. Com isso, é 

promovido a fácil usabilidade e a vastidão de conceito abordado na programação desses 

simuladores. 

 

CONCLUSÕES 

O Software Educacional de Transformadores ainda está em sua versão inicial, no 

entanto, para trabalhos futuros ficam sua implementação e melhorias de tal forma que aborde 

mais conceitos oriundos da fundamentação de transformadores, buscando a excelência em ser 

uma ferramenta de apoio aos estudantes e entusiastas de transformadores elétricos. 

Os avanços tecnológicos da comunicação e da informação tornam possível a 

elucidação de conteúdos didáticos, a simulação de casos faz proveito para melhor intervir no 

processo de aprendizado dos seus usuários. A interface em xeque torna provável o estudo 

diferenciado como ferramenta de apoio em estudos aplicados à teoria de transformadores. 
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RESUMO: O continente sul-americano representa doze por cento da superfície terrestre e sua 
placa tectônica associada se situa fazendo fronteira com as mais importantes placas do globo, 
dentre as quais podemos destacar a Placa do Pacífico, onde ocorrem os mais intensos e 
frequentes abalos sísmicos do mundo. Dados apontam para cerca de seis mil e duzentos 
abalos sísmicos ocorridos no continente sul-americano numa janela de um pouco mais de um 
século de medições. Os métodos de aferição mais precisos de sismos, atualmente, se dão 
utilizando sensores que registram o deslocamento em três eixos alinhados com a posição 
global. Os mais tradicionais são os do tipo massa-mola que são eficientes no registro de 
sismos e que já são consolidados pela comunidade científica. Este desenvolvimento propõe a 
investigação de um modelo ótimo, confrontando o sismógrafo pendular com o já consolidado 
sismógrafo massa-mola. O sismógrafo pendular consiste na aferição do deslocamento de um 
pêndulo por meio de um resistor dependente de luz que redireciona esses registros para uma 
plataforma de prototipagem eletrônica que executa os cálculos necessários. O sismógrafo 
pendular se configura como um sistema de baixo custo e que se mostra promissor no que se 
diz respeito à descentralização das estações de medição, dado que que seu porte é compacto e 
seus componentes são de baixo custo, tornando acessível à qualquer pessoa que queira 
registrar sismos, uma vez que os parâmetros ótimos configurem êxito. 
Palavras–chave: abalos sísmicos, parâmetros ótimos, prototipagem eletrônica 
 

RESEARCH OF A OPTIMUM MODEL OF SEISMOGRAPH: 
PENDULUM ARRANGEMENT VERSUS MASS-SPRING SYSTEM 
 
ABSTRACT: The South American continent represents twelve percent of the earth's surface 
and it’s tectonic plate associated is located bordering the most important globe plates, among 
which we can highlight the Pacific Plate, where the most intense and frequent earthquakes 
world's occur. Data indicate for about six thousand two hundred aftershocks that occurred in 
the South American continent in a window a little more than a century of measurements. The 
methods for more accurate measurement of earthquakes currently take place using sensors 
that record the movement in three axes aligned with the overall position. Are more traditional 
are the mass-spring type that are efficient in seismic record and that already established by the 
scientific community. This development proposes to research a optimal model, comparing the 
pendulum seismograph with the already established mass-spring seismograph. The pendulum 
seismograph consists in measuring the displacement of a pendulum by means of a light 
dependent resistor which redirects these records to an electronic prototyping platform that 
performs the necessary calculations. The pendulum seismograph is configured as a low-cost 
system that shows promise in that regard to decentralization of measuring stations, once it’s 
size is compact and it’s components are low cost, making it accessible to anyone who wants 
registering earthquakes, since that the optimal parameters are obtained. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a atividade geológica é baixa devido ao fato do continente sul-americano 

estar fora do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma zona de alta instabilidade das placas 

tectônicas e onde há um número expressivo de ocorrências geológicas, tanto tremores, quanto 

atividade vulcânica. Não obstante, dados do Centro de Sismologia da USP apontam para 1139 

abalos sísmicos registrados no Brasil entre os anos de 1993 a 2013 e 6281 abalos entre os 

anos de 1901 a 2016 em todo o continente sul-americano. (USP, 2015).  

Existem quatro órgãos pioneiros no registro de abalos sísmicos no Brasil. São eles: o 

Observatório Nacional, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Observatório 

Sismológico da Universidade de Brasília e o Centro de Sismologia da USP. Este último conta 

com quatro estações sismológicas, mas apenas duas operando. (USP, 2016). 

Diante disto, fica claro que há a necessidade tanto de descentralizar os centros de 

sismologia (que permeiam as regiões sul e sudeste do Brasil) quanto disseminar o estudo da 

sismologia em toda extensão territorial, onde institutos e universidades possam estar 

desenvolvendo seus próprios equipamentos de registro e contribuindo assim com a formação 

de um banco de dados mais robusto.  

O estudo da investigação de um modelo ótimo de sismógrafo, comparando o modelo 

pendular (modelo proposto) e o modelo massa-mola, instiga a criação de um aparelho de 

baixo custo e de fácil manejo que possa ser utilizado para os mais diversos fins, tanto para 

analisar sismos, quanto para o estudo das mais diversas disciplinas que estão incrustadas na 

sismologia. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Sismógrafo pendular 

O cálculo da magnitude de um sismo pode ser definido de duas maneiras. Se o sismo 

está compreendido entre 2 e 6,9 graus na escala Richter, utilizamos a seguinte equação: 

 
 

(1) 
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onde  é a magnitude do sismo,  é a amplitude das ondas sísmicas medidas em milímetros e 

 é a variação de tempo, em segundos, entre o registro das ondas primárias e as ondas 

secundárias.  

Diante de magnitudes maiores, utiliza-se a Escala de Magnitude de Momento, que 

relaciona a energia liberada por um sismo com sua magnitude. A equação é definida por 

 

 

(2) 

onde  é a magnitude do sismo,  é o módulo de cisalhamento das rochas envolvidas no 

tremor,  é a área de ruptura ao longo da falha geológica onde ocorreu o sismo e  é o 

deslocamento médio da área de ruptura da falha. (A MOMENT MAGNITUDE SCALE, 

1979). O termo  também é chamado de momento sísmico. Esta equação é extremamente 

eficiente para aferir magnitudes altas e para estimar valores de magnitudes de sismos 

ocorridos antes do desenvolvimento dos primeiros sismogramas.  

Explanando o sismógrafo pendular, este consiste no registro do deslocamento do 

pêndulo e de sua massa associada mediante perturbação externa, que pode ser um abalo 

sísmico propriamente dito, uma excitação do tipo degrau unitário, impulso ou qualquer outra 

forma de perturbação inserida no sistema. A equação diferencial do pêndulo é descrita por 

 

 

(3) 

onde  é a aceleração da gravidade,  é o comprimento do fio do pêndulo e  é o ângulo do 

pêndulo. Com isso, no domínio da frequência, temos 

 

 

(4) 

Na massa presa à extremidade do fio do pêndulo contém um diodo emissor de luz – tal 

diodo operando a 3.3 volts e possuindo uma alta luminescência – embutido em um arranjo de 

lentes dispostas a divergir os raios luminosos emitidos pelo LED. Com isso, dada as 

perturbações externas, o pêndulo entrará em movimento oscilatório e a luz emitida pela massa 

oscilante varrerá a superfície sensível do resistor dependente de luz (LDR) – posicionado logo 
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abaixo do campo de iluminação do LED –, ora com uma intensidade máxima (quando 

perpendicular ao LDR) ora com uma intensidade inferior (distante do LDR ou em amplitude 

máxima).  A Figura 1 ilustra o protótipo construído para a realização das simulações 

empíricas. 

 

 

Figura 102. Protótipo para a 

realização das análises empíricas. IFMA, 

2016. 

 

Para as simulações empíricas, um servo motor foi posicionado rente e preso à base do 

fio do pêndulo de forma a aplicar um uma rotina de pulsos no sistema oscilante, simulando 

tremores de terra. A programação do código na plataforma Arduino – plataforma de 

prototipagem eletrônica – foi realizada de forma a gerar pulsos, com amplitudes diferentes, a 

cada 20 segundos, que é aproximadamente o tempo que o pêndulo descreve seu movimento 

oscilatório e perde energia devido à resistência do ar, até retornar ao estado estacionário de 

acordo com a Figura 2. 

Devido à variação luminosa na superfície do resistor dependente de luz, a queda de 

tensão sobre ele irá variar de acordo com a frequência e com a amplitude da incidência 

luminosa. O níveis de queda de tensão aferidos são direcionados para as portas analógicas da 

placa Arduino e são atribuídos como parâmetros da equação (1) no sketch do código, cujo 

retorno ao usuário são as magnitudes na Escala Richter correspondentes aos parâmetros de 

oscilação do pêndulo. 
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Figura 103. Representação gráfica do comportamento 

da oscilação do pêndulo e do decaimento de sua energia 

associada. IFMA, 2016. 

 

Sismógrafo massa-mola 

O modelamento matemático do sistema massa-mola é descrito considerando-se as 

forças atuantes, onde se apresentam o deslocamento da carcaça relativo ao espaço inercial, o 

deslocamento de uma massa  relativo ao espaço inercial e o deslocamento da mesma massa 

 relativo à carcaça, como mostra a Figura 3. 

Segue que: 

 = Deslocamento da carcaça relativo ao espaço inercial; 

  = Deslocamento da massa  relativo ao espaço inercial; 

  = Deslocamento da massa  relativo à carcaça. 

Aplicando um balanço de forças, temos: 

 

 

(5) 

No domínio de da frequência, vislumbra-se que a função de transferência  é 

dado pela equação (6) (OGATA, 2003).  
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(6) 

A partir da função de transferência, o sistema é simulado no ambiente 

Simulink/MATLAB, no qual a estabilidade e a resposta dinâmica são analisadas considerando 

as perturbações externas (entradas degrau e sinais alternados). Os parâmetros de massa, força 

de amortecimento viscoso e constante elástica da mola também são variados de forma a obter 

os parâmetros ótimos. 

 

 

Figura 104. Representação do 

sismtema massa-mola com 

amortecimento viscoso. IFMA, 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os primeiros resultados de experimentos empíricos mostram que o sismógrafo pendular 

consegue aferir sismos em uma margem de 3,6 à 6,4 graus na Escala Richter, como se 

observa na Figura 4, utilizando por base a equação (1). Ao confrontar este resultado com a 

margem que a literatura indica – entre 2 e 6,9 graus – vislumbra-se uma possibilidade factível 

de sucesso com este modelo, uma vez que, até o momento, boa parte das técnicas de 

engenharia para construção de sistemas ótimos ainda não foram aplicadas. 

É imprescindível ressaltar as características inerentes ao LDR presente no protótipo. O 

sensor utilizado é um LDR de 15 milímetros e sua variação de resistência é exponencial. 

Somado a isto, o cálculo da magnitude é uma relação logarítmica. Desta forma, fica 

evidenciado a dificuldade em precisar os valores de magnitude, uma vez que a resposta à 

perturbação varia de forma muito brusca. Portanto, a aplicação de técnicas de controle e de 

métodos numéricos para o aprimoramento da precisão se tornam fatores essenciais para a 

obtenção dos parâmetros ótimos.  
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Figura 105. Representação de uma amostra de 150 sismos aferidos com o 

protótipo. A magnitude é expressa em função da amplitude em bits e o 

comportamento exponencial da Escala Richter é evidenciado. IFMA, 2016. 

 

Já modelo matemático do sistema massa-mola foi simulado em ambiente Simulink, no 

qual foram inseridos os seguintes parâmetros:  

 ; 

 ; 

 . 

A resposta do sistema à um degrau é ilustrada na Figura 5. Inicialmente, o sistema 

massa-mola foi submetido à alterações de massa, força aplicada e constante elástica da mola, 

afim de analisar as mais diversas respostas transitórias do sistema. Devido ao fato dos 

experimentos empíricos ainda não terem se iniciado, não é possível fazer uma comparação, 

neste primeiro momento, com o sistema pendular. Contudo, a resposta e a estabilidade do 

modelo matemático do sistema massa mola se mostra em uma gama alta, apresentando-se 

como um sistema acurado e sólido matematicamente.  
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Figura 106. Resposta transitória do sistema massa-mola 

diante de uma excitação de entrada do tipo degrau unitário. IFMA, 

2016. 

 

CONCLUSÕES 

O sismógrafo pendular, diante ainda de toda instabilidade apresentada, externa 

resultados factíveis que fomenta a aplicação de técnicas mais apuradas no âmbito do controle 

de sistemas oscilatórios. Por ser um sistema mecânico e por conta do protótipo construído ser 

passível à interferência de fatores exógenos, intempéries como a luminosidade ambiente e o 

fluxo de ar corroboraram para o decréscimo na precisão dos resultados.  Por conta disto, 

estudos serão desenvolvidos para corrigir esses fatores de interferência. Será ainda feito um 

levantamento mais apurado no que diz respeito à captação luminosa. O sensor utilizado possui 

características muito excêntricas que não favorece o sistema à alcançar a precisão desejada. 

Ademais, o modelo matemático do sistema massa-mola apresentou resultados 

excelentes nas simulações preliminares. Este sistema não só vem para fazer parte do paralelo 

no qual o título deste desenvolvimento sugere, como também para agregar fatores ótimos já 

consolidados ao sistema pendular.   
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RESUMO: O aumento das vibrações no motor de indução é um dos efeitos negativos 
provocado pelo desequilíbrio de tensão. O objetivo principal deste artigo é determinar o 
relacionamento entre o Fator de Desequilíbrio de Tensão (FDT) em função do nível de 
intensidade das vibrações do motor de indução trifásico. O motor de indução operando em 
regime permanente e a plena carga é submetido a uma série de intensidade de FDT de 1% até 
6%. Um acelerômetro é usado para a captura e condicionamento do sinal dos distúrbios das 
vibrações devido às tensões desequilibradas. Nos testes, foram gerados espectros de 
frequência com 1000 amostras e para cada FDT foram realizados duas rodadas de testes. Os 
resultados mostraram que é possível relacionar o espectro de frequência das vibrações do 
motor com o desequilíbrio das tensões. No limite do FDT (5%), por exemplo, as máximas 
intensidades de ruído é de 0,25 e 0,36 mV/g, nas frequências de 25 Hz e 350 Hz, 
respectivamente.  

Palavras–chave: eficiência energética; qualidade de energia; manutenção 
 
INVESTIGATION OF DISTURBANCES VIBRATION OF THE 
INDUCTION MOTOR FED BY UNBALANCED VOLTAGES  
 
ABSTRACT: The increase in vibrations in the induction motor is one of the adverse effects 
caused by voltage imbalance. The main aim of this paper is to determine the relationship 
between the voltage unbalance factor (VUF) and the level of intensity of the vibrations on 
induction motor. The induction motor works at steady state with full load is subjected to a 
series of intensity VUF between of 1% to 6%. An accelerometer is used to capture the signal 
of vibration disturbances due to unbalanced voltages. In tests they were generated frequency 
spectra with 1000 samples and for each VUF were performed two rounds of tests. The results 
showed that it is possible to relate the frequency spectrum of the vibration motor with 
unbalanced voltages. In the limit VUF (5%), for example, the maximum noise intensity is 
0.25 and 0.36 mV/g at frequencies of 25 Hz and 350 Hz, respectively. 

KEYWORDS: energy efficiency; power quality; maintenance 
 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o motor de indução tornou-se o principal equipamento elétrico nas 

indústrias de transformação. A simplicidade de construção, robustez, baixa manutenção, baixo 
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custo de aquisição em comparação com outros tipos de motores da mesma potência, 

facilidade no controle de velocidade através de conversores de frequência, alto rendimento 

para várias faixas de velocidade de rotação, são características do motor de indução que 

determinaram o seu uso intensivo nas indústrias (CHAPMAN, 2013; UMANS, 2014). 

O operador nacional do setor elétrico está constantemente monitorando a Qualidade de 

Energia Elétrica (QEE) na geração para assegurar a confiabilidade, continuidade do 

suprimento e conformidade com os parâmetros estabelecidos em normas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2008). Mesmo assim, em instalações industriais, nem 

sempre a energia que chega ao ponto de entrega está ausente de distúrbios elétricos, e isto 

reduz a confiabilidade elétrica e geram impactos negativos nas planilhas de custos. 

A baixa QEE é um dos problemas que prejudica o rendimento do motor de indução e, 

consequentemente, reduz a eficiência do sistema. O desequilíbrio de tensão é um exemplo 

típico de distúrbio de energia que pode comprometer o desempenho do motor. Esse tipo de 

distúrbio pode ser causado por: problemas de mau funcionamento de dispositivos automáticos 

de correção do fator de potência ou desbalanceamento de banco de capacitores; falta de 

equilíbrio na distribuição de carga nos circuitos da instalação. Todos esses problemas podem 

ocasionar a sobrecarregar de uma das fases ou a falta de isolamento de equipamentos 

(DUGAN et al., 2012).  

O objetivo principal do artigo é determinar o relacionamento entre o fator de 

desequilíbrio de tensão em função do nível de intensidade das vibrações do motor de indução 

trifásico. O motor submetido aos ensaios opera em regime permanente com carga nominal e é 

energizado com tensões desequilibradas. 

   

METODOLOGIA  

Materiais 

A pesquisa foi desenvolvida com a utilização de um Motor de Indução Trifásico (MIT) 

de 1 CV, rotor tipo gaiola de esquilo, 4 polos, fator de potência de 0,6, e tensões nominais 

220/380V. No eixo do motor foi acoplado um freio eletromagnético (disco de Foucault) para 

simular um torque resistente de carga. O desequilíbrio das tensões de alimentação do motor 

foi conseguido por meio de dois variadores de tensão trifásico (VARIAC). Com isso pode-se 

alterar os módulos das tensões entre as fases (tensão de linha). O ensaio foi realizado no 

laboratório de máquinas elétricas do IFCE campus Juazeiro do Norte (Figura 1). 
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Figura 1. Equipamentos para a montagem do ensaio.  VARIAC (1), ARDUINO UNO (2), e disco 
de Foucault acoplado ao eixo (3). IFCE, 2016. 

 

O acelerômetro digital modelo MMA7361 foi usado como transdutor (sensor) de 

vibração mecânica. O acelerômetro é um instrumento capaz de medir a intensidade da 

aceleração própria aplicada a um corpo, e os resultados são convertidos em sinais elétricos. A 

aparência do acelerômetro usado na pesquisa é vista na Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Acelerômetro de três eixos. IFCE, 2016. 

 

O acelerômetro especificado de 3 eixos (sistemas de coordenadas x, y e z) possui um 

micro capacitor para medição do sinal, um filtro para atenuação de ruídos, e um circuito 

próprio para compensação da temperatura. Outras especificações são: tensão de operação de 

2,2 a 3,6 V; faixa de 1,5 g e saída de sensibilidade de 800 mV/g; e tensão de alimentação de 

5V. O circuito do acelerômetro também faz o condicionamento do sinal dos distúrbios das 

vibrações, e a captura dos dados é feito por meio da plataforma de prototipagem ARDUINO. 

No projeto foi utilizada o modelo ARDUINO UNO, que é baseado no microprocessador 

ATmega 328, com tensão de operação de 5V, 14 pinos de entrada/saída digital, 6 pinos de 

entrada/saída analógicos, 32 KB de memória flash, 2 KB de SRAM, 1 KB de EEPROM e 

taxa de frequência de processamento (velocidade de clock) de 16 MHz (MARGOLIS, 2011).  
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Fator de Tensão Desequilibrada 

O método de Cigré foi usado para determinar a intensidade do desequilíbrio de tensão 

na alimentação do motor. Este método é fácil de ser aplicado, pois o modelo somente 

necessita dos módulos das tensões de linha, sem a necessidade em determinar os ângulos de 

defasagem. Mesmo sendo simplificado, o método demonstra resultados similares a outros 

métodos de maior complexidade, por exemplo, o método de Fortescue. A expressão do 

método de Cigré para o FDT (ou do inglês VUF – Voltage Unbalanced Factor) é definida 

como 

     
1 3 6.

1 3 6.
VUF




 


 
          (1) 

e 

 
4 4 4

22 2 2

ab bc ca

ab bc ca

V V V

V V V


 


 
                                              (2) 

onde abV , bcV  e caV
 são tensões de linha em V. 

O método de planejamento experimental foi usado no processo de avaliação de 

desempenho, baseado nos roteiros definidos por Montgomery (1997). As tensões de linhas 

Vab, Vbc e Vca para o desequilíbrio foram geradas aleatoriamente. No ensaio foram coletadas 

doze mil amostras, divididas em duas rodadas de 1000 para cada FDT. O tempo de leitura do 

sinal foi aproximadamente de 1 s, e o tempo total para fazer a leitura de 1000 amostras foi de 

17 min. Nas análises, foram excluídos valores iniciais das amostras para evitar valores fora do 

padrão (outliers) que surgem quando o motor é ligado ou desligado. Desta feita, das 1000 

amostras coletadas de cada rodada somente as 350 últimas amostras foram consideradas para 

as análises. 

Série de Fourier 

A série de Fourier é um método matemático que permite decompor um sinal periódico 

nas suas componentes em frequência (harmônicos) (SPIEGEL, 1976). A série de Fourier para 

f(x) é escrita como 

0

1

2 2
( ) cos

2 n n
n

a n x n x
f x a b sen

T T

 



        
   

                                    (3) 

onde os coeficientes a0, an e bn ( *n Z  ) são os coeficientes de Fourier, T é o período do sinal 

amostral, e x é a variável independente. 
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No domínio do tempo, não é possível obter informação útil sobre o sinal amostrado. 

Uma alternativa é aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT do inglês – Fast Fourier 

Transform) ao sinal, e convertê-lo para o domínio das frequências. No entanto, para aplicar a 

Equação 3 é preciso que o sinal tenha um período (T). Os sinais de vibrações são 

intrinsicamente não periódico, sendo impossível aplicar a FFT. Por outro lado, a técnica de 

janelamento pode ser usada para adequar um sinal não periódico em sinal periódico.  

A técnica de janelamento consiste na multiplicação do sinal por uma função que 

consegue extrair os extremos da amostra, buscando tornar o sinal periódico.  Na literatura, 

existem várias técnicas de janelamento. O janelamento de Hanning foi escolhido para a 

pesquisa, pois é de fácil implementação computacional, sendo muito usado em sinal que 

contém muitos ruídos, como é visto em espectro de vibrações. A Figura 3 mostra o diagrama 

de blocos usado para converter o sinal temporal para o domínio da frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sequenciamento para passar o sinal do domínio do tempo para o domínio da 
frequência. IFCE, 2016. 

O sistema foi simulado na plataforma Matlab, através da análise do sinal pela FFT de 

segmentos do sinal original, obtidos através de janelamento temporal de Hanning.  

O acelerômetro foi fixado na parte externa do motor de indução trifásico, com o auxílio 

de uma matriz de contatos para fixar os terminais necessários de conexão do sensor com o 

ARDUINO. A plataforma ARDUINO condiciona os dados do acelerômetro e os enviam para 

um banco de dados no computador.   

Estes sinais são mostrados em coordenadas seguindo um plano tridimensional composto 

pelos eixos x, y e z. Conforme a vibração do motor, o acelerômetro faz a leitura dos valores 

de cada eixo. A princípio os testes foram realizados com o motor alimentado com tensões 

equilibradas da rede elétrica, para determinar padrões de vibrações em condições normais.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O motor de indução trifásico foi submetido a doze testes com tensões desequilibradas 

definidas aleatoriamente conforme mostrado na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Tensões desequilibradas de alimentação do 
motor. IFCE, 2016. 

FDT  Rodadas Tensões trifásicas V 

1% 1ª 379 375 377 

2ª 373 378 380 

2% 1ª 367 375 376 

2ª 359 371 371 

3% 1ª 356 371 370 

2ª 354 369 368 

4% 1ª 349 370 369 

2ª 347 370 369 

5% 1ª 341 368 367 

2ª 342 370 370 

6% 1ª 339 371 372 

2ª 371 370 337 

 

A Figura 4 mostra os resultados do espectro de sinal das vibrações com 1000 amostras 

para o eixo x de coordenadas e com FDT de 1%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                           (b) 

Figura 4. Sinal das vibrações real (a) e o sinal modificado sem o sinal contínuo (b). IFCE, 2016. 

 

Na Figura 4a é mostrado o espectro capturado pelo acelerômetro sem nenhuma forma 

de tratamento. Na Figura 4b é mostrado o espectro modificado, sem o sinal contínuo. Esta 
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adequação do sinal foi necessária para poder aplicar o método da série de Fourier. 

Observando as Figuras 4a e 4b fica claro que não é possível fazer quaisquer análises sobre o 

sinal. A Figura 5 apresenta o sinal resultado da aplicação do método de Hanning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Técnica do Janelamento de Hanning. IFCE, 2016. 
 

O acelerômetro faz a leitura para os três eixos x, y e z, sendo que a escolha do eixo para 

a análise foi determinada pelo menor erro padrão da média para o FDT de 1%, valor limítrofe 

permitido. A Tabela 3 apresenta os resultados estatísticos para os três eixos. O menor erro 

padrão da média foi de 0,000218, referente ao eixo x. 

 

Tabela 3. Resultados estatísticos para FDT de 1%. 

Eixos x y z 

Média 0,062519 0,053595 0,039696 

Desvio padrão 0,004879 0,050275 0,022345 

Tamanho 499 499 499 

Erro padrão 0,000218 0,002251 0,001 

 

Os espectros das vibrações no eixo x no domínio da frequência e com FDT definidos na 

Tabela 2 são mostrados na Figura 6.  
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(a)                                                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (c)             (d)                   

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

   (e)                                                                                 (f) 

Figura 6. Sinal no domínio da frequência para seis níveis de FDT. IFCE, 2016. 

 

Analisando a Figura 6, buscou-se uma similaridade entre os perfis dos sinais, e foi 

possível classificá-los em 3 grupos. O primeiro grupo é composto pelos sinais para FDT de 

1% e 2%. Nas Figuras 6a e 6b, observa-se que o FDT nesta faixa tem amplitudes máximas 

entre 0,6 e 0,8 mV/g, e a frequência de máxima amplitude está em torno de 360 Hz. O 

segundo grupo é composto pelos sinais para FDT de 3% e 4%. Nas Figuras 6c e 6d, duas 

grandes amplitudes se destacam, a de frequências de máxima em 350 Hz e outra  na 

frequência de 25 Hz, para ambas os sinais estão entre 0,25 e 0,3 mV/g. O terceiro grupo tem 

somente o sinal para FDT de 5%. Na Figura 6e o sinal apresenta amplitude máxima de 0,35 
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mV/g na frequência de aproximadamente 350 Hz e outra amplitude de 0,23 mV na frequência 

de 25Hz. Outros valores, fora das faixas especificadas são considerados tensões 

desequilibradas não permitidas para alimentação da rede elétrica. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa analisou o desempenho de um motor de indução trifásico, baseado nos 

distúrbios de suas vibrações mecânicas, operando em regime permanente e submetido à 

alimentação com tensões desequilibradas. Um acelerômetro e uma plataforma de 

prototipagem, ambos de baixo custo, foram usados para o captura e condicionamento dos 

sinais das vibrações do motor. Os testes e ensaios no motor foram realizados com FDT na 

faixa de 1 a 6%, sendo o limite de 5% determinado por norma. Para uma estimativa confiável 

dos resultados, os testes foram realizados com 1000 amostras para cada rodada, sendo que, do 

total, somente as últimas 350 amostras foram consideradas com o intuito de evitar valores 

atípicos por ocasião da partida do motor. 

Com base nos resultados pode-se relacionar o FDT em função do nível de intensidade 

das vibrações. Com os resultados obtidos, pode-se sugerir para trabalhos futuros, construir um 

micro sistema embarcado na superfície do motor de indução para monitorar a qualidade da 

energia elétrica. 
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RESUMO: O aperfeiçoamento das células fotovoltaicas é uma demanda contínua, visando 
redução de custos de fabricação e melhor capacidade de geração mesmo sob diferentes 
condições climáticas. Neste trabalho, avaliou-se a possibilidade de aproveitamento da 
radiação ultravioleta do espectro solar na produção de energia elétrica através do uso de 
pigmento fosforescente, uma vez que esta radiação não é utilizada em células fotovoltaicas 
convencionais. Para tanto, duas células com tinta de relevo fosforescente foram avaliadas em 
comparação com células não modificadas em relação aos parâmetros tensão, corrente e 
temperatura. Buscou-se também avaliar o comportamento da célula sujeita a uma redução na 
sua temperatura de operação, visto que o calor é um parâmetro que reduz a capacidade de 
geração fotovoltaica; parte deste calor retirado pode ser ainda reaproveitado para geração 
elétrica utilizando pastilhas termoelétricas de efeito Seebeck. Os resultados apresentados são 
promissores e mostram que tanto as células com as pastilhas termoelétricas como as células 
com tinta têm um desempenho melhor no que tange à geração de energia elétrica. 
Palavras–chave: geração fotovoltaica, pastilhas termoelétricas, pigmento fosforescente. 
 

PRELIMINARY INVESTIGATION ON MONOCRYSTALINE SILICON 
PHOTOVOLTAIC CELL MODIFICATIONS 
 
ABSTRACT:  The improvement of the photovoltaic cells is a continuous demand in order to 
reduce manufacturing costs and achieve better generation capacity even under different 
climatic conditions. In this work, was evaluated the possibility of use of ultraviolet radiation 
of the solar spectrum to produce electricity through the use of a phosphorescent pigment, 
since this radiation is not used in conventional solar cells. Two cells with phosphorescent 
paint were evaluated in comparison with non-modified cells in relation to the parameters 
voltage, current and temperature. Also was analysed the behavior of the cell subject to a 
decrease in its operating temperature, since the heat is a parameter that reduces the ability of 
photovoltaic generation; some of this heat can be removed and repurposed for electricity 
generation using thermoelectric Seebeck effect pastilles. The results are promising and show 
that both the cells with thermal pads as cells with ink performs better when it comes to 
generating electricity. 
KEYWORDS: photovoltaic  generation, thermoelectric pastilles, phosphorescent pigment 
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INTRODUÇÃO 

A energia elétrica utilizada em residências, comércio e indústria no Brasil advém de 

diversas fontes, algumas obtidas da queima de combustíveis fósseis não-renováveis, como o 

carvão, petróleo e gás natural, e outras provenientes de fontes renováveis, como hídrica, 

eólica, fotovoltaica (FV), biomassa, etc. No topo da matriz de produção de energia, está a 

geração hidrelétrica com 61,37% dos atuais 156 GWh capacidade total instalada, sendo a 

participação da radiação solar nessa geração, inferior a 1% segundo dados da Aneel no ano de 

2016. Em um cenário onde há crise de oferta hídrica, por razões climáticas, e onde novas 

usinas trazem danos ambientais e dificuldades técnicas cada vez mais elevados, fontes 

energéticas como a eólica e a FV precisam se solidificar como parte mais relevante no total da 

energia produzida. A fonte eólica vem sendo explorada em parques de geração devidamente 

mapeados, em locais do território brasileiro onde o vento é constante e de qualidade; no 

interior do Brasil, no entanto, deixa de ser economicamente viável em razão da intermitência 

natural dos ventos.  

Apesar de ainda não estarem entre as fontes mais utilizadas para a produção de energia 

elétrica, as fontes fotovoltaicas vêm se tornando uma opção coerente dentre as fontes 

renováveis. Uma das vantagens desse tipo de produção de energia é que ela pode ser inserida 

em todas as regiões brasileiras, mesmo existindo algumas particularidades quanto ao número 

médio anual de horas de irradiação solar entre algumas dessas regiões, devido às diferenças 

no clima (ABINEE, 2012).  

De acordo com o Projeto ERA, o Brasil tem uma excelente irradiação solar média 

anual, como mostrado na Figura 1. Isso é um dos fatores que torna mais viável a utilização de 

células fotovoltaicas. Nota-se que o Tocantins se destaca das demais regiões, tendo uma 

irradiação média alta em todo estado, o que torna as fontes de energia fotovoltaica uma 

excelente opção de geração de energia renovável. 

A posição geográfica do Brasil em relação à linha do Equador permite um alto número 

de horas de iluminação solar de boa qualidade, com pouca variação no ângulo de inclinação 

do feixe luminoso; esta é uma condição bastante favorável para geração fotovoltaica. No 

entanto, nosso clima tropical tem como característica também o calor acentuado. Para as 

células fotovoltaicas, a alta temperatura é via de regra uma desvantagem, pois faz com que as 

células tenham perdas significativas de energia. 
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Figura 1. Mapa de irradiação solar média anual, Projeto ERA GVC, 2014.  
 

No meio comercial, percebe-se que a grande maioria das aplicações envolvendo células 

fotovoltaicas utiliza material semicondutor a partir do silício. A Figura 2 mostra alguns tipos 

de células fotovoltaicas, monocristalino, policristalino e amorfo.  

 
Figura 2. Tipos de células fotovoltaicas. IFTO, 2016. 
 

A célula FV é o componente fundamental do painel “solar” fotovoltaico, e possui uma 

natureza especial onde a energia gerada depende diretamente da incidência luminosa 

(intensidade e direção), além da temperatura. Elas são fabricadas a partir de diversos tipos de 

materiais, que produzem energia elétrica a partir do efeito fotoelétrico, ou seja,  a emissão de 

elétrons da matéria como consequência da absorção de energia da radiação luminosa.  

A corrente elétrica gerada nos painéis tem sua intensidade proporcional à intensidade 

luminosa que incide na célula. Nos painéis, a célula fotovoltaica não tem capacidade de 

armazenar energia elétrica, e a corrente elétrica é gerada apenas se houver incidência de luz 

sobre a placa solar, ocorrendo a transmissão direta da energia elétrica. Este fenômeno é 

denominado efeito fotovoltaico (NASCIMENTO, 2012).  
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Figura 3.  Sensibilidade espectral dos diferentes tipos de células solares. ISET 
Kassel. 
 

A Figura 3 mostra a faixa de absorção do espectro luminoso da célula FV, conforme a 

tecnologia de fabricação. Nota-se que cada tipo possui melhor região de funcionamento; as 

células mono e policristalinas de silício não são otimizadas para extrair energia na faixa que 

compreende frequências próximas ao infravermelho e ultravioleta. Assim, o uso de pigmentos 

fotossensíveis, agindo como filtros luminosos, podem melhorar a região de operação da célula 

por meio de um reposicionamento da região do espectro de operação do ponto de vista da 

célula. 

Devido à seletividade destas células em relação aos comprimentos de onda utilizados na 

conversão da energia luminosa em energia elétrica, boa parte da energia solar é desperdiçada 

sendo convertida em calor. Note-se que do valor total da constante solar (da energia solar que 

incide no planeta Terra) cerca de 51,2% localiza-se na região do espectro com comprimentos 

de onda do infravermelho e 12,1% na região do ultravioleta os quais não são aproveitados por 

células fotovoltaicas convencionais (AGRAWAL,2009). Apenas cerca de 36,7% do total da 

energia solar incidente na Terra localiza-se na região do visível do espectro eletromagnético e 

as células fotovoltaicas convertem apenas alguns comprimentos de onda dentro desta faixa 

(ver figura 3.) o que reduz de forma significativa a eficiência das mesmas.  

Visando aumentar esta eficiência, neste trabalho foram avaliadas aplicações de 

pigmentos fosforescentes capazes de converter luz ultravioleta em luz visível, viabilizando 

desta forma a conversão de um percentual maior do espectro solar em energia elétrica. A 

utilização da radiação ultravioleta por meio da conversão em comprimentos de onda do 

visível apresenta algumas vantagens adicionais uma vez que a incidência desta radiação sobre 

a superfície terrestre sofre menor variação devido às condições de nebulosidade do que as 

radiações da parte visível do espectro solar (MORENOA et al., 2003). 

Neste sentido, serão apresentados resultados parciais de pesquisas realizadas com 

células fotovoltaicas com componentes que podem reduzir as perdas de energia na forma de 
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calor, tornando-as mais eficientes, ou modificar a faixa de absorção do espectro luminoso. 

Utilizou-se em uma das células fotovoltaicas pastilhas termoelétricas de efeito Seebeck e em 

outras duas células, tinta fluorescente de relevo da cor amarela. 

As pastilhas termoelétricas são formadas essencialmente por placas de cerâmicas e em 

seu interior existem pequenos cubos de Bi2Te3 (telureto de bismuto). Estas podem converter 

energia elétrica em energia térmica (efeito Peltier) ou energia térmica em energia elétrica 

(efeito Seebeck) (FERNANDES, 2012). Nesta pesquisa, o interesse é pelo efeito Seebeck, 

uma vez que há o intuito de aproveitar o calor residual e gerar mais eletricidade, 

acrescentado-a àquela gerada pela célula . 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No presente trabalho utilizou-se células fotovoltaicas do tipo monocristalino de 

dimensões 15,5 cm x 15,5 cm, sendo duas células não modificadas, duas com tinta 

Fluorescente/Fosforescente Lumix Corfix 35ml, disponível comercialmente, e ainda uma 

célula modificada com pastilhas termoelétricas. Nesta última, a fim de se obter uma condução 

térmica mais homogênea, foi adicionado uma placa de alumínio entre o suporte de madeira e 

a célula. Com pasta térmica, colou-se as pastilhas no meio da placa, sendo que o lado que 

recebe calor fica voltado para o fundo da célula. Os fios das pastilhas termoelétricas foram 

conectados em um barra tipo Sindal, para posterior análise da geração elétrica residual por 

efeito Seebeck. Todas foram expostas ao sol de forma simultânea para se obter os seguintes 

parâmetros de interesse, que serão avaliados neste trabalho: 

VOC - Tensão “open circuit” ou de circuito aberto, onde a corrente IFV gerada na saída da 

célula fotovoltaica é igual a zero; 

ISC - Corrente “short circuit” ou de curto circuito, onde a tensão VFV gerada na saída da 

célula fotovoltaica é igual a zero; 

TFV  - Temperatura na superfície da célula fotovoltaica no momento da medição. 

Para obtenção destes dados, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Medição de temperatura: Termovisor FLUKE modelo Ti32; 

 Medição de tensão: Multímetro Minipa ET-2907 ; 

 Medição de corrente: Amperímetro Politerm POL-64. 

Para os ensaios, as células foram colocadas em um suporte físico de madeira e 

cuidadosamente fixadas, considerando sua grande fragilidade. Na Figura 4 é possível ver 

como ficou o painel com as células. 
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Figura 4. Arranjo das células fotovoltaicas para ensaios. IFTO, 2016. 
 

Desta forma, as células fotovoltaicas foram expostas à radiação solar em ambiente 

aberto durante algumas horas ao dia, e em diferentes dias. Para as primeiras medições, os 

cinco painéis foram usados sem quaisquer modificações, com objetivo de coletar os valores 

de VOC  ISC e TFV e descartar células que tivessem um comportamento não-uniforme em relação 

às demais. 

As medições realizadas nas células originais, ainda sem modificações, são mostradas 

em gráfico na Figura 5. Nota-se que as células não se diferem umas das outras 

substancialmente, principalmente a corrente de curto circuito (o parâmetro de maior valor 

desta análise), as variações são pequenas e estão dentro da margem de erro de 5%.  

Diversos valores destas grandezas foram obtidos, incluindo neste caso momentos de céu 

claro e de céu nublado. Infelizmente, em alguns horários não se fizeram as medições devido a 

chuvas. 
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(a)                                                    (b) 

 

(c) 

Figura 5.  (a) Corrente de curto-circuito, (b) Tensão de circuito aberto e (c) 
Temperatura. IFTO,2016. 
 

 
 

Na seção seguinte, serão apresentados outros resultados para discussões 

adicionais.                  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas medições apresentadas nas Figuras 6 e 7 a seguir, já com células modificadas, 

verificou-se que os valores de TFV, VOC e ISC  apresentam variações relevantes. 
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   (a)      (b) 
Figura 6. (a) Corrente de curto-circuito e (b) Tensão de circuito aberto das células 
analisadas. IFTO,2016. 
 
Através do gráfico contido na Figura 6, que contém valores de corrente elétrica das 

cinco células, nota-se que as células modificadas com tinta de relevo (células um e dois) e a 

que possui pastilhas termoelétricas, apresentam uma corrente elétrica sempre maior, o que por 

sua vez, implica em uma maior geração de energia elétrica.  

 
Figura 7. Temperatura superficial das células analisadas. IFTO,2016. 
 
Como mostra o gráfico representado pela Figura 7, nota-se que a célula 5 apresenta 

sempre uma temperatura menor que as demais células. Interessante notar também que as 

células 1 e 2, que contêm pigmentos fosforescente, sofrem uma maior elevação de 

temperatura em relação às demais células. Isso ocorre devido ao fenômeno denominado 

fosforescência. 

O fenômeno da fosforescência consiste na absorção de radiação por material e remissão 

da mesma em outra frequência em uma escala de tempo elevada. Na ocorrência deste 

fenômeno, a radiação incidente promove elétrons da banda de valência para a banda de 

condução. Ao retornar, o elétron se move entre as ‘armadilhas’ no band gap (o intervalo entre 

as bandas) é promovido novamente para a banda de condução e finalmente decai para um 

nível ativador, emitindo um fóton na frequência da luz visível. Quando a absorção e remissão 

ocorre em tempo inferior a 10 nanossegundos, o fenômeno é denominado fluorescência. 
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Quando ocorre em uma escala de tempo maior é denominado fosforescência 

(SHACKELFORD, 2011). 

Alguns materiais fosforescentes são capazes de converter radiação ultravioleta em luz 

visível. Embora o pigmento aplicado na célula apresente uma cor e, portanto, seja capaz de 

refletir parte da luz visível, bloqueando e reduzindo a intensidade da luz solar sobre a célula 

fotovoltaica, as frequências refletidas encontram-se em comprimentos de onda diferentes dos 

principais comprimentos de onda utilizados pelas células FV. para produção de energia 

elétrica. 

Em contrapartida, as células que contêm as pastilhas termoelétricas, têm uma menor 

temperatura em relação às demais. Isso ocorre porque as pastilhas fazem com que haja melhor 

troca de calor entre a célula e o meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados coletados e analisados, pôde-se concluir que a célula fotovoltaica 

alterada com as pastilhas termoelétricas e a com tinta de relevo são mais eficazes do que as 

células comerciais, uma vez que apresentaram uma corrente elétrica mais alta e tensões 

semelhantes.   

Mesmo com a atual quantidade de dados coletados, limitados pelas condições climáticas 

desfavoráveis das últimas semanas na cidade de Palmas, já é seguro afirmar que as células 

que sofreram modificações apresentam resultados diferenciados positivos em relação às não-

modificadas. 

Em ambas as células onde foram aplicadas o pigmento fosforescente, percebeu-se 

aumento na temperatura medida em relação às demais; no entanto, os valores de corrente ISC 

foram sempre superiores, o que aponta para uma condição em que o pigmento modificou a 

faixa de absorção do espectro luminoso percebido pela célula FV, fazendo com que uma 

maior parcela da irradiação luminosa solar incidente fosse convertida. Novos estudos serão 

realizados no sentido de se detalhar a modificação do espectro de frequências ocorrida, bem 

como investigar as vantagens e desvantagens técnicas e econômicas da aplicação deste 

material sobre as células tradicionais, para utilização em painéis instalados em áreas de alta 

temperatura ambiente como no estado do Tocantins. 

 Na célula onde foram colocadas as pastilhas termoelétricas, também nota-se um 

aumento na geração fotovoltaica. Neste caso, o resultado é fruto de uma melhor troca de calor 

da célula para o meio ambiente, fazendo com que tal célula, cuja superfície receptora de 

irradiação luminosa não sofreu modificações químicas, opere em um melhor ponto de 
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operação térmica ao longo de seu ciclo de trabalho diário. O calor residual extraído da célula é 

transferido para a pastilha termoelétrica, e por meio do efeito Seebeck pode ser ainda 

parcialmente aproveitada na forma de geração elétrica direta. A mensuração desta energia 

termoelétrica residual e a otimização do seu uso também serão alvo de análises futuras. 

Através do gráfico contido na Figura 6, que contém valores de corrente elétrica das 
cinco células, nota-se que as células modificadas com tinta de relevo (células um e dois) e a 
que possui pastilhas termoelétricas, apresentam uma corrente elétrica sempre maior, o que por 
sua vez, implica em uma maior geração de energia elétrica.  
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RESUMO: Com o ritmo de vida frenético da atual geração, as pessoas estão cada vez mais 
ocupadas com estudos e trabalho e tendem a ficar cada vez menos em suas casas. Mesmo 
passando tanto tempo fora, nossa casa ainda é o lugar mais particular que podemos ter. A 
automação residencial se faz presente facilitando nossa vida, deixando o ambiente mais 
confortável e facilitando em atividades corriqueiras do dia a dia. Tendo isso em vista, esse 
projeto usa os conhecimentos adquiridos na disciplina de microcontroladores e 
microprocessadores para fazer uma janela automática que abre ou fecha a partir da incidência 
da chuva. 
Palavras–chave: automação residencial, microprocessadores 

 

AUTOMATIC WINDOW FOR RAIN DETECTION USING ESP8266 
 
ABSTRACT: With the frenetic lifestyle of current generation, with people more and more 
busy with studies and work, they are staying less at home. Even staying too much time out, 
our house still is the most private place we could have. The home automation is present 
facilitating our lives, making it more confortable and easier for everyday activities. With that 
in mind, this project uses the knowledge gained at the course of microcontrollers and 
microprocessors to make an automatic window that opens or closes from the incidence of 
rain. 
 
KEYWORDS: home automation, microprocessors 
 
INTRODUÇÃO 

O estudo da eletricidade não é algo recente. Há relatos de que Thales de Mileto, filósofo 

da antiga Grécia, já observava fenômenos elétricos desde os anos 600 a.C., como quando um 

pedaço de âmbar era friccionado com pele de animal, ficando eletrificado e atraindo pedaços 

de palha e penas de aves. O tempo passou e, em 1600, o médico inglês William Gilbert 

retomou as observações de Thales e descobriu que tal eletrificação não era limitada apenas ao 

âmbar, sendo uma característica de toda a matéria (HALLIDAY; KRANE; RESNICK, 1996). 

A partir desse conhecimento adquirido ao longo do tempo, o homem passou a usar a 

eletricidade para seu benefício. Sua utilização acelerou e barateou processos industriais, 

facilitou a comunicação à distância e, com uma comunicação mais eficiente, a evolução 

tecnológica passou a acontecer a uma velocidade antes inimaginável. Entre 1900 e os dias 

atuais, o homem descobriu ou aperfeiçoou inúmeros equipamentos, tais como a válvula, o 
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rádio, a televisão, o transistor e o computador. Além disso, também trouxe conforto ao 

homem, o qual modifica o ambiente de acordo com seus desejos (MAFALDO & GUEDES, 

2012).  

Antigamente a Automação Residencial era considerada luxo. Somente pessoas com alto 

poder aquisitivo tinham acesso ao conforto, à segurança e ao padrão estético oferecidos por 

este serviço. Aos poucos esta tecnologia foi ganhando espaço, valorizando ambientes, e 

reduzindo os custos. Hoje o conceito de Automação Residencial está mudado. Temos a nosso 

alcance uma gama de possibilidades práticas e econômicas que utilizam a automação, desde a 

básica até a mais abrangente, em sistemas de integração para diversos ambientes. O resultado 

é um ambiente prático, confortável, agradável, mais bonito, valorizado e seguro, de acordo 

com o interesse do usuário (SMART HOME, 2016). 

O seguinte artigo trata-se da aplicação de sistemas de controle baseados na automação, 

mostrando a implementação de um sistema para abrir e fechar janelas a partir da incidência de 

chuva utilizando a ESP8266. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sensor de Chuva 

 O sensor de chuva é um pequeno dispositivo eletrônico de grande utilidade no 

desenvolvimento de projetos que podem ir de automação industrial até robótica. Este 

sensor pode ser usado para monitorar uma variedade de condições climáticas como gotas 

de chuva ou neve, quando o clima está seco a saída do sensor fica em estado alto e 

quando há uma gota de chuva molhando a placa, ela fica em estado baixo. 

 Comumente, o sensor de chuva é aplicado em conjunto com outros dispositivos, 

como arduino, pequenos motores, esp8266 etc. O sensor possui a importante tarefa de 

detectar a presença de chuva, avisando o micro controlador para que este, conforme a 

programação, acionará os motores para, por exemplo, cobrir roupas do varal, fechar 

janelas, tetos solares etc. 

 O sensor de chuva utilizado no projeto foi do tipo caseiro, a placa utilizada para 

fabricação do sensor foi de fenolite e as trilhas, desenhadas com marcador de CD preto, 

em seguida, a placa foi corroída por hipercloreto de ferro e soldado a um resistor de 

10kΩ e mais dois fios, um para terra e um para conexão do sensor ao restante do circuito 

com o micro controlador escolhido, neste caso, o ESP 8266. 
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 Para solucionar a questão de alta corrente e ainda controlar o sentido de giro do 

motor, utiliza-se um circuito chamado de Ponte H que nada mais é que um arranjo entre 

quatro transistores. 

ESP8266 

 O ESP 8266 é uma solução para a Internet of things (IoT). Ele é um System on a 

chip (SoC), ou seja, ele é a solução completa para quem deseja criar um dispositivo que 

necessite conexão WiFi. O ESP 8266 possui uma memória Flash interna que pode ser 

utilizada para armazenar arquivos, uma memória interna para o Firmware, uma antena 

embutida e portas GPIO, a quantidade de GPIOs varia de acordo com o modelo 

escolhido que variam de 1 até 10 GPIOs.  

 Esse módulo foi desenvolvido para conectar-se ao microcontrolador e a uma 

conexão WiFi de forma fácil, eficaz e de baixo custo. Ele suporta as redes 801.11 b/g/n, 

podendo trabalhar como um Access Point ou como uma Station, enviando e recebendo 

dados. A comunicação do módulo com o arduino, por exemplo, pode ser feita via serial 

utilizando pinos RX e TX, podendo ser configurada através de comandos AT 

(FILIPEFLOP, 2016). 

Motor DC 

 Os Motores de corrente contínua comuns consistem na forma mais utilizada de se 

converter energia elétrica em energia mecânica, sendo por esse motivo amplamente 

utilizados como principal meio de tração das partes móveis de robôs, automotivos e 

diversos tipos de dispositivos de Mecatrônica. 

 Existem vários tipos de motores CC, estes podem ser de imãs permanentes com 

ou sem escovas, com excitação série, shunt ou paralelo, composto e excitação 

independente, sendo comum o seu princípio de funcionamento.  

 Durante uma rotação existem quatro situações que acontecem sequencialmente: a 

bobina do rotor é alimentada com uma tensão fazendo com que circule uma corrente na 

mesma, Esta produzirá um campo magnético, que interage com o campo magnético 

criado pelos ímãs do estator, originando uma força de atração ou repulsão dependendo do 

sentido da corrente e do sentido do enrolamento na bobina do rotor. 

 Ao inverter a fonte de alimentação do rotor, o sentido de circulação da corrente 

na bobina também inverterá, e esta tenderá a girar em sentido contrário. Logo o sentido 

de rotação do motor depende do sentido da corrente.  
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Ponte H 

 Na maioria das abordagens em robótica faz-se necessária a utilização de motores 

DC em diversos tipos de projetos. Os motores DC (corrente contínua) são cargas 

indutivas que, em geral, demandam corrente superior à que as portas do microcontrolador 

conseguem fornecer, sendo assim, não se deve ligar esses motores diretamente no 

microcontrolador, pois o pode queimar a sua porta de entrada e danificar a placa. 

 As pontes H possuem esse nome devido ao formato em que o circuito é montado, 

semelhante a letra H. O circuito utiliza quatro transistores (S1, S2, S3 e S4) que são 

acionadas de forma alterada, ou seja, S1 e S3 ou S2 e S4 como mostra a Figura 1. De 

acordo com a configuração entre os transistores obtêm-se a corrente percorrendo o motor 

em sentido horário ou anti horário. 

 

 

Figura 1. Circuito Ponte H 

 

 Quando nenhum par de transistores estiver acionado, o motor está desligado (a), 

quando o par S1-S3 está acionado, a corrente percorre o circuito no sentido horário (b) e 

quando o outro par está acionado (S2-S4) a corrente percorre o outro caminho, fazendo 

com que o motor gire no sentido anti horário (c). 

Código 

 No código da Figura 2, a rede de conexão da ESP e sua senha são colocadas para 

que a ESP consiga conexão com a rede. Logo após, são declarados os pinos que estão o 

motor e o sensor de chuva. Um site é criado para a ESP enviar ao usuário para dizer se há 
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incidência de chuva ou não. Quando há a incidência de chuva, o campo chuva fica em 

HIGH e quando não há a incidência, o campo chuva fica em LOW.  

 O usuário poderá clicar no botão fechar para fechar a janela, assim o pino do 

sentido horário fica em nível lógico alto e o pino do sentindo anti-horário em nível lógico 

baixo, fazendo com que o motor gire no sentido horário por 5s. Se o usuário clicar em 

abrir, o pino do sentido horário fica em nível lógico baixo e o pino do sentindo anti-

horário em nível lógico alto, fazendo com que o motor gire no sentido anti-horário por 5 

segundos. 

 

 

 

Figura 2. Código .lua 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a incidência de pingos de água no sensor construído, o ESP8266 envia para o site 
em html, feito no próprio código .lua, a palavra HIGH para avisar ao usuário que está 
chovendo, na Figura 3 está ilustrado site feito em html para a comunicação do usuário com a 
ESP. 
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Figura 3. Site feito em HTML para a interação usuário – ESP 

 

Quando o usuário clicar em fechar, o motor DC gira em sentido horário com auxílio de 
uma correia para mover a janela e assim, fecha-la. Quando o sensor está seco novamente, ele 
envia uma mensagem para o site em HTML com a palavra LOW, para o usuário saber que 
não há mais incidência de chuva naquele local, permitindo ao usuário abrir a janela 
novamente a partir do site em HTML. Ao clicar em Abrir, o motor DC gira em sentindo anti-
horário fazendo com que a janela abra. 

 

CONCLUSÕES 

 A partir do apresentado, é perceptível que os resultados são satisfatórios para a 

fase inicial do projeto e na presença da janela, (que ainda não foi colocada no circuito e 

será um trabalho futuro) os resultados serão eficazes, em vista dos movimentos feitos 

pelo motor e as aplicações do site, será satisfatório para fechar e abrir janelas. Além da 

detecção sempre precisa de chuva no sensor, o sistema é de baixo custo e fácil de 

confeccionar. 
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RESUMO: Entre as inúmeras estratégias usadas para o aprendizado das propriedades da 
tabela periódica, os jogos se destacam, pois, dinamizam de forma envolvente 
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Neste contexto o presente trabalho expõe 
o desenvolvimento de um jogo relacionando os elementos químicos e as propriedades 
periódicas. Elucidando os conteúdos da tabela periódica através de uma dinâmica de 
dominação de “mundos” despertando no aluno o interesse ao conteúdo juntamente com o 
desenvolvimento imaginativo. Os jogadores em sua maioria relatam que o jogo é 
esteticamente interessante, bem como suas regras os fazem imaginar diversas interações entre 
o conteúdo e a necessidade da relação das propriedades dos elementos. 
 
Palavras–chave: Ensino de Química, Jogo didático, Tabela periódica 

 

ARREUG GAME 

 

ABSTRACT: Among the many strategies used for learning the properties of the periodic 
table, the games stand out because streamline shape surrounding the development of teaching-
learning process. In this context, this work presents the development of a game relating the 
chemical elements and periodic properties. Elucidating the contents of the periodic table 
through a dynamic of domination of "worlds" awakening in student interest to the content 
along with the imaginative development. Players mostly report that the game is aesthetically 
interesting as well as its rules make them imagine many interactions between the content and 
the need to respect the properties of the elements. 
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INTRODUÇÃO 
A química como todas as Ciências da Natureza e Tecnologia é uma disciplina que inúmeras 
pessoas têm dificuldade de entender e aprender. O exercício de estudar é visto por alguma 
parte de estudantes como uma “chatice”. A rotina de aulas e intenso estudo, muitas vezes 
apenas expositivas, causa um aprendizado deficitário. Uma das estratégias é utilizar recursos 
que envolvam o aluno de forma que ele perceba a química como uma brincadeira e não mais 
como um conteúdo sem utilidade imediata para a sua vida. 
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 Os jogos em sua grande finitude podem ser citados em alguns tipos, como os de interpretação 
de personagens (onde o participante assume um determinado papel), de estratégia 
(entretenimentos que requerem inteligência e planificação), de tabuleiro (como o seu nome 
indica, necessitam de um suporte para as pessoas jogarem), de cartas, entre outros. Nesse 
jogo, os estudantes treinam conceitos sobre o mundo da tabela periódica misturando um 
pouco de cada exemplo citado acima, de uma forma misteriosa, complexa e divertida. 
(ANJOS et al., 2016) 
Apesar de jogos educacionais envolvendo química muitas vezes serem complexos, pode se 
tornar uma forma alternativa para contribuir de forma favorável para o desenvolvimento 
educacional. Quanto mais desafiador se apresentar a aprendizagem, maiores serão as chances 
de os estudantes enriquecerem seus conhecimentos, dos outros e da realidade e inserir o 
conteúdo aprendido na análise cotidiana. 
O jogo Arreug tem como objetivo de que os usuários consigam utilizar o recurso como 
material de aprendizagem, proporcionando uma experiência gerando uma percepção de 
utilidade educacional entre eles. Assim facilitando para que se aprenda as propriedades da 
tabela periódica de um modo divertido, gerando assim atenção e curiosidades para o ensino da 
química. A proposta de um encaminhamento didático metodológico para os jogos nas aulas de 
Química pretende, portanto, abranger principalmente o desenvolvimento da concentração, 
assim como promover a discussão sobre o aprendizado no assunto despertando a criatividade 
nos alunos.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
O jogo Arreug foi elaborado a partir de pesquisas sobre a tabela periódica e suas propriedades 
e outros jogos popularmente conhecidos. Dos jogos pesquisados, o Xadrez foi a opção 
escolhida para ser a base principal do Arreug, por conter um nível de complexidade elevado, e 
ainda assim despertar um certo interesse nas pessoas. Foram utilizadas todas as informações 
necessárias para manter um nível de complexidade essencial, que não deixasse os jogadores 
com dificuldades em aprender as regras, mas que também possibilitassem que os jogadores 
aumentassem seus conhecimentos sobre a química durante o jogo. Cada informação coletada 
foi atenciosamente analisada e empregada de tal maneira que qualquer pessoa com um 
mínimo conhecimento sobre a tabela periódica, pode desenvolver habilidades e interesses 
nessa área de ensino. O jogo também tem acoplado um material de apoio, que foi pensado 
efetivamente para facilitar o entendimento para os jogadores iniciantes, bem como todos os 
processos de criação citados acima. Para a validação do método foram solicitados a 
voluntários que se submetessem ao método e descrevessem a sua impressão quanto ao jogo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1. O jogo Arreug 
O jogo Arreug tem por objetivo facilitar o aprendizado das pessoas interessadas a aprender as 
variadas propriedades da tabela periódica, desenvolvendo também a memória, o raciocínio 
lógico, e a habilidade de estratégia. 
O jogo que denominamos de Arreug foi baseado no conhecido jogo de xadrez, que existe a 
muito tempo com incerteza de sua origem, o que se tem comprovado é que o xadrez 
desenvolve intelectualmente seus praticantes, que também é o objetivo do jogo Arreug.  
1.1. Enredo  
Em outro lugar do universo distante do Sistema Solar iria começar uma guerra química entre 
os mundos de Alfheim, lar dos Elfos da Luz governado por Akir, e Muspelheim, lar dos 
demônios, governado por Surtur. Você nascido na Terra, paranormal, cientista, conhecedor 
dos elementos químicos e Mercenário, foi convidado a participar e ajudar na guerra pelos dois 
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mundos, podendo escolher de qual lado ficar. Porém irá arcar com as consequências de sua 
escolha, pois na guerra você só poderá usar os elementos que tem maior predominância no 
mundo que escolheu, sabendo que a maioria dos elementos de cada mundo são diferentes, 
salvo algumas exceções. Além do mais, ao escolher um lado, você fara um compromisso de 
lutar até a sua morte ou a morte do governador do, agora, seu mundo. 

1.2. Objetivo 

Cercar o governador ou o mercenário para capturá-lo e conquistar o território inimigo. 
Vencendo aquele que cercar as peças já citadas sem que ele tenha chance de fugir do ataque. 

1.3. Elementos de cada mundo 

Alfheim tem como elementos do seu mundo disponíveis para a guerra: Frâncio (Fr), Césio 
(Cs), Rubídio (Rb), Potássio (K), Sódio (Na), Lítio (Li), Ítrio (Y), Rutherfórdio (Rf), Háfnio 
(Hf), Zircônio (Zr), Tálio (Ti), Seabórgio (Sg), Tungstênio (W), Molibdênio (Mo), Crômio 
(Cr), Hássio (Hs), Ósmio (Os), Rutênio (Ru), Ferro (Fe), Darmstácio (Ds), Platina (Pt), 
Paládio (Pd), Níquel (Ni), Copernício (Cn), Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Zinco (Zn),    , 
Chumbo (Pb), Estanho (Sn), Germânio (Ge), Silício (Si), Carbono (C),    , Polônio (Po), 
Telúrio (Te), Selênio (Se), Enxofre (S), Oxigênio (O), Ununóctio (Uuo),   , Actínio (Ac), 
Neptúnio (Np), Plutônio (Pu), Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), 
Promécio (Pm), Európio (Eu), Itérbio (Yb), Lutécio (Lu), Mendelévio (Md), Nobélio (No), 
Urânio (U), Samário (Sm), Gadolínio (Gd), Térbio (Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio 
(Er), Hidrogênio (H), Boro (B), Antimônio (Sb), Índio (In), Fleróvio (Fl), Livermório (Lv), 
Ununséptio (Uus), Túlio (Tm), Amerício (Am). 

Muspelheim tem como elementos do seu mundo disponíveis para a guerra: Frâncio (Fr), 
Césio (Cs), Rubídio (Rb), Potássio (K), Sódio (Na), Lítio (Li), Rádio (Ra), Bário (Ba), 
Estrôncio (Sr), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Actínio (Ac), Neptúnio (Np), Plutônio (Pu), 
Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Promécio (Pm), Európio (Eu), 
Itérbio (Yb), Lutécio (Lu), Berquélio (Bk), Califórnio (Cf), Einstênio (Es), Mendelévio (Md), 
Nobélio (No), Ítrio (Y) , Escândio (Sc), Urânio (U), Samário (Sm), Gadolínio (Gd), Térbio 
(Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio (Er), Flúor (F), Oxigênio (O), Cloro (Cl), 
Nitrogênio (N), Bromo (Br), Iodo (I), Enxofre (S), Carbono (C), Hidrogênio (H), Fósforo (P), 
Boro (B), Silício (Si), Germânio (Ge), Arsênio (As), Selênio (Se), Antimônio (Sb), Telúrio 
(Te), Polônio (Po), Astato (At), Alumínio (Al), Gálio (Ga), Índio (In), Estanho (Sn), Tálio 
(Tl), Chumbo (Pb), Bismuto (Bi), Mercúrio (Hg), Unúntrio (Uut), Fleróvio (Fl), unumpêntio 
(Uup), Livermório (Lv), Ununséptio (Uus), Ununóctio (Uuo), Tungstênio (W), Rênio (Re), 
Ósmio (Os), Tântalo (Ta), Molibdênio (Mo), Nióbio (Nb), Irídio (Ir), Rutênio (Ru), Háfnio 
(Hf), Tecnécio (Tc), Ródio (Rh), Vanádio (V), Crômio (Cr), Zircônio (Zr), Platina (Pt), Tório 
(Th), Titânio (Ti), Laurêncio (Lr), Protactínio (Pa), Paládio (Pd), Túlio (Tm), Cobre (Cu) , 
Ferro (Fe), Férmio (Fm), Ouro (Au) , Cobalto (Co), Níquel (Ni), Cúrio (Cm), Berílio (Be), 
Manganês (Mn), Amerício (Am), Rutherfórdio (Rf), Dúbnio (Db), Seabórgio (Sg), 
Bóhrio (Bh), Hássio (Hs), Meitnério (Mt), Darmstácio (Ds),  Roentgênio (Rg), Copernício 
(Cn), Cádmio (Cd),  Zinco (Zn), Prata (Ag). 

1.4. Componentes 

O jogo Arreug é formado pelos seguintes componentes: Um tabuleiro com 196 casas, 122 
peças onde 118 terão mesmo formato, pois representarão os elementos da tabela periódica, 
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sendo 59 brancas e 59 pretas, e 2 peças irão representar os Governadores de cada Mundo, e as 
outras duas irão representar os Mercenários (um branco e um preto). Terá também 48 cartas e 
um icosaedro com 20 faces. 

O tabuleiro abaixo indica como as peças devem ser organizadas. Peças de mesma cor devem 
ficar no espaço delimitado para elas, variando apenas a localização de cada elemento de 
mesma cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Como o tabuleiro deve ser montado. IFBA, 2016 

 

2. Regras gerais 

 Os gases nobres eliminam os adversários que estão em seu caminho, sendo que tem 

liberdade de se locomover em diagonal por qualquer quantidade de casas, desde que 

seu caminho esteja livre, se não tiver, poderá eliminar o elemento adversário ocupando 

seu lugar; 

 Quando um elemento perder todos os elétrons ele será removido do tabuleiro; 

 Os Governadores e Mercenários não podem eliminar elementos, apenas se defendem, 

saindo de perto dos tais elementos adversários. 
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 A cada rodada o jogador da vez, joga o icosaedro que terá 20 faces, que terá em oito 

delas um pedido para que o jogador pegue uma carta, duas faces para que o jogador 

não faça nenhuma jogada e passa a vez para o adversário, outras duas para que o 

jogador faço dois movimentos no tabuleiro, e as oito restantes fala para o jogador 

continuar o jogo com um movimento no tabuleiro; 

 Ao jogar o icosaedro, o lado que ficar para baixo, tampado pela mesa, será a face que 

o jogador irá ler e fazer o que será pedido, de acordo com as possibilidades descritas 

anteriormente. 

 O jogador ao pegar uma carta terá o direito de utilizar está em até 5 rodadas; 

 Os elementos denominados fortes sempre ganham dos fracos e médios, assim como os 

fracos sempre perdem para os fortes e médios; 

 Em caso de empate (exemplo: forte contraforte) o grupo 1 ganha do grupo 2 e perde 

para o 3, o grupo 2 perde do 1 e ganha do 3 e o grupo 3 ganha do 1 e perde para o 2. 

Em caso de dois elementos de mesmo grupo e mesma força, vence quem estiver 

atacando; (esses grupos serão identificados posteriormente) 

 Os Gases Nobres “ganham” de todos os outros elementos e só são eliminados do 

tabuleiro através das cartas, ou se forem cercados por quatro elementos fortes; 

2.1. Cartas 

Os números entre parênteses e a cor são o que identifica cada carta. Essas cartas só 
funcionam nos elementos. 

Carta rosa (1°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento para se movimentar 
o dobro de casas de antes. 

Carta azul (2º): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento adversário no estado 
gasoso que perderá 3 elétrons. 

Carta amarela (3°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um de seus elementos que 
esteja no estado gasoso e já perdeu elétrons para que possa recuperar até 2 elétrons perdidos. 

Carta verde (4°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento para atrair os 
elétrons dos elementos adversários mais próximos. Ele pode prender o elemento a uma 
distância de duas casas. O elemento que atrai os elétrons poderá segurar os elementos 
próximos por 3 rodadas, desde que ele não se movimente. 

Carta dourada (5°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento que perderá 
elétrons para adquirir as mesmas propriedades dos gases nobres. 

Carta laranja (6°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento que irá para o 
estado gasoso. 

Carta prata (7°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá um elemento que não poderá ser 
capturado por 1 rodada. 
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Carta preta (8°): Ao tirar essa carta o jogador (não representa o volume de um átomo, 
mas se relacionar com a estrutura cristalina do elemento) escolhe uma peça para que 
elementos adversários que estão ao seu redor se afaste ou permaneça a uma casa de distância 
entre eles. 

Carta vermelha (9°): Ao tirar essa carta o jogador terá de tirar do jogo duas de suas peças 
para serem eliminadas. 

Carta marrom (10°): Ao tirar essa carta o jogador escolhe 3 elementos adversários que 
não poderão ser movimentados até que a carta 11° seja tirada.  

Carta roxa (11°): Esta anula o efeito da carta 10° em todos os elementos. 

Carta branca (12°): Ao tirar essa carta o jogador escolherá qualquer um elemento 
adversário para ser eliminado. 

2.2. Propriedades dominantes de cada elemento: 

1- Raio atômico e Eletropositividade (1º e 5º propriedade) 

Frâncio (Fr), Césio (Cs), Rubídio (Rb), Potássio (K), Sódio (Na), Lítio (Li), Rádio (Ra), Bário 
(Ba), Estrôncio (Sr), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Actínio (Ac), Neptúnio (Np), Plutônio 
(Pu), Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Promécio (Pm), Európio 
(Eu), Itérbio (Yb), Lutécio (Lu), Berquélio (Bk), Califórnio (Cf), Einstênio (Es), Mendelévio 
(Md), Nobélio (No), Ítrio (Y) , Escândio (Sc), Urânio (U), Samário (Sm), Gadolínio (Gd), 
Térbio (Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio (Er). (35 elementos) 

Classificação por “força”: 

Forte: Frâncio (Fr), Césio (Cs), Rubídio (Rb), Potássio (K), Rádio (Ra). 
Médio: Sódio (Na), Bário (Ba), Estrôncio (Sr), Actínio (Ac), Lantânio (La), Cério (Ce), 
Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Európio (Eu), Itérbio (Yb), Promécio (Pm), Lutécio (Lu), 
Ítrio (Y), Samário (Sm), Gadolínio (Gd), Térbio (Tb), Disprósio (Dy), Hólmio (Ho), Érbio 
(Er). 
Fraco: Lítio (Li), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Neptúnio (Np), Plutônio (Pu), Califórnio (Cf), 
Einstênio (Es), Berquélio (Bk), Mendelévio (Md), Nobélio (No), Escândio (Sc), Urânio (U). 

2- Energia de Ionização, Eletronegatividade e Afinidade Eletrônica (2º, 3º e 4º 

propriedades)  

Flúor (F), Oxigênio (O), Cloro (Cl), Nitrogênio (N), Bromo (Br), Iodo (I), Enxofre (S), 
Carbono (C), Hidrogênio (H), Fósforo (P), Boro (B), Silício (Si), Germânio (Ge), Arsênio 
(As), Selênio (Se), Antimônio (Sb), Telúrio (Te), Polônio (Po), Astato (At), Alumínio (Al), 
Gálio (Ga), Índio (In), Estanho (Sn), Tálio (Tl), Chumbo (Pb), Bismuto (Bi), Mercúrio (Hg), 
Unúntrio (Uut), Fleróvio (Fl), unumpêntio (Uup), Livermório (Lv), Ununséptio (Uus), 
Ununóctio (Uuo). (33 elementos) 

Classificação por “força”: 

Forte: Flúor (F), Oxigênio (O), Cloro (Cl), Nitrogênio (N), Bromo (Br), Iodo (I), Enxofre (S), 
Carbono (C). 
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Médio: Hidrogênio (H), Fósforo (P), Boro (B), Silício (Si), Germânio (Ge), Arsênio (As), 
Selênio (Se), Antimônio (Sb), Telúrio (Te), Polônio (Po). 

Fraco: Astato (At), Alumínio (Al), Gálio (Ga), Índio (In), Estanho (Sn), Tálio (Tl), Chumbo 
(Pb), Bismuto (Bi), Mercúrio (Hg), Unúntrio (Uut), Fleróvio (Fl), unumpêntio (Uup), 
Livermório (Lv), Ununséptio (Uus), Ununóctio (Uuo). 

3- Volume, Densidade e Ponto de Fusão e Ebulição (6º, 7º e 8° Propriedades) 

Tungstênio (W), Rênio (Re), Ósmio (Os), Tântalo (Ta), Molibdênio (Mo), Nióbio 
(Nb), Irídio (Ir), Rutênio (Ru), Háfnio (Hf), Tecnécio (Tc), Ródio (Rh), Vanádio (V), Crômio 
(Cr), Zircônio (Zr), Platina (Pt), Tório (Th), Titânio (Ti), Laurêncio (Lr), Protactínio (Pa), 
Paládio (Pd), Túlio (Tm), Cobre (Cu) , Ferro (Fe), Férmio (Fm), Ouro (Au) , Cobalto (Co), 
Níquel (Ni), Cúrio (Cm), Berílio (Be), Manganês (Mn), Amerício (Am), Rutherfórdio (Rf), 
Dúbnio (Db), Seabórgio (Sg), Bóhrio (Bh), Hássio (Hs), Meitnério (Mt), Darmstácio (Ds), 
 Roentgênio (Rg), Copernício (Cn), Cádmio (Cd),  Zinco (Zn), Prata (Ag). (43 elementos) 

Classificação por “força”: 

Forte: Tungstênio (W), Rênio (Re), Ósmio (Os), Molibdênio (Mo), Nióbio (Nb), Irídio (Ir), 
Rutênio (Ru), Háfnio (Hf). 
Médio: Tecnécio (Tc), Ródio (Rh), Vanádio (V), Crômio (Cr), Zircônio (Zr), Platina (Pt), 
Tório (Th), Titânio (Ti), Laurêncio (Lr), Protactínio (Pa), Paládio (Pd), Túlio (Tm), Ferro 
(Fe), Férmio (Fm), Cobalto (Co), Níquel (Ni), Cúrio (Cm). 
Fraco: Cobre (Cu), Ouro (Au) , Berílio (Be), Manganês (Mn), Amerício (Am), Rutherfórdio 
(Rf), Dúbnio (Db), Seabórgio (Sg), Bóhrio (Bh), Hássio (Hs), Meitnério (Mt), Darmstácio 
(Ds),  Roentgênio (Rg), Copernício (Cn), Cádmio (Cd),  Zinco (Zn), Prata (Ag). 

4- Gases Nobres 

Hélio (He), Neônio (Ne), Argônio (Ar), Criptônio (Kr), Xenônio (Xe) e Radônio (Rn). (6 
elementos) 

2.3. Movimentação das peças 

 Metais alcalinos e Metais alcalino-terrosos: Se movimentam de acordo com a letra L 

(três casas); 

 Metais de transição, Lantanídeos e Actinídeos: Se movimentam apenas uma casa e 

para frente, eliminam na diagonal;  

 Metais representativos: Se movimentam de acordo a letra V (quatro casas); 

 Semi-metais e Halogênios: Se movimenta para frente, para trás, direita e esquerda 

quais quer quantidade de casas; 

 Não metais: Se movimentam de acordo a letra N (três casas); 

 Gases nobres: Se movimentam nas diagonais, qualquer quantidade de casas; 

 Governador e Mercenário: Se movimentam apenas uma casa por vez, para frente, para 

traz, direita e esquerda, para fugir do ataque adversário. 
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3. Avaliação: 

O processo avaliativo foi desenvolvido com alunos voluntários do Curso de Engenharia, após 
terminarem uma rodada do jogo e o total entendimento das regras, informaram que se 
sentiram estimulados a conhecer mais sobre as propriedades periódicas e se sentiram atraídos 
pela aparência e dinâmica do jogo. 

 

CONCLUSÕES 

O jogo desenvolvido se mostra uma ferramenta interessante para mudança de percepção do 
aluno quanto ao aprendizado da tabela periódica, apresentando o conteúdo de forma lúdica e 
divertida, bem como desenvolvendo uma forma imaginativa de relacionar a química com o 
seu cotidiano. Desafiando a criatividade do estudante com uma apresentação estética atrativa 
a uma adaptação com o conteúdo de propriedades periódicas. 
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RESUMO: A hipertensão é a mais frequente das doenças crônicas não transmissíveis, diante 
disso, foi desenvolvido um jogo com a finalidade de ajudar a alertar sinais de doenças 
cardiovasculares. No jogo, é simulada uma nave dentro das artérias humanas destruindo 
gorduras e alimentos com índices altos de colesterol “ruim” e a velocidade dessa nave é 
controlada de acordo com os batimentos por minuto do jogador. Para medição dos batimentos 
é usado um sensor de Fotopletismografia, que é uma técnica de medição óptica, de baixo 
custo e simples que pode ser usado para detectar variações de volume de sangue. O sensor 
PPG é plugado ao dedo do usuário e a nave do jogo se move com velocidade proporcional ao 
seu batimento. Ressaltando que o jogo foi desenvolvido para plataforma Web. 
Palavras–chave: Sensor PPG, hipertensão, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento Web  
 

JUNKFOOD : A WARNING FOR HEALTH 
 
ABSTRACT: Hypertension is the most common chronic non-communicable diseases, before 
that, we developed a game in order to help alert signs of cardiovascular disease. In the game, 
it is simulated a ship inside human arteries destroying fats and foods with high levels of "bad" 
cholesterol and speed of this ship is controlled according to the beats per minute of the player. 
To measure the rate it is used a photoplethysmography sensor, which is an optical 
measurement technique, low cost and simple that it can be used to detect changes in blood 
volume. The PPG sensor is plugged into the user's finger and the ship the game moves with 
speed proportional to its beat. Pointing out that the game was developed for Web platform. 
KEYWORDS: PPG sensor, hypertension, game development, web development. 
 

INTRODUÇÃO 

A hipertensão é a mais frequente das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e o 

principal fator de risco para complicações cardiovasculares como acidente vascular cerebral e 

infarto agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal (LESSA, 2004). Há 

poucas décadas figuravam apenas entre grupos restritos da população adulta, agora atingem 

também crianças e adolescentes de forma semelhante. 

 É necessário que estratégias de diagnóstico e tratamento das doenças cardiovasculares 

e, particularmente, da hipertensão arterial, também sejam direcionadas para a população 

infanto-juvenil (FERREIRA, 2010).  Diante da alerta quanto ao numero crescente de crianças 

com hipertensão, foi desenvolvido um jogo, cujo objetivo é auxiliar no diagnostico e alertar 

para o tratamento dessa doença, visto que segundo Clua (2014) o uso de jogos sérios para fins 
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relacionados à saúde tem se tornado uma forte tendência e o traz um impacto positivo sem 

precedente.  

 O projeto visou desenvolver um jogo interativo para plataforma Web, visto as 

facilidades para o seu acesso, que permitisse que os usuários monitorasse sua pulsação 

durante o jogo, servindo como uma alerta à hipertensão em jovens e adultos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Sensor de Pulso 

Fotopletismografia (PPG) é uma técnica de medição óptica, de baixo custo e simples 

que pode ser usado para detectar variações de volume de sangue no leito microvascular do 

tecido (ALLEN, 2007). 

O sensor de pulso é uma placa baseada no princípio de PPG, que é um método não 

invasivo para fazer medições da variação do volume de sangue em tecidos sobre a própria 

superfície da pele, utilizando uma fonte de luz e um detector. Uma vez que a alteração no 

volume do sangue é síncrona com o batimento do coração, esta técnica pode ser usada para 

calcular o ritmo cardíaco em batimentos por minuto (BPM). 

 

 

Figura 1. Placa para detecção de pulso. 

 

Uma fonte de luz é emitida para o tecido e um detector de luz é colocado no lado oposto 

do tecido para medir a luz resultante. Devido à profundidade de penetração limitada da luz 

através do tecido do órgão, para a utilização do sensor dar-se preferência por partes do corpo, 

tais como o dedo ou o lóbulo da orelha.  A luz detectada transmitida através da parte do corpo 

vai flutuar de acordo com o fluxo de sangue pulsátil causado pela batida do coração. 
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Arduino 

Arduino, Figura 2, é o nome dado a um dispositivo eletrônico com finalidade didático e 

de hobby para desenvolvedores em sistemas embarcados e robótica, é uma plataforma de 

desenvolvimento que tem um hardware fácil de usar e possui um ambiente de criação de 

software livre, Open Source, que permite ao usuário criar programas que podem interagir com 

o ambiente físico (MCROBERTS, 2011). 

 

 

Figura 2. Plataforma de desenvolvimento Arduíno UNO Rev. 3. 

 

HTML5 

 O advento da tecnologia do HTML5 tem aberto um novo mercado de jogos para 

internet, onde os usuários podem interagir com o game através de diferentes equipamentos, 

como computadores, tablets e celulares sem a necessidade de instalação prévia da aplicação 

ou mesmo algum plug-in (PRADO, 2012).  

 Um recurso importante, especialmente quando se trata de desenvolvimento de jogos é 

o elemento Canvas do HTML5, que oferece uma tela de desenho 2D, permitindo o desenho 

de formas gráficas, imagens e texto em tempo de execução.  

O HTML5 permite criar aplicativos de uma forma quase universal, pois pode rodar em 

variados dispositivos independente do tamanho da tela. Podem exibir vídeo, música e 

animações. E mesmo que a internet não esteja ativa, certos dados ficam salvos no próprio 

aparelho e podem ser acessados off-line (Schroeder, 2012). 

 

CSS3 

O CSS formata a informação que é entregue pelo HTML. Essa informação pode ser 

qualquer coisa: imagem, texto, vídeo, áudio ou qualquer outro elemento criado. Grave isso: 

CSS formata a informação (EIS, 2012). 
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CSS3 é a mais nova versão das famosas Cascading Style Sheets (ou simplesmente 

CSS), onde se define estilos para páginas Web com efeitos de transição, imagem, e outros, 

que dão um estilo novo às páginas Web 2.0 em todos os aspectos de design do layout 

(RUBAI, 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo foi criado para ser jogado pela Internet, com o uso de um navegador. Optou-se 

pela plataforma web por ela ser de fácil distribuição e acessível, uma vez que não é necessário 

instalações e pode-se jogar a partir de qualquer computador com um navegador web e 

conectado à Internet.  

O jogo simula uma cenário a se passar no interior das artérias humanas, os elementos 

são uma nave, a qual é controla pelo usuário, que deve desviar-se de pedaços de gordura, 

pizzas e sanduiches, caso colida com algum desses, irá perder uma vida, durante uma partida 

o jogado pode colidir até quatro vezes.  A nave também tem a função de atirar, podendo assim 

destruir os pedaços e evitar as colisões. 

O diferencial do jogo está em sua capacidade de alertar o jogado quanto à hipertensão, 

pois o jogo também monitora a pulsação do jogador, através da técnica de Fotopletismografia. 

Com o uso do de sensor PPG, podemos detectar o BPM do paciente, assim, o sensor é 

acoplado ao dedo do jogador, o sensor deve estar conectado a um Arduino, o qual receberá a 

tensão, através de sua entrada analógica, a Figura 3 mostra um usuário jogando utilizando o 

sensor PPG. 

 



 

5325 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 3. Usuário jogando com sensor PPG para medição do BPM no dedo. 

 

O Arduino é responsável por repassar essa tensão, via comunicação serial, para um 

programa escrito em Python, este ira coletar 600 amostras de tensão e salva-las no banco de 

dados. Quando o usuário acessa a pagina do jogo, através do navegador, um programa em 

JavaScript é responsável chamar um programa em PHP para fazer a busca no banco de dados 

dos últimos dados inseridos nele, repassando-os posteriormente para o Javascript, este irá 

processar os dados, e obter através deles o BPM. 

Esse algoritmo consiste em coletar as amostras de tensões, que variam formando uma 

onda, inicialmente é determinando o valor de pico máximo e valor de vale mínimo, caso a 

diferença entre o pico e o vale seja menor que 50, todo o vetor amostral receberá valor 0, pois 

uma diferença menor que 50 indica que não há pulsação, que os valores recebidos são apenas 

ruídos. 

Em seguida, ocorre a normatização do vetor amostral, subtrai de cada amostra o valor 

mínimo encontrado, fazendo com que onda desça para o eixo x. Então será buscado 3 picos 

consecutivos, calcula-se a distancia de índices entre o primeiro pico e o segundo e entre o 

segundo e o terceiro, soma-se esses resultados e a media deles é a pulsação em milissegundo, 

então ocorre a conversão para minuto, obtendo-se assim o BPM. 

O presente jogo desenvolvido utiliza-se desse BPM para determinar a velocidade da 

nave do jogador, a qual é diretamente proporcional a pulsação do individuo, quanto maior o 
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BPM, maior será a velocidade do jogo, e consequentemente a dificuldade em controlar a nave 

e desviá-la dos obstáculos. 

A tela do jogo e suas interatividades foram desenvolvidas com o usa das linguagens 

Web: HTML5, CSS3 e JavaScript. Buscou-se atribuir ao jogo imagens que remetesse ao alto 

consumo de colesterol LDL, como pedaços de gorduras encrostados as paredes das artérias e 

comidas gordurosas, a Figura 4 mostra uma tela do jogo. 

 

Figura 4. Tela do jogo. 

 

CONCLUSÕES 

O jogo desenvolvido possui uma interface amigável, e possui fácil acesso, visto que é 

por ser desenvolvido na plataforma Web é jogado pelo navegador, permitindo ser acessado 

por diferentes dispositivos e se adaptando a diferentes telas, e devido ao seu adicional de 

informar e a pulsação do jogador, pode assim, ser uma ferramenta de alerta a presença de 

hipertensão, fazendo com o usuário se atente e recorra a exames médicos tradicionais para 

comprovar a doença e trata-la. 

Como proposta futura, o trabalho pretende adicionar outros biossensores, como medidor 

de ECG (Eletrocardiograma), a fim reforçar tanto as detecções das anomalias de saúde quanto 

fornecer novas funcionalidades ao jogo desenvolvido, bem como a possibilidade de criação de 

novos jogos relacionados a conscientização para os problemas de saúde de forma lúdica. 
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RESUMO: Essa pesquisa visa identificar as patologias mais comuns na cidade de Picuí- PB, 
sabendo que é muito comum encontrar uma estrutura de um edifício que apresente consigo 
um erro construtivo, sentiu-se a necessidade de averiguar o andamento dessas patologias no 
município. O presente trabalho informa a natureza dos problemas ocasionados nas 
edificações, as principais patologias decorrentes e mecanismos de proteção visando evitá-las. 
Isso é feito através de um decorrente ao tema. Em um segundo momento, o trabalho apresenta 
uma análise crítica do levantamento dessas patologias diagnosticadas e da realidade dentro da 
construção civil. Sendo assim, o trabalho se fundamenta na importância de se buscar uma 
maior durabilidade das edificações, evitando que patologias venham a danificar o patrimônio 
e comprometer a saúde das pessoas. 
Palavras–chave: construção civil, edificações, patologias 
 

PATHOLOGICAL EVENTS RECOGNITION IN FACADES COATINGS 
IN PICUÍ-PB CITY 
 
ABSTRACT: This research aims to identify the most common pathologies related to facade 
coatings in the city of Picuí – PB. Considering that it is very common to find a building 
structure that presents a construction error, is thas emerged the need to check the progress of 
these pathologies in this city. This paper reports the nature of the problems caused to the 
constructions, the main pathologies arising from these, and protection mechanisms to avoid 
them. This is done through a due to the subject. In a second step, the paper presents a critical 
analysis of the surveying of the diagnosis of diseases within the construction site. Thus, the 
work is based on the importance of seeking greater durability of buildings, preventing 
pathologies from damaging the heritage and danger to human health. 
KEYWORDS: construction, building, pathologies 
 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da tecnologia das construções surgiu juntamente com o inicio da 

civilização. Neste cenário, eram utilizados materiais e técnicas executivas que variavam 

conforme os recursos naturais disponíveis e as características de cada local (condições de 

exposição e exigências mecânicas).Ao mesmo tempo, entretanto, em todas as épocas, em 

maior ou menor grau uma parte dos edifícios construídos não tem apresentado um 

desempenho satisfatório.  
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Pires (2013) afirma que existe um processo de degradação natural e/ou provocada nas 

edificações que ocorre logo após a sua conclusão e evolui ao longo do tempo em função de 

muitos fatores, que podem estar ligados as fases do processo construtivo ou ao processo 

natural de envelhecimento. 

A preocupação com estes edifícios, com seus problemas, é muito antiga e pode-se dizer 

que nasceu com o próprio ato de construir. Esta preocupação, contudo, não se revestia 

antigamente de caráter sistemática estando restrita ao estudo de alguns problemas mais 

comuns, geralmente aqueles que provocam alguma falta de segurança estrutural 

(LICHTENSTEIN, 1985). 

A patologia construtiva só ganha importância, em nível internacional, na década de 60; 

inicialmente com os elementos estruturais, em relação à segurança das edificações, mais tarde 

a preocupação se estendeu aos demais elementos construtivos (TERRA, 2001). 

Do Carmo (2003) define a ciência da patologia das construções como o segmento da 

engenharia que estuda os sintomas, causas e origens dos vícios construtivos que ocorrem na 

construção de edificações. A partir do estudo das fontes dos vícios, é possível de se evitar que 

a ocorrência de problemas patológicos se torne algo comum nas edificações modernas. 

Segundo Helene (2003) e Tutikian e Pacheco (2013), o surgimento de problemas 

patológicos em uma estrutura está relacionado a diversos fatores, sendo muitas vezes 

decorrência de um conjunto destes, tendo uma origem relacionada a alguma falha cometida 

em ao menos uma das fases do processo de concepção de uma edificação. É necessário o 

conhecimento da origem do problema e o histórico da construção para que se possa identificar 

em que fase do processo aconteceu o erro que veio a gerar determinado problema patológico. 

Hoje, os edifícios começaram a ser analisados como um todo. A partir daí os problemas 

de desempenho das edificações também começam a serem entendidos dentro de um contexto 

global e não de forma estanque, por defeito, como anteriormente. 

É comum encontrar uma estrutura de um edifício que carrega consigo um erro 

construtivo ou de concepção e que não resulta em danos importantes como também é possível 

algumas vezes uma estrutura estar fortemente comprometida por ser resultado da acumulação 

de inúmeros pequenos erros (GARCIA e LIBORIO, 1998). 

As manifestações patológicas que ocorrem nos revestimentos externos, além do 

constrangimento psicológico que exercem sobre os usuários, podem significar o 

comprometimento do revestimento, razões pelas quais esses problemas têm preocupado 

bastante o meio técnico (TERRA, 2001). 
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Os revestimentos são do ponto de vista funcional, integrantes das vedações e 

fundamentais para a durabilidade dos edifícios, contribuindo para o bom aspecto das 

fachadas.  

A identificação e correção das possíveis falhas certamente aumentam o grau de 

satisfação da população de maneira geral por sua contribuição para a estética da cidade, além 

de contribuir para aumentar a vida útil do produto e seu valor comercial (TERRA, 2001). 

Além disso, Olivari (2003) enfatiza que a classificação das patologias, o estudo das 

causas e das consequências que fatalmente provocam, são ações fundamentais para 

conscientizar as construtoras e os profissionais da área sobre a importância de investir-se na 

sua prevenção. 

Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo principal realizar uma pesquisa na 

cidade de Picuí sobre os problemas patológicos relacionados às fachadas das edificações, suas 

incidências e suas causas para que as pessoas tenham conhecimento dos problemas 

encontrados, possibilitando as prevenções dessas patologias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de investigação utilizada na pesquisa foi o estudo de caso.Tal estratégia 

foi escolhida devido ao fato de que os dados coletados pelos pesquisadores, a respeitodas 

manifestações patológicas em revestimentos de fachadas, foram obtidos a partir do 

acompanhamento de eventos contemporâneos. Além disso, os problemas patológicos 

encontrados não foram manipulados, ou seja, não sofreram intervenção por parte dos 

pesquisadores. 

De acordo com Ventura (2007), o estudo de caso é a modalidade de pesquisa na qual se 

investiga em profundidade um pequeno número de casos, bem delimitados, contextualizados 

em tempo e lugar, para que se possa realizar uma busca de informações. 

Yin (2015) define o estudo de caso como uma forma de investigação empírica com o 

propósito de realizar uma investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

possuem uma clareza de definição. 

Com relação aos seus objetivos, o trabalho foi classificado como pesquisa exploratória, 

por investigar um objeto de estudo que se possui pouca informação, fornecendo assim 

maiores informações sobre o tema em questão e pesquisa descritiva, visto que houve a 

observação, registro e análise correlacionando os fatos (CERVO et al., 2007). 
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A primeira etapa da pesquisa foi a revisão bibliográfica que teve o intuito de identificar 

as principais patologias presentes em fachadas e revestimentos externos de casas e prédios. 

Posteriormente, estas patologias foram atualizadas à medida que apareciam novos problemas 

não previstos antes. 

Em seguida, os pesquisadores foram a campo, selecionando as construções dentro dos 

bairros visitados. Os bairros e as ruas que passaram pela vistoria se encontravam dentro da 

cidade (não sendo, portanto, englobada a área rural do município), com facilidade de acesso 

para os pesquisadores. Assim, as áreas periféricas da cidade também não foram incluídas na 

pesquisa. As fachadas com patologias foram identificadas através da observação direta e, para 

os problemas encontrados, foram feitos registros fotográficos. As patologias foram 

delimitadas a somente fachadas (exterior da residência) uma vez que para identificar 

problemas no interior das moradias surgiriam empecilhos relacionados ao consentimento 

dessa visita por parte dos moradores. 

A etapa seguinte foi a comparação das fotos tiradas com o acervo bibliográfico 

disponível, além da consulta aos profissionais da área, para caracterizar as patologias 

identificadas de forma adequada e precisa. 

Por fim, realizou-se a montagem de um banco de dados contendo os principais 

problemas encontrados e quais são as melhores formas de prevenir tais patologias ou de 

solucioná-las caso ocorram. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os principais problemas patológicos encontrados em fachadas, selecionaram-se 

os seguintes: 

Primeira patologia: ausência de manutenção da pintura, corrosão da esquadria da janela, 

manchas e queda da parte inferior da fachada devido à subida de água por capilaridade(Figura 

1). Pode ser evitada com o uso de impermeabilizante antes da pintura, seu tratamento consiste 

em retirar a camada danificada com lixa, limpar o local, aplicar a camada de 

impermeabilizante e, posteriormente, aplicação de uma nova pintura. 
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Figura 1. Problema patológico gerado pelo 

fenômeno de capilaridade. 

 

Segunda patologia: descolamento do revestimento da parede, causada pela má qualidade 

do chapisco aplicado na parede(Figura 2). Pode ser evitada utilizando um traço adequado para 

chapisco na proporção de 1:3, controle da quantidade e qualidade da água utilizada e 

verificação das espessuras adequadas de chapisco, emboço e reboco. Seu tratamento consiste 

em retirar a parte afetada e executar um novo chapisco, emboço e reboco com o traço 

indicado. 

 

 

Figura 2.Problema patológico do descolamento do 

revestimento da parede. 

 

Terceira patologia: Trinca na parte superior da janela, causada por inexistência ou 

deficiência de vergas(Figura 3). Pode ser evitada com a Colocação de vergas e contravergas 

adequadamente. 
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Figura 3.Patologia da trinca na parte superior da janela. 

 

Quarta patologia:Infiltração e salitre, causada por impermeabilização inadequada da 

parede e subida de água por capilaridade(Figura 4). Pode ser evitada com a execução 

adequada da impermeabilização da parede. Seu tratamento consiste em Remover a pintura 

danificada, escarificação para retirada do salitre, aplicação parcial de um novo revestimento 

com impermeabilizante e nova pintura. 

 

Figura 4.Infiltração e salitre, causada por 

impermeabilização inadequada da parede. 

 

Quinta patologia: Infiltração e eflorescência, má execução da pintura, causado por falta 

de impermeabilizante no revestimento, além de pintura executada diretamente sobre 

revestimento aparente(Figura 5). Pode ser evitado com a aplicação de impermeabilizante e 

uso de selador nos revestimentos. Seu tratamento consiste em retirar e refazer o revestimento, 

e por último usar os métodos preventivos. 
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Figura 5.Infiltração e eflorescência, má execução 

da pintura, causado por falta de 

impermeabilizante no revestimento. 

 

Pode-se assegurar que as patologias produzidas em estruturas não têm uma causa só, 

mas sim uma participação de várias causas (GARCIA e LIBORIO, 1998). KLEIN (1999) 

ainda cita a má qualidade da mão-de-obra como favorecimento do surgimento de patologias. 

E segundo BAUER (2011) com o surgimento de novas obras, rápidas, suntuosas, além de 

novos ramos, novos planos e novos revestimentos, o que foi feito deixa de ser conservado, e 

fica abandonado, começando a adquirir as doenças patológicas, naturais da obra, sendo 

submetidas nestas condições aos agentes naturais de ataque e destruição. Como visto, são 

muitos os fatores que levam ao aparecimento de patologias, e na cidade de Picuí não é 

diferente, as principais causas dos problemas são sempre: falta de mão de obra qualificada e 

materiais adequadosalém de métodos construtivos incorretos. As patologias mais encontradas 

são sempre salitre, infiltração, fissuras superficiais que se não tratadas, passarão a serem 

trincas estruturais, outra manifestação bastante comum são os descolamentos dos 

revestimentos. Para todas essas patologias existem diferentes formas de tratamento desde uso 

de impermeabilizante a argamassas com diferentes funções no mercado, mas esses materiais 

ainda ao são viáveis para o interior aonde se encontra a cidade de Picuí, ocasionando assim 

em 80% dos casos o retrabalho em toda a parte afetado. As formas de prevenção são simples 

como uso de impermeabilizantes, uso de mão de obra qualificada, sequência executiva dos 

serviços feita de forma correta e uso de material de boa procedência. Medidas simples que 

aumentaram a vida útil da edificação e aumentarão o seu valor comercial. As patologias 

geralmente foram encontradas em edificações de pessoas com uma condição social um pouco 

abaixo do normal, justificando assim o uso de materiais e mão de obra de péssima qualidade. 
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CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos nessa pesquisa, pode-se observar que as manifestações 

patológicas existentes nas fachadas da cidade de Picuí-PB são causadas, na maioria das vezes, 

por ausência de manutenção, ou seja, não foram realizados reparos na edificação 

regularmente, consequentemente as construções sofrem danos que podem comprometer a 

edificação. Outra causa bem evidente dessas patologias são ausências de projetos 

arquitetônicos bem elaborados, pois é no projeto que são especificados os detalhamentos da 

arquitetura e especificações dos materiais que devem ser utilizados, são também responsáveis 

pela diminuição de tempo da obra, por menos desperdícios, logo por menores custos. Quando 

citado a ausência do projeto arquitetônico, também é importante ressaltar a falta de qualidade 

nos materiais utilizados, ocasionando uma série de patologias. A mão-de-obra desqualificada 

também vem sendo um dos maiores problemas, uma vez que sem as devidas orientações de 

um profissional, desde mestre-de-obras a engenheiro, as edificações estão cada vez mais 

vulneráveis às não-conformidades. 

Por fim, verifica-se que o estudo é uma fonte importante de fatores geradores de 

problemas patológicos no município de Picuí-PB, enfatizando também a necessidade de 

outros trabalhos posteriores que aprofundem outros tipos de patologia além de fachadas e 

também enfatizem uma maior análise de suas causas. 
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RESUMO: Este artigo  apresenta três estimadores recursivos para  o levantamento do modelo 
da tensão de fornecimento e do fator de potência.  Os  modelos  podem  ser  usados  para  
automatizar  o controle  sobre  tais  variáveis,  que  muitas  das  vezes  é  realizado 
manualmente. 

Palavras–chave: Estimador Recursivo,  Tensão  de Fornecimento, Fator de Potência. 
 

ESTIMATION OF THE SUPPLY VOLTAGE MODEL AND THE 
POWER FACTOR USING RECURSIVE ESTIMATORS 
 
ABSTRACT: This paper presentes three Sequence Esteem to supply voltage  model  building  
and  power  factor.  The  models  can  to  be used  to  automate  the  control  about  such  
variables,  wich  is  often performed manually. 
 
KEYWORD: Sequence Esteem, Supply voltage, power factor.. 
 

INTRODUÇÃO 

Algumas  variáveis  ligadas  ao  setor  de  energia  elétrica, como  Fator  de  Potência,  

Potência  Reativa,  Tensão  Nominal  de Fornecimento  e  Demanda  de  Carga,  precisam  

estar  dentro  de determinados  padrões,  sejam  eles  estabelecidos  pela  Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL [01] ou para cumprir metas preestabelecidas. O adequado controle 

dessas variáveis é essencial para se obter uma eficiência energética desejável  e assim atender 

a uma  quantidade  maior  de  consumidores  com  a  mesma  oferta  de energia disponível. 

A  estimação  e  análise  crítica  do  comportamento  de  tais grandezas, no entanto, nem 

sempre  é uma tarefa fácil e confiável.  

Como exemplo, podemos citar o tempo demandado  para se chegar a  conclusões  sobre  

a  necessidade  de  substituição  de  determinado TC  ou  TP  de  uma  unidade  consumidora  
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quando  o  processo  é realizado manualmente por um operador. Visando subsidiar a análise,  

neste trabalho  propõem-se  o uso três métodos recursivos para identificação desses 

indicadores: o Estimador  de  Mínimos  Quadrados  Recursivos,  o  de  Mínimos Quadrados  

Estendido  e  o  de  Variáveis  Instrumentais.  É  realizada uma  comparação  para  se  

estabelecer  o  método  que  mais  se aproxima  da  resposta  desejada.  Os  resultados  servem  

como diagnóstico  para  tomadas  de  decisão  sobre  futuros  planos  de automação e  controle 

das variáveis em questão.  Conforme visto no caso  de  estimação  da  média  do  fator  K  

[03],  o  uso  do  estimador recursivo tem a finalidade de diminuir a quantidade de amostras e 

otimizar a capacidade computacional para se adquirir informações relevantes  sobre  as  

grandezas  analisadas,  embora  neste  trabalho tenha  se  utilizado  toda  a  massa  de  dados  

disponíveis, correspondente  a um  mês  no período úmido, de um  alimentador  de uma  

subestação  de  uma  concessionária  de  energia  elétrica  na regional norte. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a estimação da tensão de fornecimento, foi utilizado o  Estimador  de  Mínimos 

Quadrados  Recursivo  para  o  mêsanalisado. Adotou-se inicialmente dois modelos: um de 

segunda e outro de quarta ordem, no entanto e no decorrer da análise, ao se observar  que  a  

função  custo  para  ambos  praticamente  não  sofria mudanças  significativas,  e  muito  

menos  tais  mudanças  não  eram observadas  nas  respostas,  abandonou-se  o  de  ordem  

superior, ficando  somente  com  o  de  segunda  ordem  por  simplicidade  nos cálculos.  As 

saídas  iniciais  (y)  foram  consideradas  nulas  e  como entrada  (u)  tomou-se  a  referência  

desejada,  no  caso  13,8kV.  O modelo a seguir expressa essa estimativa.  

 

A figura 1 mostra a tendência dos coeficientes a1, a2 e b0 (alimentador  01)  da  equação  ao 

longo  do  mês  de  dezembro,  na figura 2 temos um gráfico  comparativo  entre o sinal real e 

o sinal estimado  também  para  o  mês  em  questão.  Para  este  algoritmo,  a função custo 

atingiu valores elevados, porém isso se deu devido ao grande numero de amostras analisadas, 

o que leva a concluir que os erros atingiram, de forma geral, valores aceitáveis. 
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Figura 1. Tendência dos coeficientes a1, a2 e b0 para a tensão de fornecimento ao 
longo do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
mínimos quadrados 
 

 
 

Figura 2. Sinal estimado versus sinal real para a tensão de fornecimento ao longo 
do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
mínimos quadrados. 

Na segunda análise, utilizou-se o Estimador Recursivo de Variáveis Instrumentais. O fator de 

esquecimento adotado foi de 0,99, os resultados obtidos para o alimentador 01 estão 

mostrados nas figuras a seguir (figuras 3 e 4). Comparativamente ao processo anterior, houve 

degradação mais acentuada da resposta estimada para o mesmo modelo, além do que índices 

para o fator de esquecimento abaixo do adotado resultaram na incapacidade do algoritmo em 

se estimar adequadamente o sinal de tensão de saída. 
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Figura 3. Tendência dos coeficientes a1, a2 e b0 para a tensão de fornecimento ao 
longo do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
variáveis instrumentais. 
 

 
Figura 4. Sinal estimado versus sinal real para a tensão de fornecimento ao longo 
do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
variáveis instrumentais. 
 

 
Na terceira análise, foi utilizado o Estimador de Mínimos Quadrados Estendido, pois se supõe 

que o sinal esteja corrompido por ruído do tipo não branco (colorido). O modelo adotado foi o 

mesmo para ambos os casos anteriores, os resultados, para o alimentador 01 durante o mês de 

dezembro, estão mostrados na figura a seguir (figuras 5 e 6). A função custo resultante 

apresentou o menor valor entre os três métodos adotados. 



 

5341 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 5. Tendência dos coeficientes a1, a2 e b0 para a tensão de fornecimento ao 
longo do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
mínimos quadrados estendido. 

 

 

Figura 6. Sinal estimado versus sinal real para a tensão de fornecimento ao longo 
do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
mínimos quadrados estendido. 
 

 

Também para a Estimação do Fator de Potência, foram utilizados os três métodos 

anteriores, o modelo adotado também foi uma equação de segunda ordem, ou seja:  

 

As saídas iniciais (y) foram consideradas nulas e como entrada (u) foi considerada 

aquela de uma situação ideal, ou seja, fator de potência igual a 1. Dos métodos aplicados, o 

que apresentou o menor valor para a função custo foi o Estimador Recursivo de Mínimos 
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Quadrados Estendido, além do que e percebe-se pela resposta, uma tendência da curva em 

seguir a média central, fato também observado nos outros dois modelos, porém de maneira 

mais discreta. A figura 7 mostra a estimação dos coeficientes a1, a2 e b0, a figura 8 mostra 

um gráfico entre a resposta real e a resposta estimada para a variável analisada (fator de 

potência). Para o Estimador Recursivo de Variáveis Instrumentais, também se adotou como 

fator de esquecimento o valor 0,99, neste caso, outras constantes para esta grandeza também 

resultaram na incapacidade do algoritmo em se estimar o sinal de saída. 
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Figura 7. Tendência dos coeficientes a1, a2 e b0 para a tensão de fornecimento ao 
longo do mês de dezembro (alimentador 01), utilizando o estimador recursivo de 
variáveis instrumentais. 
 
 
 

 
 
Figura 8. Sinal estimado versus sinal real para a tensão de fornecimento ao longo 
do mês de dezembro (alimentador  01), utilizando o estimador recursivo de 
mínimos quadrados estendido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento dos parâmetros ao longo do mês de dezembro para as oito 

alimentadores da subestação revelou certa incapacidade para alguns centros de carga em 

corrigir o fator de potência [06], principalmente em dias úteis, nos períodos compreendidos 

entre as 13h00min e 22h00min, resultando em consumo por reativos excessivo, esses valores 

podem parecer insignificantes quando margeados entre 0,89 a 0,92, no entanto, ao se levar em 

consideração a dimensão da quantidade de consumidores atendidos, estas perdas mostram-se 

demasiadas. Controladores automáticos para correção de fator de potência são de 

implementação simples, de aquisição fácil e baixo custo, cujos resultados de sua aplicação 

compensam em um curto período de tempo, no entanto ainda é comum se encontrar em 

concessionária nacionais bancos de capacitores cuja comutação para a rede de distribuição 

ainda é realizada manualmente, resultando em ineficácia de controle. 

Em ambas as análises, a estabilidade de resposta ao longo do período analisado para o 

Estimador Recursivo de Mínimos Quadrados Estendido evidencia uma capacidade de 

estimação dos parâmetros com uma quantidade bem reduzida de observações, nota-se também 

que oscilações bruscas na amplitude do sinal real não resultam em grandes instabilidades e 

certa incapacidade do algoritmo em estimar a saída, revelando boa robustez em relação aos 

demais métodos, principalmente quando comparado ao Estimador Recursivo de Variáveis 

Instrumentais. Esta versatilidade tem como consequência a redução da complexidade de 

equipamentos destinados a medir e armazenar as grandezas manipuladas, o que de certa forma 

resulta em menores gastos operacionais. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de sistemas para o controle de parâmetros das redes de distribuição de 

energia elétrica ainda é algo incipiente em termos de Brasil. Essa área de aplicação deve ser 

vastamente explorada, pois envolve variáveis que mantém uma relação direta com o PIB, cuja 

otimização resultaria em enormes melhorias para a sociedade como um todo. Os órgãos de 

fiscalização precisam implementar medidas que obriguem as concessionárias investir em 

tecnologia, não somente no sentido de automatizar suas respectivas plantas, mas também em 

reduzir perdas e oferecer energia confiável que garanta uma vida mais longa para os 

equipamentos finais. O que poderia parecer um gasto desnecessário transformar-se-ia em 

excelente investimento ao longo do tempo, trazendo retorno para todos os elementos da 

cadeia produtiva. 
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A adoção de um ou outro algoritmo de certa forma não pode ser vista como estanque 

ou que existem vantagens e desvantagens, o Estimador Recursivo de Mínimos Quadrados 

Estendido evidenciou uma menor quantidade de parâmetros para se estimar a saída, enquanto 

que o Estimador Recursivo de Variáveis Instrumentais revelou certa incapacidade para se 

estimar mudanças bruscas. Estas conclusões apenas norteiam a preferência por determinado 

processo em uma dada situação.. 
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RESUMO: Estudos mostram que grande parte das edificações populares construídas em 
nosso país são executadas por profissionais sem formação técnico-científica formal. A falta de 
um correto dimensionamento dos elementos estruturais da superestrutura e infraestrutura, e a 
notória carência de cuidados no controle da qualidade dos materiais utilizados, podem levar a 
graves problemas para os habitantes. Assim, este trabalho tem como objetivo entender o perfil 
do profissional da construção civil atuante na construção de habitações populares da região 
metropolitana de Aracaju - Sergipe, e como sua atuação é desenvolvida em relação às 
exigências normativas. Para isso, através de entrevistas com profissionais, foram realizados 
levantamentos das práticas atuais de execução de estruturas em edificações populares. Ao fim, 
percebeu-se diversas lacunas de caráter técnico-científico por parte dos profissionais 
mencionados e uma grande heterogeneidade nas práticas correntes. 
Palavras–chave: construção civil, concreto armado, dimensionamento estrutural, pesquisa 
 

A SURVEY ON THE PRACTICES OF STRUCTURE AND 
FOUNDATION’S CONSTRUCTION OF POPULAR HOUSING UNITIES 
IN THE METROPOLITAN REGION ARACAJU, SERGIPE 
 
ABSTRACT: Researches have shown the fact of many constructions of popular house unities 
have been performed by professionals without formal academic course. Thus, the lack of a 
correct dimensioning of the structural elements of the superstructure and infrastructure can 
lead to several major problems for the customer, besides the notorious lack of care in 
controlling the quality of materials used. This paper aims to look into the professional's 
profile of this sort of construction in the metropolitan area of Aracaju, Sergipe; while how it 
has been developed regarding the regulatory requirements. Therefore, surveys on current 
practices in structures construction for popular buildings were carried out with these 
professionals. Finally, several gaps in technical and scientific character by the professional 
and a wide heterogeneity in current practices were noticed. 
KEYWORDS: civil construction, reinforced concrete, structural sizing, survey 
 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil divulgou uma 

importante pesquisa sobre o cenário atual da construção civil brasileira. Intitulada “Como o 

brasileiro constrói” a pesquisa contou com 2.919 entrevistados, dos quais 54% afirmaram já 
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ter construído ou reformado suas próprias casa por conta própria. Entre esses, apenas 14,6% 

afirmam já ter utilizado serviços de arquiteto e/ou engenheiro para acompanhamento de suas 

obras. A situação se agrava na região nordeste, onde apenas 7,1% dos entrevistados afirmam 

ter utilizado tais serviços. Porém, esta prática certamente leva a construção de edificações sem 

o grau de segurança recomendados pelas normas brasileiras gerando riscos de natureza 

humana e social, e ainda consequências à integridade física dos moradores (CAU/BR, 2015). 

No estado de Sergipe a realidade não é muito diferente, a exemplo do acidente ocorrido 

em obra localizada no bairro Coroa do meio na cidade de Aracaju, em julho de 2014, que teve 

repercussão nacional (NAVARRO, 2015). Além disso, é de se suspeitar que inúmeros 

acidentes estruturais sem vítimas fatais ocorram, porém sem nenhum registro formal. Em 

alguns casos, nem mesmo as autoridades competentes chegam a tomar conhecimento dos 

fatos, tendo em vista o acobertamento imediato por parte dos proprietários/construtores, 

conforme citado por Souza e Enami (2009).  

Entre os equívocos mais recorrentes relativos à estrutura, estão o superdimensionamento 

e o subdimensionamento dos elementos. Elementos estruturais (lajes, vigas, pilares) ou de 

fundação subdimensionados podem ocasionar o seu colapso, visto que o esforço solicitante 

será maior que o esforço resistente. Caso eles sejam superdimensionados podem existir dois 

problemas: o primeiro tem caráter estrutural para as peças em concreto armado, pois 

dimensões de armaduras maiores do que o necessário para as solicitações previstas podem 

alterar o domínio de dimensionamento do elemento, podendo levar a sua ruptura ocorrer de 

modo frágil. Com isso, identifica-se um sério problema, pois a estrutura não dá indicações de 

seu iminente colapso, fazendo com que seus usuários, muitas vezes, não tenham chance de 

abandonar a edificação, salvando suas vidas. O outro problema é de caráter socioeconômico, 

consiste no fato do cliente e construtor da edificação dispender maior quantidade de recursos 

financeiros na aquisição de materiais do que o estritamente necessário. 

Além desses equívocos relativos ao dimensionamento estrutural, existe ainda a falta de 

cuidado com o controle tecnológico dos materiais. No caso de construções em concreto 

armado existem cuidados fundamentais que devem ser tomados nas diferentes etapas no 

preparo do concreto. Por exemplo, no transporte e lançamento do concreto, ainda em seu 

estado fresco, deve-se tomar cuidado para que não ocorra segregação entre os agregados e a 

nata de cimento. Da mesma forma, o construtor não pode negligenciar a etapa de cura dos 

elementos, manutenção de umidade na superfície do concreto logo após seu endurecimento, 

que impede a perda de água de constituição para o ambiente, e que é de fundamental 

importância, uma vez que a resistência do concreto depende diretamente deste procedimento 
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O principal objetivo deste trabalho foi o de investigar o perfil predominante dos 

profissionais que atuam na construção de edificações populares na região metropolitana da 

cidade de Aracaju, bem como verificar se essas construções vêm sendo edificadas com os 

devidos cuidados técnicos. Esse trabalho ainda justifica a elaboração do projeto de pesquisa 

desenvolvido no Instituto Federal de Sergipe que tem como um dos objetivos elaborar um 

documento norteador para execução de estruturas de concreto armado e fundações voltado à 

população que não dispõe de recursos para contratação de um projetista ou consultoria para 

acompanhamento na execução. O projeto visa atender o que preconiza a Lei 11.888/2008 que 

assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 

projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social 

à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para que se fosse possível realizar a pesquisa, foi elaborado um questionário que foi 

aplicado pelos autores, a pedreiros, mestres de obras, auxiliares de pedreiros, entre outros 

profissionais da construção civil, que afirmaram já ter construído casas populares em estrutura 

de concreto armado. A figura 1 mostra ações de aplicação do questionário, tendo sido 

respondido por trinta e oito profissionais, residentes nas cidades de Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro e São Cristóvão, 

pertencentes a grande Aracaju. 

 

Figura 1. Aplicação de questionário a profissional 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do questionário. A 

entrevista foi subdividida em duas partes. A primeira buscava investigar o perfil sociocultural 

dos entrevistados e a segunda os métodos construtivos adotados pelos mesmos. 

Perfil sociocultural 
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Para investigação do perfil sociocultural da amostra, foram feitas perguntas em relação 

a idade, grau de escolaridade, tempo total de experiência na construção civil, entre outros. A 

tabela 1 sumariza as respostas obtidas em relação a idade dos entrevistados. 

 
Tabela 1. Faixa etária dos entrevistados, em anos.  

Menor que 18 18 - 25 26 - 40 41 - 60 Maior que 60 Não informada 
0% 0% 34,2% 44,7% 7,9% 13,2% 

 
Nota-se que a maior concentração de idade de profissionais está entre 41 e 60 anos de 

idade, com 44,7% dos entrevistados. Destaca-se também a faixa entre 26 e 40 anos, com 

34,2%. Para valores discretos, em que se leva em consideração não blocos de idades, mas a 

idade real de cada participante, tem-se a idade média igual a 39,21 anos. 

A tabela 2 apresenta o grau de escolaridade dos profissionais entrevistados. 
 

Tabela 2. Grau de escolaridade dos entrevistados. 

Superior 
Médio-
técnico 

Ensino 
médio 

Fundamental 
completo 

Fundamental Não alfabetizado 

0% 0% 26,30% 10,50% 57,90% 5,30% 

Os dados sobre a escolaridade dos profissionais trazem uma preocupação, pois vemos se 

observa que a tomada de decisões importantes, que impactam diretamente na segurança de 

pessoas, está sendo realizada por profissionais com baixa capacitação formal. 

Ainda sobre a formação dos profissionais, perguntou-se se já haviam participado de 

cursos ou treinamentos certificados na área de construção civil. Foram apresentadas como 

opções: pedreiro, pintor, carpintaria, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, 

revestimento, armação de concreto, forma, sondagem de solo, mistura de concreto, transporte 

de concreto, lançamento de concreto, adensamento de concreto, cura de concreto, desforma 

do concreto, moldagem de corpos-de-prova, abatimento de tronco de cone (slump test) ou 

algum outro. A tabela 3 apresenta as respostas para este quesito. 

 
Tabela 3. Participação em cursos certificados.  
 

Nenhum Ao menos 1 Mais de 1 
65,8% 28,9% 5,3% 

 
Percebe-se que a maioria absoluta nunca participou de nenhum curso dessa natureza. O 

que agrava ainda mais os resultados obtidos quanto a escolaridade, e ratifica que a tomada de 

decisão no canteiro de obras é de caráter predominantemente empírico. 
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Na tabela 4 são apresentados os tempos de experiência na construção civil declarados 

pelos entrevistados. 

 
Tabela 4. Tempo de experiência na construção civil, em anos.  
 

Menos que 5 5 - 10 11  - 20 21 - 35 Mais que 35 
5,3% 15,8% 44,7% 23,7% 10,5% 

 
 A maioria dos entrevistados se situou entre 11 e 20 anos de experiência. É importante 

ressaltar que este tempo total engloba qualquer que seja o cargo que tenha ocupado na 

construção civil. Usando valores discretos temos a média aritmética de 19,9 anos de 

experiência por profissional. Este resultado indica que a amostragem de profissionais utilizada 

apresentava considerável experiência no ramo. 

Sobre a razão da escolha por trabalhar na área da construção civil, obteve-se os 

resultados mostrados na tabela 5.  

 
Tabela 5. Motivo de escolha da profissão.  
 

Facilidade em se 
empregar 

Realização 
profissional 

Isenção de nível de 
formação 

55,3% 39,5% 5,2% 
 
 Sobre o interesse em fazer curso na área da construção civil, as respostas são 

apresentadas na tabela 6. 

 
Tabela 6. Interesse em fazer algum curso na área.  
 

Curso Sim Não 
Capacitação 44,7% 55,3% 
Graduação ou Técnico 31,6% 68,4% 

 
 Vê-se que 44,7% diz ter interesse em fazer algum curso de capacitação na área da 

construção civil, por conseguinte 55,3% dos entrevistados responderam que não tem interesse 

em cursos de capacitação. Quanto a cursos de graduação ou técnicos 31,6% responderam que 

tem interesse e 68,4% responderam que não. Ou seja, grande parte dos entrevistados possui 

baixa escolaridade, mas ainda assim não tem interesse em capacitar-se nas suas atividades 

Perguntados se já haviam construído casas populares (de até dois pavimentos) em 

estrutura de concreto armado, a grande maioria, 73,7% dos entrevistados, afirmaram já ter 

sido responsável pela construção de pelo menos uma edificação. A partir da resposta a este 
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questionamento, a entrevista seguiu apenas para os entrevistados que afirmaram já ter sido 

responsável pela construção de edificações. 

Métodos construtivos 

Nesta etapa da entrevista investigou-se como esses profissionais constroem edificações 

populares em concreto armado. Foram então feitas diversas perguntas buscando saber qual 

havia sido o fator decisivo em importantes decisões relativas a concepção e dimensionamento, 

como dimensões dos elementos estruturais (vigas, pilares, lajes e fundações), armaduras 

utilizadas nos elementos, tipo de estrutura, tipo de fundação, resistência do concreto e traço 

do concreto. Para todos os itens, foram apresentadas as seguintes opções: (a) definido pela 

própria experiência, (b) definido via consulta a profissionais habilitados, (c) definido em 

projeto estrutural prévio, ou (d) não foi definido pelo profissional no canteiro de obras 

(definido pelo construtor ou proprietário da edificação). A tabela 7 apresenta os resultados 

obtidos sobre como se dá a definição dos principais parâmetros estruturais dos elementos e 

materiais utilizados pelos profissionais entrevistados. 

Como pode ser observado, em todos os questionamentos, decisões importantes relativas 

à segurança estrutural da edificação são baseadas na própria experiência dos profissionais. É 

importante salientar que quando a resposta dada foi “definido projeto estrutural prévio”, as 

construções referiam-se a habitações populares executadas através do programa do governo 

federal “Minha Casa, Minha Vida”.  

 
Tabela 7. Tomada de decisões relacionadas a estrutura. 
 

Como foi definido os: 
Pela 
própria 
experiência 

Consulta a 
profissionais 
habilitados 

Por projeto 
estrutural 

Não foi definido 
pelo profissional 

Comprimento dos vãos 50% 7% 25% 14% 
Seção das vigas 61% 7% 25% 7% 
Seção dos pilares 64% 7% 25% 4% 
Bitola das armaduras 64% 7% 25% 4% 
Espessuras das lajes 43% 11% 18% 7% 
Armaduras das lajes 46% 11% 18% 7% 
Tipo de fundação 64% 7% 25% 4% 
Dimensões da fundação 61% 11% 25% 4% 
Armadura da fundação 64% 7% 25% 4% 
Resistência do concreto 64% 0% 21% 14% 
Traço do concreto 68% 4% 18% 11% 

  

Apresenta-se como exemplo de erros em construções populares, sem supervisão de 

profissional habilitado, uma edificação visitada na cidade de Aracaju (figura 2), em que todas 
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as vigas apresentavam nas armaduras longitudinais positivas e negativas o mesmo diâmetro, 

independente do esforço solicitante, além de barras erroneamente localizadas na altura média 

da seção e outras que alternavam seu posicionamento aleatoriamente. 

 

Figura 2. Erros construtivos na armação de vigas. 
 

Na tabela 8 encontram-se as respostas quanto ao tipo de laje normalmente utilizada 

pelos entrevistados. 

 
Tabela 8. Tipo de laje utilizada.  
 

Pré-moldada Maciça Ambas Outras 
A edificação 
não possuía laje 

57,1% 14,3% 10,7% 0,0% 17,9% 

 
O sistema estrutural de lajotas e vigotas pré-moldadas é o preferido por 57,1% dos 

profissionais. A escolha por este tipo de sistema construtivo certamente é pela facilidade de 

execução em relação aos demais, entretanto, vale ressaltar, que muitas vezes, as vigotas 

utilizadas são adquiridas em lojas de materiais de construção e podem não serem adequadas 

para toda a edificação ou ainda para todas as edificações, seja pelas armaduras (positivas e 

negativas), seja pela qualidade do concreto utilizado, ou ainda, pelo cobrimento necessário as 

armaduras. 

Em relação ao tipo de fundação geralmente adotado para a construção das casas, são 

apresentadas na tabela 9, as respostas dos entrevistados. A fundação em sapatas foi escolhida 

por 75,0% dos entrevistados, podendo ser sapata isolada ou sapata corrida. Observa-se que a 

fundação do tipo alvenaria de pedra, há muito utilizada na construção civil, está entrando em 

desuso em relação a sapata de concreto armado. 
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Tabela 9. Tipo de fundação adotada. 
 

Sapatas 
Alvenaria de 
pedra 

Sapatas e alvenaria 
de pedra 

Radier Outras 

75,0% 7,1% 3,6% 3,6% 10,7% 
 

Perguntou-se também sobre o traço de concreto utilizado no preparo do concreto. O 

traço (relação entre a quantidade de materiais que devem ser utilizados), que é um importante 

parâmetro para determinação da resistência e durabilidade dos concretos, devendo, portanto, 

ser rigorosamente estabelecido e respeitado. Entretanto, as respostas obtidas sequer puderam 

ser tabuladas, pois absolutamente todos os entrevistados forneceram respostas distintas quanto 

a quantidade utilizada de quaisquer dos componentes, seja pela variação de proporcionamento 

entre eles, seja pela variedade dos equipamentos de medição utilizados para os constituintes 

da mistura (padiola, carrinho de mão, balde, saco, pá, etc) e ainda pela variação da quantidade 

de água necessária, geralmente definida visando somente alterar a trabalhabilidade, 

desprezando-se o fator água/cimento e, por conseguinte, a resistência do concreto. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa de campo foi de grande valor para justificar a realização das atividades do 

projeto de iniciação cientifica no IFS, que possui o objetivo de modelar e dimensionar 

estruturas e fundações usuais em concreto armado de edificações populares, pois observou-se 

que a maioria das decisões técnicas tomadas nas construções de casas populares são tomadas 

por profissionais sem a capacitação técnica mínima exigida. 

Vale ressaltar que, embora os profissionais tenham um tempo considerável de 

experiência na área da construção civil, decisões relativas ao dimensionamento de estruturas e 

escolha dos materiais não requerem a observância somente desse aspecto. É necessário 

também um conhecimento técnico-cientifico para que seja garantida a segurança necessária as 

edificações. 

Ao se adotar como critério a pura experiência de obras anteriores na escolha das 

dimensões dos elementos estruturais correntes, como foi o resultado da pesquisa, a segurança 

da edificação é totalmente negligenciada, pois cada obra tem suas particularidades, e uma 

alteração na arquitetura da edificação poderá acarretar em mudanças significativas na análise 

e dimensionamento de elementos estruturais, o que pôde ser observado no desenvolvimento 

do projeto de pesquisa realizado. 
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RESUMO: As dificuldades encontradas no crescimento econômico estão relacionadas a 
aspectos internos como burocracia excessiva e falta de tecnologia. Essa deterioração está 
baseada na falta de investimento em infraestrutura de transporte, sobretudo no modal 
aquaviário, cuja eficiência dos portos e expansão econômica estão diretamente ligadas. Este 
trabalho tem como objetivo descrever e analisar a infraestrutura de transporte aquaviário do 
Rio Grande do Norte, como também sua importância para economia do estado. Foram 
levantados dados referente ao atual cenário deste modal e a importância dos Portos. 
Inicialmente foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, seguido de análise de discurso baseado 
na entrevista, observação e averiguação de pesquisa de campo, no escritório da Companhia 
Docas do Rio Grande do Norte e dependências do Porto de Natal. O estado possui uma 
infraestrutura de transporte aquaviário limitada por fatores internos e externos, cujo 
problemas tem dificultado a expansão econômica estadual, devido à falta de planejamento e 
investimento governamental. 

 
Palavras–chave: modal aquaviário, porto, importância 

 
LOGISTICS AND TRANSPORT: OVERVIEW AND ANALYSIS OF 
INFRASTRUCTURE AQUAVIÁRIA RIO GRANDE DO NORTE 
 
ABSTRACT: The difficulties encountered in economic growth are related to internal 
barriers: excessive bureaucracy, lack of technology. This deterioration is based on the lack of 
investment in transport infrastructure, particularly in the waterway modal, whose port 
efficiency and economic growth are directly linked. Thus, this study aims to describe and 
analyze the water transport infrastructure of Rio Grande do Norte, as well as its importance to 
the state economy. Research was carried out to map the data to the current scenario of this 
modal and the importance of the ports to the state's economy. Initially a literature search was 
used, followed by speech analysis based on interviews, observation and investigation 
conducted on-site research. Another means of adopted research was field research, we were 
visited the CODERN office (Company of Rio Grande do Norte Docks) and the Port of Natal 
dependencies. The Rio Grande do Norte has a water transport infrastructure limited by 
internal and external factors, whose problems have hampered the state's economic expansion, 
due to lack of planning and government investment. 
 
KEYWORDS: waterway mode, port, importance 
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INTRODUÇÃO 

O transporte representa o elemento mais importante do custo logístico na maioria das 

empresas e tem papel fundamental na prestação do serviço ao cliente. Do ponto de vista de 

custos, o transporte representa, em média, cerca de 60 % das despesas logísticas, podendo 

variar entre 4% e 25% do faturamento bruto, superando, em muitos casos, o lucro 

operacional. Dessa forma, iniciativas como a intermodalidade (integração de vários modais de 

transporte) e o surgimento de operadores logísticos, apresentam relevante importância para 

redução dos custos de transporte, pois geram economia de escala. 

A qualidade e o desempenho do transporte de um país estão diretamente conectados ao 

crescimento econômico e ao investimento estrangeiro, sendo fundamental que seja feito de 

forma planejada e eficiente. No Brasil, as dificuldades encontradas no crescimento econômico 

estão relacionadas a entraves internos como burocracia excessiva, falta de tecnologia, 

infraestrutura de transporte inadequada e insuficiente. Essa deterioração está baseada na falta 

de investimento em infraestrutura de transporte, sobretudo no modal aquaviário, cuja a 

eficiência dos portos e a expansão econômica estão diretamente ligadas.  

O aumento da eficiência reduz os custos e melhora o nível de serviço. Assim, é 

necessário que a estrutura portuária seja planejada e construída considerando a capacidade de 

carga desembarcada para aperfeiçoar o escoamento da mesma. Sendo assim, o presente 

trabalho tem como objetivo descrever e analisar a infraestrutura de transporte aquaviário do 

Rio Grande do Norte, como também a sua importância para a economia do estado. 

 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

Na atual conjuntura econômica, a logística se apresenta como uma ferramenta 

proveitosa frente à integração das etapas que agregam valor ao produto. Segundo Martins 

(2002), a logística é responsável pelo planejamento, operação e controle do fluxo de 

mercadorias e informações, desde a fonte fornecedora até o consumidor.  

No cenário globalizado para uma eficiente entrega das mercadorias ao consumidor final, 

o transporte é crucial. Ballou (2006) afirma que o transporte é uma área fundamental de 

decisões no mix logístico e que dentre as atividades logísticas, é a que absorve maior 

porcentagem dos custos, desconsiderando o custo de aquisição. O autor ressalta ainda que, 

dentre diversas decisões a serem tomadas em relação à atividade de transporte, as principais 

são: seleção do modal, roteirização dos embarques, programação dos veículos e consolidação 

dos fretes. Dentre opções de modais estão o modal ferroviário, rodoviário, aquaviário, 

dutoviário e aéreo. 
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 O modal aquaviário é um dos mais antigos. Para este, os efeitos da infraestrutura sobre 

as condições gerais de eficiência da economia são evidentes, pois uma infraestrutura adequada 

potencializa ganhos de eficiência ao sistema produtivo, e não só às empresas individualmente. 

Altas capacidades transportadas pelas vias marítimas e fluviais com custo variável baixo, faz 

com que esse modal seja requisitado quando se deseja obter baixas taxas de frete e quando a 

rapidez é questão secundarista (MARTINS; CAIXETA-FILHO, 2010; BOWERSOX, 2011). 

O típico transporte feito por vias navegáveis são os produtos de mineração e 

commodities básicas a granel exigindo restrições quanto à mão de obra que continua sendo 

responsável por grande parte dos custos portuários. O manuseio representa mais de 70% das 

despesas dos serviços portuários nos principais terminais de contêineres de Santos e do Rio de 

Janeiro. Entretanto, os portos brasileiros apresentam inúmeros gargalos. A precariedade dos 

acessos rodoviários e ferroviários, bem como a falta de dragagem de manutenção, são os 

grandes entraves, para o crescimento dos portos atualmente (TOVAR; FERREIRA, 2006). 

Collyer (2011) afirma que o ambiente institucional é inibidor dos investimentos 

necessários para a promoção da eficiência no setor, a fim de tornar os produtos brasileiros 

competitivos. Melhorias nas infraestruturas de transporte podem estimular o progresso na 

indústria e vice-versa, ocasionando o crescimento econômico nacional. 

O transporte aquaviário é o modal que possui maior capacidade de movimentar cargas 

muito grandes. Esse tipo de transporte, segundo Bowersox (2011), emprega dois tipos de 

embarcações: embarcações de alto-mar para oceanos e nos Grandes Lagos e se restringem a 

portos apropriados a seu calado. Como também, as barcaças com motor diesel, que 

normalmente operam em rios e canais, e possuem uma flexibilidade muito maior. 

Deficiências na gestão governamental com o transporte aquaviário vem reduzindo a 

competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo. Há alguns anos filas de 

caminhões se estendem pelas estradas que levam aos maiores portos do país, notadamente no 

período de safra. Também são frequentes os casos em que, por falta de dragagem, os navios 

de maior calado são impedidos de atracar ou utilizar sua capacidade total. Infraestruturas que 

não funcionam adequadamente, comprometem as atividades econômicas com elevação nos 

custos (MARTINS; CAIXETA-FILHO, 2010). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o objetivo de analisar a infraestrutura do sistema de transporte aquaviário do Rio 

Grande do Norte, foi realizada uma pesquisa para mapear os dados referentes ao atual cenário 

deste modal e a importância dos Portos para a economia do estado. Inicialmente foi utilizada 
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uma pesquisa bibliográfica que permite ao investigador se utilizar de informações necessárias 

à condução da pesquisa de origem secundária, seguido de análise de discurso baseado na 

entrevista e observação realizada no local de pesquisa. Outro meio de investigação adotado 

foi a pesquisa de campo que baseia-se pela experiência que está sendo aplicada na 

investigação e é realizada exatamente no local onde são observados os fenômenos estudados. 

No presente caso, foram visitados o escritório da Companhia Docas do Rio Grande do Norte 

(CODERN) e dependências do Porto de Natal. 

A metodologia adotada pela pesquisa é exploratória no sentido de buscar conhecer com 

maior profundidade o assunto. Para a coleta de dados, foram realizados os métodos de 

entrevista estruturada e semiestruturada, cuja técnica necessita de uma relação entre pessoas, e 

o método de observação, que consiste no planejamento prévio para definir as condições em 

que o fenômeno será observado, desenvolvendo um roteiro a fim de estabelecer o que será 

registrado (MAIA; OLIVEIRA, 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Brasil, segundo a Secretaria Especial de Portos (2007), detém uma costa de 8,5 mil 

quilômetros navegáveis. O setor portuário é responsável por movimentar anualmente cerca de 

700 milhões de toneladas das mais diversas mercadorias, representando cerca de 90% das 

exportações. O modal aquaviário possui um dos menores custos para o transporte de cargas 

no Brasil, perdendo apenas para o transporte dutoviário e aéreo. 

O sistema portuário do país é composto por 37 portos públicos, entre marítimos e 

fluviais. Desse total, 18 são delegados, concedidos ou tem sua operação autorizada à 

administração por parte dos governos estaduais e municipais. Existem ainda 42 terminais de 

uso privativo e três complexos portuários que operam sob concessão à iniciativa privada.  

Os portos que mais se destacam na economia, no acesso, na interconectividade marítima 

e na disponibilidade de crescimento são: Santos (SP), Itaguaí (RJ), Paranaguá (PR), Itajaí 

(SC), Rio de Janeiro (RJ), Suape (PE), Rio Grande (RS), Areia Branca (RN) e Natal (RN), 

dentre outros. Embora esses portos se destaquem nos critérios citados, o atual sistema de 

transporte ainda estabelece limitação nas atividades de importação e exportação brasileira, 

gerando gargalos na expansão econômica do país. 

O estado brasileiro que apresenta o maior potencial na produção mundial de Atum, 

Camarão e frutas é o Rio Grande do Norte, sendo necessária a disposição de uma estrutura 

eficiente para o escoamento destas cargas. Além disso, é importante salientar que o RN situa-

se num ponto geograficamente estratégico, sendo potencialmente importante para a 
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movimentação das cargas direcionadas ao mercado exterior, como a Europa e os EUA. O 

Porto de Natal atende às importações de trigo, equipamentos e maquinários para o parque 

industrial do estado do Rio Grande do Norte.  

O órgão gestor do Porto é a CODERN - Companhia de Docas do Rio Grande do Norte, 

autoridade responsável por administrar, porém, não executar as atividades do Porto. 

Responsabilizando-se por vistoriar as operações, como por exemplo: a movimentação e o 

carregamento/descarregamento dos contêineres. A CODERN é uma empresa de economia 

mista, vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP/PR, tendo 

instância de 99% do Governo Federal e 1% de Capital Aberto.   

O Porto consiste numa infraestrutura de: 3 berços de atracação, totalizando 540 metros 

de canais. A área reservada para a armazenagem de contêineres é de 55.000 m² e sua 

disponibilidade de tomadas para contêineres refrigerados são de 370 tomadas, além de dispor 

um Dic- local que suspende o navio para fazer manutenção seca- na Base Naval de Natal 

localizado a 3km. Não há, porém, um número que componha sua capacidade, visto que a 

dinâmica de contêineres vazios e/ou descarregados sempre se alteram. 

A infraestrutura marítima do Porto de Natal conta com dois calados. O calado aéreo 

(distância vertical entre a linha de água e o ponto mais alto de uma embarcação) de 55m e o 

calado de profundidade de 11,5 m. O porto situa-se no Rio Potengi que possui 250 m de 

largura, de águas calmas semelhantes às piscinas naturais.  

O Porto de Natal realiza as suas atividades baseado na Cadeia Logística de Transporte 

Marítimo, desenvoldida para atender as necessidades do embacador/ transportador durante a 

operação aquaviária.  

A Figura 1 mapeia a execução das atividades do transporte marítimo, que estão 

identificadas nas seguintes etapas: 

a) O embarcador realiza a contratação dos serviços disponíveis pelo transportador. 

b) O responsável por executar a atividade de transporte das cargas, solicita a liberação 

da administração do Porto e dos Órgãos Fiscalizadores para a utilização dos serviços 

portuários. 

c) O agente marítimo executa a atividade de movimentação de cargas até o barco, onde 

o armador, o prático, o rebocador e a Marinha liberam a saída da embarcação até o destino 

final. 
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Figura 1. Cadeia Logística do Transporte Marítimo. CODERN, 2015. 

 

A navegação do Porto é realizada em duas categorias, sendo estas: cabotagem e longo 

curso, apresentando posição estratégica na distribuição de cargas. Além disso, o porto tem 

capacidade para receber embarcações classificadas como: porta-contêiner, graneleiro (trigo), 

cruzeiro, carga Geral (motores, eólica, turbinas, etc.), pesqueiro, rebocador, marinha. 

O Porto de Natal durante o ano de 2014 recebeu cerca de 200 (duzentas) atracações em 

média, movimentando cerca de 470 mil toneladas com um crescimento de 13% em relação ao 

ano anterior, conforme dados da CODERN. 

O Gráfico 1 representa a porcentagem de cargas movimentadas durante o ano de 2014, 

sendo divididas em 60% em Conteiner, 12% de cargas gerais e 28% em granel sólido. Com 

esta movimentação de cargas a economia do estado recebe um incremento, porém ainda em 

baixa quantidade devido à falta de planejamento e investimento no modal de transporte, 

gerando a incapacidade de acompanhar a demanda nacional. 

 

Gráfico 1. Representatividade das cargas movimentadas no Porto de Natal. CODERN, 2015. 
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Embora o Porto de Natal tenha apresentado crescimento na sua movimentação anual de 

2014, este ainda detém fatores limitantes na capacidade que são estruturalmente problemas 

físicos, limitantes da eficiência e eficácia das operações.  As dificuldades se concentram no 

entrave de acesso portuário realizado apenas pelo modal rodoviário, um monopólio em todo o 

território nacional. Além disso, o Porto está inserido em um bairro histórico, dificultando 

ainda mais obras de expansão ou projetos futuros que possam ser realizados.   

Um fator externo é a Ponte Newton Navarro, um limitador do calado aéreo, por 

estabelecer uma delimitação a navios que ultrapassam a altura média da ponte. Esta também 

não possui defensas, equipamento de segurança que envolve os pilares da ponte para evitar 

possíveis impactos ou danos, limitando navegações de atracarem no Porto à noite. Não há um 

sistema de informação que alimente a transição de contêineres, resultando em  perda de 

tempo, pois todas as movimentações são feitas manual e depois passadas para um software.  

 A autoridade portuária CODERN está planejando projetos futuros para a ampliação da 

capacidade do Porto de Natal.  As obras tem como objetivo viabilizar: uma linha aquaviária 

para os Estados Unidos; a Cabotagem; e uma linha de Cruzeiros. Dentre os projetos, a 

ampliação da retro área Norte do Porto de Natal (incorporação da área ocupada pela 

Comunidade do Maruim) de mais 11.000m² = Área para 1.500 TEU (unidade utilizada para 

conversão da capacidade de contêineres de diversos tamanhos ao tipo padrão ISO de 20 pés) e 

Armazém 1.500m² e Subestação Elétrica. 

O Porto é componente do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC 2) que prevê a 

ampliação do cais na direção norte do Porto de Natal (Berço 3) em 160m com retro-área de 

6.000m². Também é planejado a colocação das defensas nos pilares da Ponte Newton 

Navarro, devido dificuldade de negociação com o governo.  

Além do Porto de Natal o RN conta com as operações do Terminal Salineiro de Areia 

Branca, classificado como Porto-Ilha artificial, localizado em alto-mar entre os municípios de 

Mossoró, Areia Branca, Macau e Galinhos. Este porto busca atender a demanda do mercado 

salineiro do Brasil e do mercado externo, exportado para países como: Estados Unidos e 

África.   

 A infraestrutura do porto de Areia Branca é mecanizada, possuindo um pátio de 

estocagem de 15.000 m² e capacidade de 100.000 ton. Conta com 5 Dolfins (coluna de 

concreto fixada no fundo do mar que aflora a superfície para atracar e amarrar navios). Conta 

também com o quadro de amarrações de navios de até 75.000 TBP (Tonelada de Porte Bruto, 



 

5361 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

peso que o navio pode transportar, incluídos cargas, combustível, aguada, lubrificantes, dentre 

outros).  

O Terminal apresenta um sistema de movimentação composto por correias 

transportadoras e carregador de navios sustentado por uma ponte metálica de 500m de 

extensão, o que garante uma capacidade de carregamento de 1.500 t/h. O canal de acesso 

possui 15 km de comprimento, uma profundidade mínima de 15 m e largura variável entre 

400 m e 1.000 m.  A construção apresenta uma estrutura planejada e autônomo na geração de 

energia, possuindo 5 geradores que auxiliam nas atividades internas do porto.  

Vale salientar que o Porto de Areia Branca, é uma obra pioneira, a qual exibe uma 

significativa importância econômica e social para o país. Uma vez que o Terminal Salineiro 

detém de uma capacidade operacional de 3,5 milhões de toneladas anuais de sal. Além disso, 

ele é um forte viabilizador de fontes empregatícias gerando mais de 25 mil empregos diretos. 

A qualificação profissional bem preparada do porto, garante um elevado nível de segurança, 

produtividade e eficiência em suas operações que são realizadas 24 horas por dia.  

 O terminal Salineiro é integrante do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC). 

Os objetivos do programa Federal para o porto são: aumentar a plataforma de armazenagem 

em 8.000 m ², ampliar os cais de barcaças em 90m e potencializar a correia transportadora e o 

carregador de navios dos atuais 1.500 t/h para 2.500t/h. Esses projetos têm como objetivo 

assegurar o funcionamento adequado ao potencial do Terminal Salineiro, pois detém de uma 

notável responsabilidade social, econômica e cultural para o estado do Rio Grande do Norte.   

Neste sentido, é necessário analisar os potenciais limitantes do modal aquaviário do 

Brasil, pois possui relevante importância para o balanceamento da matriz de transporte, que 

entretanto, em nosso país realidade do país está muito aquém da estabilidade na utilização dos 

modais, devido ao monopólio existente pelo modal rodoviário.  

 

CONCLUSÕES 

Com o crescimento das exportações brasileiras, impulsionadas pela expansão do 

agronegócio, a tendência é de que a situação se agrave ainda mais nos próximos anos. 

Portanto, para se evitar um colapso logístico num futuro próximo, é fundamental que os 

portos brasileiros se transformem em centros efetivos de distribuição de cargas, onde rapidez 

e eficiência no manuseio de mercadorias tornem-se imperativas. 

O desenvolvimento do setor de infraestrutura é primordial para a integração do país. 

Com uma infraestrutura adequada, o sistema de produção brasileiro se fortalece, por 
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conseguinte diminui os custos, proporcionando preços mais competitivos aos produtos, 

gerando um maior desenvolvimento econômico regional e nacional.   

 O Rio Grande do Norte possui uma infraestrutura de transporte aquaviário limitada por 

fatores internos e externos, cujo problemas tem dificultado a expansão econômica estadual, 

devido à falta de planejamento e investimento governamental. Tais entraves são manifestados 

na falta de credibilidade dos investidores do setor público-privado em infraestruturas que 

podem ajudar a elevar a produtividade desses serviços, dando impulso ao crescimento mais 

acelerado da economia brasileira, para que esta possa ter potencial em competir 

mundialmente. 

Para uma melhoria das condições de transportes é necessário comprometimento do 

governo em definir novas políticas e planejamentos mais claros, coerentes e especificados 

para cada modal, priorizando as parcerias público-privado. Sendo assim, é necessário um 

rearranjo do sistema de transporte aquaviário para otimizar a capacidade de escoamento de 

cargas visto que no Brasil as limitações existentes inibem o crescimento e o avanço da área 

estudada. 

Portanto, somente após reajustes no modal aquaviário o Brasil apresentará índices mais 

consideráveis no mercado mundial. A infraestrutura de transporte é um setor crucial e precisa 

ter investimentos urgentes para que o país possa diminuir seus custos e assim poder competir 

igualmente com outros países, fortalecendo a economia interna e o mercado externo.  
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RESUMO: A tele operação em sistemas manipuladores são essenciais em atividades de risco. 
Com o avanço das tecnologias esse tipo de operação vem sendo utilizado cada vez mais para 
auxiliar e assegurar o operador humano. O presente artigo tem o objetivo de desenvolver uma 
luva de dados para controle de um braço robótico que possa ser aplicado a um sistema de 
resgate ou manipulação. O acelerômetro como forma de inclinômetro para captar a inclinação 
do punho humano se mostra capaz de integrar um sistema haptico com boa resposta de 
inclinação. Será apresentado os testes de inclinação com a metodologia utilizada e o último 
tópico apresenta as conclusões e propostas futuras de trabalho.  
Palavras–chave: acelerômetro, inclinômetro, manipulador, tele operação  
 

DATA GLOVE FOR ANTHROPOMORPHIC ROBOTIC ARM 
CONTROL 
 
ABSTRACT: Tele operation manipulator systems are essential in risk activities. With the 
advancement of technology this type of operation is being used increasingly to assist and 
ensure the human operator. This paper aims to develop a data glove to control a robotic arm 
that can be applied to a rescue system or manipulation. The accelerometer as a way of 
inclinometer to capture the inclination of the human fist it’s able to integrate a haptic system 
with good tilt response. It will be presented tilt tests with the methodology used and the last 
topic presents the conclusions and future work proposals. 
KEYWORDS: accelerometer, inclinometer, manipulator, teleoperation 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a necessidade de realizar tarefas onde a presença humana é de difícil 

acesso, ou até mesmo de risco, se tornou um problema real para realizar determinadas 

atividades como resgate ou reconhecimento. Além disso, as tarefas de cunho repetitivo se 

tornam mais eficientes com o uso de robôs automatizados principalmente no setor industrial. 

Após o ataque do 11 de Setembro, o mundo começou a dar mais atenção para os robores 

de resgate. Robin Murphy, professor de engenharia da Universidade da Florida disse, logo em 

seguida ao evento, que em breve os robores se tornariam cães de busca na mente da 

comunidade de resgate, seriam essenciais (DAVIDS, 2002). Os USARs (Urban Search and 

Rescue Robots – Robôs Urbanos de Busca e Resgate) possuem a capacidade de salvar vidas 
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enquanto mantem o seu operador humano, homem, em um local seguro e distante da 

aplicação. 

Esse tipo de aplicação requer um novo tipo de abordagem no controle de 

manipuladores, a tele operação. Que realiza o controle remoto dos manipuladores através de 

um operador humano, permitindo a realização de atividades em situações hostis como o 

desarmamento de bombas, manuseio de produtos radioativos, ou busca em desastres naturais 

(NOF et al., 1999). 

Robôs tele operados resgatam vítimas em uma área de desastre, no entanto, o operador 

tem de manipular a plataforma móvel e o manipulador simultaneamente (OKABE, SATO e 

MORIT, 2013). Com a crescente tecnologia e investimento na área da robótica de resgate, já é 

possível encontrar robores de resgate que são semiautônomos. Possuem autonomia para 

atividades como navegação e detecção, porém, possuem um manipulador controlado via 

operador. 

Com base na tele operação de robores, a motivação do trabalho se deu em realizar uma 

abordagem diferente das encontradas em manipuladores que utilizam o Teach Pedant e apenas 

o computador. Trata-se de uma abordagem mais intuitiva e que possibilita o controle do 

manipulador ou braço robótico através dos movimentos da mão humana sem a necessidade do 

operador ter que escrever funções especificas para realizar as tarefas. 

O objetivo do trabalho é desenvolver uma luva de dados, ou luva háptica, sem fio, que 

seja capaz de controlar um braço robótico, ou manipulador robótico, para aplicação em 

futuros sistemas de resgate e manipulação. O controle do manipulador será através da 

instrumentação da mão humana, no qual o sistema identificará a inclinação do punho humano 

através de um inclinômetro para realizar o movimento do manipulador sem a necessidade de 

códigos de comando.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Manipulador Robótico 

 O manipulador robótico utilizado para testes do sistema foi o ScorbotER4u 

disponibilizado pela instituição. Manipulador semi industrial que possui 5 graus de liberdade 

(Base, Ombro, Cotovelo, Pitch, Roll), ou seja, 5 eixos mais a garra, simulando o 

comportamento de um braço humano mais o abrir/fechar da mão, Figura 1. 

A plataforma MTIS (The MATLAB Toolbox for the Intelitek Scorbot (MTIS): an open 

source educa-tional robotics development library) (ESPOSITO, WICK e KNOWLES, 2011), 

é um toolbox desenvolvido pela Academia Naval dos EUA e fornece um conjunto de 
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bibliotecas (DLL’s e M-files) que permite controlar o manipulador usando o MATLAB, 

ferramenta utilizada para testes do sistema. 

 

 

Figura 107. ScorbotER4u. IFBA, 2016. 

 

Luva Háptica 

O punho humano tem a capacidade de realizar um movimento de flexão e extensão que 

possui amplitude de 85º, Figura 2. Essa angulação será utilizada pela luva para definir a 

inclinação dos eixos do braço robótico.   

 

 

Figura 108. Extensão e flexão do punho humano. (KAPANDJI, 2000). 

Para captar essa angulação do punho será utilizado o sensor acelerômetro. Dispositivo 

que permite quantificar a aceleração de um corpo. O funcionamento do acelerômetro é 

baseado na primeira lei de Newton, onde uma força gerada é diretamente proporcional ao 

produto da massa pela aceleração sofrida. Essa força é convertida em sinais elétricos e lido 

através do sensor. A aceleração de um corpo é dada em (m/s²) no sistema (SI), mas é 

usualmente utilizada como sendo um fator multiplicativo de “g”, onde “g” é a aceleração da 

força da gravidade da terra no nível do mar 9,8 m/s² (TEVES, 2013).     
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A luva possui um visualizador display LCD que possibilita ao usuário visualizar em 

tempo real a inclinação do punho, e possui botões relativos a cada eixo do robô. Baseado na 

posição de angulação do punho lida pelo acelerômetro e acionamento do botão é enviado um 

comando para mover a junta selecionada do manipulador. O diagrama de blocos da Figura 3 

mostra o funcionamento do sistema. 

 

 

Figura 109. Diagrama de blocos do sistema. IFBA, 2016. 

 

Após a leitura do sinal de angulação e leitura do botão selecionado, pela plataforma de 

prototipação Arduino, esse sinal é transmitido via RF (Rádio Frequência) para o receptor que 

repassa o sinal via USB (Universal Serial Bus) para o MTIS. O toolbox identifica o eixo 

selecionado pelo pacote recebido e envia o valor de angulação para o eixo especificado. 

Estimação do Ângulo de Inclinação 

 O acelerômetro é capaz de medir a aceleração estática e dinâmica, com isso é possível 

registrar a componente gravitacional aplicada ao sensor e estimar o ângulo de inclinação do 

eixo utilizado em relação a terra aplicando apenas seno ou cosseno já que a amplitude 

gravitacional é conhecida e igual a 1g, Figura 4. 
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Figura 110. Inclinação do acelerômetro. (CLIFFORD e GOMEZ, 2005) 

 

Da Figura 4: 

                                                            [1] 

Levando em conta o valor de offset (Voff) ou 0g, desvio que é utilizado para compensar 

os valores medidos, obtém-se: 

 

                                                     [2] 

Onde: (ΔV/Δg) é a sensibilidade do acelerômetro e mede a taxa de variação do sinal de 

saída de acordo com a aceleração exercida, é dada em (mV/g).  

Quanto maior a sensibilidade, mais variações do sinal elétrico podem ser percebidas 

tornando assim o sensor mais preciso. 

De [1] e [2]: 

 

                                            [3] 

 

 

 

 

Plano Horizontal 
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Deslocamento de Bits 

Além do valor medido de ângulo é também enviado no mesmo pacote um código de 

identificação do eixo do robô a ser movimentado, além do comando com a função de abrir e 

fechar garra.  

Para a transmissão e recepção desse sinal (pacote) foi utilizada a técnica de 

deslocamento bit-a-bit. Técnica comum na manipulação de dados que movem todos os bits de 

uma variável para a direita ou para a esquerda. Sua importância está em possibilitar o envio 

dos dados em um mesmo pacote. Conforme os bits são deslocados para uma extremidade, 

zeros são colocados na outra, ou seja, os bits deslocados são perdidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Testes de funcionamento foram feitos com o acelerômetro estático para verificar seu 

funcionamento. Colocando o eixo X paralelo ao plano da terra (terra), o acelerômetro sofre 

uma força apenas em seu eixo Z. A Figura 5 apresenta a leitura do eixo X estático paralelo à 

terra. 

 

 

Figura 5. Acelerômetro eixo X estático para à terra. IFBA, 2016. 

 

É possível verificar que o eixo X não sofre nenhuma aceleração, 0g, já que se encontra 

paralelo à terra. O mesmo resultado foi encontrado para o eixo Y, já que ambos se encontram 

estáticos e paralelos à terra. 

Como o eixo Z é o único que está perpendicular ao plano da terra, esse eixo é o único 

sofrendo aceleração da gravidade da terra. E seu valor deve ser de 1g, como mostra a Figura 

6. 
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Figura 6. Acelerômetro eixo Z estático para à terra. IFBA, 2016. 

 

Para verificar a leitura do inclinômetro foi posto o eixo X do acelerômetro à 45º e 90º 

do plano da terra. A Figura 7 apresenta o resultado para a inclinação à 45º. É possível notar 

que o acelerômetro se comporta de maneira satisfatória na inclinação de 45º.  

 

 

Figura 7. Acelerômetro eixo X à 45º da terra. IFBA, 2016. 

 

O mesmo não foi encontrado para posição estática de 90º como é mostrado na Figura 8. 

Em posições acima de 83º aproximadamente, a leitura do inclinômetro começa a apresentar 

oscilações entre 83º e 88º não correspondendo a leitura correta. Esse comportamento é devido 

à natureza da função seno. 

Como o punho humano apresenta uma amplitude máxima de 85º, esse comportamento 

não influenciou diretamente no sistema desenvolvido. Sendo que poderia ser realizado 

movimentos incrementais para colocar o eixo do robô a posições acima de 85º. 
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Figura 8. Acelerômetro eixo X à 45º da terra. IFBA, 2016. 

 

O último teste foi realizado para validar o comportamento dinâmico da luva. Com o 

auxílio de uma plataforma de referência de angulação foi realizado um movimento de rotação 

com a luva para avaliar a sua leitura.  

Foi realizado um movimento de rotação de -40º a 40º e gerado o gráfico de leitura do da 

luva, Figura 9. 

 

 

Figura 9. Movimento de rotação da luva. IFBA, 2016. 

A Figura 10 apresenta o protótipo da construção da luva de dados para controle do 

manipulador. 
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Figura 10. Luva de dados. IFBA, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da luva conseguiu alcançar o objetivo proposto para o problema 

apresentado. O sistema desenvolvido pode ser implementado em sistemas de resgaste e/ou 

manipulação sendo necessário apenas adaptações especificas para cada robô, porém a base de 

funcionamento com o controle da luva continua o mesmo.     

A utilização do acelerômetro como um inclinômetro se mostrou satisfatório, mas é 

necessário ter certo cuidado em sua utilização devido a discrepância entre valores medidos e 

reais ao se aproximar de 90º, como mostra a Figura 8, caso o sistema a ser utilizado necessite 

de uma grande precisão.  

Esse problema acontece devido à natureza da função senoidal e pode ser solucionado ou 

amenizado através da utilização de no mínimo dois eixos do acelerômetro para o cálculo de 

inclinação, e dessa forma, calcular a tangente inversa da leitura dos dois eixos para obter o 

ângulo. Assim, quando um dos eixos estivesse na pior resolução o outro estaria na melhor, 

com isso a resolução global seria melhorada. 

Como sugestão para trabalhos futuros fica a proposta de implementar uma luva que 

utilize além do acelerômetro, o sensor giroscópio, garantindo uma maior estabilidade e 

precisão de leitura. 
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RESUMO: O trabalho aborda um objeto de aprendizagem (OA) utilizando recursos de 
engenharia biomédica para o desenvolvimento de habilidades em pressão arterial (PA). Nove 
PAs empregadas no OA foram baseadas na VI diretrizes de hipertensão arterial utilizando um 
único esfigmomanômetro. Um grupo experimental é composto por nove voluntários 
escolhidos aleatoriamente do último módulo do Curso Técnico em Enfermagem (CTEnf) do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) – Campus Boa Vista 
Centro. Duzentos e oitenta e seis pressões arteriais foram aferidas durante um mês no OA, um 
simulador humano de alta fidelidade, SimMan®. Uma comparação entre a reprodutibilidade 
das PAs com o subjetivismo de cinco enfermeiros sobre a análise bioestatística apresentou-se 
uma divergência. A análise da bioestatística foi realizada no software Minitab®, com o t de 
Student e ANOVA com nível de significância de 0,05 permitindo detectar quais voluntários e 
a determinada PA que necessita ou não de treinamentos para aperfeiçoar a habilidade de 
ausculta dos sons de Korotkoff. A análise bioestatística tem como premissa de utilizar de 
forma integrada ao OA como avaliação automática ou complementar na habilidade em 
mensurar PA individualmente e/ou grupo de alunos da área da saúde.  
Palavras–chave: Bioestatística, objeto de aprendizagem, esfigmomanômetro, engenharia 
biomédica, enfermagem. 
 

MEASUREMENT OF PA BY STUDENTS OF THE TECHNICAL 
COURSE IN NURSING USING A LEARNING OBJECT: 
COMPATARITIVO STUDY BETWEEN BIOSTATISTICS AND 
CLINICAL APPLICATION 
 
ABSTRACT: The work covers an object of learning (OA) using biomedical engineering 
resources for the development of skills in blood pressure (BP). Nine PAs employed in OA 
were based on VI guidelines of hypertension using a single sphygmomanometer. An 
experimental group consists of nine volunteers picked randomly from the last module of the 
nursing technical course (CTEnf) of Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Roraima (IFRR) – Boa Vista Campus Center. 286 arterial pressures were measured during a 
month in OA, a high-fidelity human Simulator, SimMan ®. A comparison between the 
reproducibility of the PAs with subjectivism of five nurses about Biostatistics Analysis 
showed a divergence. The analysis of Biostatistics was held at Minitab ® software, with the 
Student's t-test and ANOVA with a significance level of 0.05 allowing detect which 
volunteers and PA you need or not of training to enhance the ability of auscultation of 
Korotkoff sounds. Biostatistics analysis has as premise use seamlessly to OA as automatic 
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evaluation or complement the ability to measure PA individually and/or group of Students of 
the health area. 
KEYWORDS: Biostatistics, learning object, sphygmomanometer, biomedical engineering, 
nursing. 
 

INTRODUÇÃO 

Na área da educação, o impacto da adoção de recursos tecnológicos pode ser bem 

ilustrado pelo desenvolvimento e aplicação de Objetos de Aprendizagem (OA). No Ensino 

Técnico, especificamente tem-se uma experiência de adoção de OA no Curso Técnico em 

Enfermagem (CTEnf) ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Roraima (IFRR) - Campus Boa Vista Centro. 

No caso do ensino de enfermagem, a utilização de OA possibilita experiências que são 

mais atraentes aos estudantes, devido ao seu caráter dinâmico e multisensorial, fato que 

favorece ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (PRADO et al., 2011). 

Em decorrência de sua repercussão positiva no ambiente educacional, várias 

publicações a respeito das utilizações dos OAs já podem ser encontradas, contudo ainda não 

há um consenso a respeito de uma definição. Considerando este fato, adota-se nesse artigo, a 

definição de OA proposta por Gutierrez (2004) que o admite enquanto qualquer material que 

venha a ser utilizado no processo de ensino, que utilize alguma forma de tecnologia. 

O OA disponibilizado do Curso Técnico em Enfermagem (CTEnf) está em um 

laboratório de simulação de UTI, o produto da empresa norueguesa, SimMan®, é considerado 

um simulador de alta fidelidade apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. SimMan® disponibilizado ao Laboratório de simulação de UTI do 
IFRR como OA. 
 

O SimMan® é considerado de alta fidelidade porque apresenta características 

fisiológicas e anatômicas próximas ao ser humano como: sinais vitais - pressão arterial (PA), 

saturação do oxigênio (SPO2), pulsação, frequência cardíaca e respiratória; sinais de 

eletrocardiograma (ECG); sons pulmonares e cardíacos para auscultar (RODRIGUES et al., 

2016). 
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Dentre essas características do SimMan®, o presente trabalho aborda a pressão arterial, 

por ser um dos sinais vitais que o técnico em enfermagem necessita de equipamentos 

(esfigmomanômetro) e constantes treinamentos por ser uma prática individualizada (entre o 

profissional com o paciente). 

Este artigo tem como objetivo analisar as pressões arteriais mensuradas no SimMan® 

coletadas durante um mês comparando a aplicação clínica (subjetividade) de cinco 

enfermeiros com a bioestatística, além de identificar quais voluntários necessitam de 

treinamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) com Seres 

Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O CEP recomendou-se a 

utilização de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para cada grupo: 

Grupo Experimental e Grupo Controle.  

As inclusões destes voluntários na pesquisa foram: Estar regularmente matriculado no 

Curso Técnico em Enfermagem do IFRR - Campus Boa Vista Centro no módulo IV (último 

módulo); Ter cursado e/ou estar cursando as disciplinas: Assistência ao Paciente Assistência 

ao Paciente Crítico II e Assistência de Enfermagem em situações de urgência e emergência. E 

como critérios de exclusão da pesquisa os voluntários que apresentem ou desenvolvam algum 

impedimento de participar do projeto, tais como doenças contagiosas ou incapacitantes. 

Um total de dezoitos alunos estavam presentes na explicação da pesquisa, concordaram 

na participação assinando o TCLE, tornando-os voluntários da pesquisa. A divisão dos grupos 

controle e experimental foi aleatório. O grupo controle está relacionado a utilizar técnicas 

tradicionais de ensino, ou seja, mensuração de PA entre pares. 

Este trabalho explora somente o grupo experimental, devido o foco do trabalho, que é 

utilizar o objeto de aprendizagem, SimMan®, na habilidade de ausculta dos sons de 

Korotkoff. A Figura 2 apresenta a metodologia empregada neste estudo. 
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Figura 2. Metodologia empregada na pesquisa. 
 

Com base no referencial teórico, a proposta metodológico-científica deste estudo aplica-

se a um laboratório de simulação de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do IFRR – 

Câmpus Boa Vista Centro como sendo uma simulação segura para os alunos desenvolverem 

suas habilidades na ausculta dos sons de Korotkoff. 

A figura 2 utiliza um único esfigmomanômetro da marca PREMIUM, verificado pelo 

Instituto de Pesos e Medidas do Paraná (IPEM-PR) no mês de março de 2016, assim como o 

uso pessoal do estetoscópio. 

A pesquisa foi realizada durante um mês no laboratório de simulação de UTI do IFRR. 

Noves valores de PA programada no SimMan® foram baseadas na VI diretrizes da 

hipertensão arterial apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Nove programas de pressão arterial programado no SimMan® (VI DIRETRIZES 
DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 
 

 
 

Os voluntários mensurava as PAs no SimMan® de forma aleatória conforme as 

programações da tabela 1 por meio de um operador do simulador. Os dados foram analisados 

em duas etapas: bioestatística utilizando o software Minitab® e o subjetivismo de cinco 

enfermeiros para validar ou não a determinada pressão arterial sistólica (PAS) e pressão 

arterial diastólica (PAD) com os dados da reprodutibilidade. 
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Etapa I - Houve a necessidade de averiguar este OA, se o valor programado 

corresponde às medições pelos voluntários. Dentre as inúmeras técnicas de estatísticas, o t de 

Student e ANOVA é propício para esta finalidade. 

O t de Student é uma distribuição para estimar os parâmetros estatísticos com uma 

margem de segurança de 95 % a partir de amostras finitas. Nesta distribuição é possível 

comparar dois tratamentos diferentes utilizando o teste bilateral, considerando duas hipóteses 

(ALBERTAZZI & SOUSA, 2008; GUIMARÃES, 2008): 

 Ho : µ1 = µ2; 

 Ha : µ1 ≠ µ2. 

Onde: 

Ho: Hipótese Nula, onde a média dos valores de PA do SimMan® são iguais as 

medições realizado pelos voluntários utilizando o esfigmomanômetro com o estetoscópio. Em 

outras palavras, se o P-valor for maior que 0,05 aceita-se Ho, indicando que não há 

necessidade de treinamento. 

Ha: Hipótese Alternativa, onde a média dos valores de PA do SimMan® são diferentes 

das medições realizadas pelos voluntários utilizando o esfigmomanômetro e o estetoscópio). 

Em outras palavras, se o P-valor for menor que 0,05 rejeita-se Ho, indicando a necessidade de 

treinamento. 

µ1: Média das PAs do SimMan®. 

µ2: Média das PAs do esfigmomanômetro aferido pelo voluntário. 

Etapa II - Explicou-se individualmente aos cinco enfermeiros sobre o valor de 

referência do SimMan®, o valor médio e incertezas da pressão arterial aferida pelos 

voluntários conforme a reprodutibilidade. Desta forma, cada enfermeiro dava o parecer na 

PAS e PAD como válido ou inválido. Devido ao subjetivismo o parecer final prevalecia o 

maior quantitativo para cada PAS e PAD da Tabela 1. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 3 apresenta o método aplicado no laboratório de simulação de UTI do IFRR de 

modo a aplicar e averiguar a habilidade em auscultar os sons de Korotkoff. 
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Figura 3. Uma voluntária do grupo experimental aferindo a pressão arterial no 
SimMan®. 
 

A Figura 4 apresenta o quantitativo dos voluntários da pesquisa com as respectivas 

pressões arteriais mensuradas para cada programação estabelecida da tabela 1 realizada no 

SimMan®. 

 

Figura 4. Quantitativo individual das PAs realizadas pelos voluntários conforme a 
tabela 1. 
 

Na Figura 4 foram mensuradas duzentas e oitenta e seis pressões arteriais por nove 

voluntários do grupo experimental utilizando o SimMan®. Os voluntários são constituídos por 

quatro homens (44,5%) na faixa etária de 26 a 45 anos de idade e cinco mulheres (55,5%) na 

faixa etária de 20 a 26 anos de idade. 

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de PAs mensuradas (n) para cada programação do 

SimMan®. Calculou-se o valor médio e as incertezas expandidas conforme a 

reprodutibilidade das PAs. 
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Tabela 2. Nove reprodutibilidades das PAs programadas no SimMan®, com seu valor médio 
e incertezas da PAS e PAD. 
 

 
 

Com base nos resultados da Tabela 2, foi repassado aos cinco enfermeiros 

aleatoriamente e individualmente para validar ou não conforme a sua subjetividade como 

referência de um “jovem adulto”. Prevalecendo três votos a dois para cada PAS e PAD, tem-

se o resultado na Tabela 3. 

Tabela 3. Subjetividade dos cinco enfermeiros em validar a reprodutibilidade da PAS e PAD. 
 

 

A Figura 5 resultou-se dos P-valor adquirido no software Minitab® com o comando t de 

Student, apresentando o quantitativo de hipóteses nulo e alternativo para cada PA conforme a 

Tabela 2. 

Na figura 5, tem-se: Ho (S): Hipótese nula para PAS; Ha (S): Hipótese alternativa para 

PAS; Ho (D): Hipótese nula para PAD; Ha (D): Hipótese alternativa para PAD. 
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Figura 5. Quantitativo de hipóteses nulo e alternativo das pressões arteriais 
sistólicas e diastólicas. 
 
Na tabela 4 apresenta os voluntários que necessitam de treinamento na habilidade de 

ausculta dos sons de Korotkoff conforme o comando ANOVA do software Minitab® com 

nível de significância de 0,05 para cada programação da PAS e PAD. 

O SimMan® considerado um manequim sofisticado e automatizado esta inserido em um 

ambiente seguro e controlado, permitindo aos voluntários do grupo experimental ações no 

desenvolvimento da habilidade, especificamente os sons de Korotkoff (ROMANO & FILHO, 

2007). Desta forma, os voluntários sentiram-se protagonista do cenário vivenciado, um dos 

pontos marcantes da pesquisa foi uma das voluntárias com uma rápida e inesperada fala com 

o SimMan®, permitindo autorização de sua pessoa para mensurar a pressão arterial. 

 

Tabela 4. Relação de voluntários que necessitam de treinamento na mensuração em PA. 
 

 
 
Por ser um simulador humano, pode-se repetir o procedimento de aferir a pressão 

arterial quantas vezes forem necessárias até seu pleno domínio na habilidade de manusear o 

esfigmomanômetro e auscultar os sons de Korotkoff. 
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As incertezas da tabela 2 são as expandidas, calculadas com base nos valores das 

incertezas do tipo A (repetibilidade) e tipo B (incerteza da calibração do padrão do 

esfigmomanômetro e resolução) (ALBERTAZZI & SOUSA, 2008; GUIMARÃES, 2008). 

Para o subjetivismo resultante da tabela 3, explicou-se aos cinco enfermeiros de forma 

simples o que é valor médio e incertezas para darem o parecer de forma individual, 

prevalecendo o maior quantitativo para válido e inválido na PAS e PAD correspondente. 

Na tabela 3 percebe-se que a maioria das resultantes das PA de cada programação foi 

válida, exceto as PASs em: E5, E8 e E9. 

Utilizando o t de Student com 95 % no intervalo de confiança para gerar a figura 5 

entra-se em concordância parcial apontada pelos cinco enfermeiros em invalidar E5, E8 e E9 

coincidindo com a hipótese alternativa (Ha) destacado (cor rosa) resultando que os 

voluntários necessitam de treinamentos. Porém, pela bioestatística demonstrou-se de forma 

geral, reprodutibilidade, que todos os voluntários tendem a Ha (S) e cinco casos na Ha (D), ou 

seja, de forma ampla, todos devem fazer mais treinamentos. 

A inclusão da reprodutibilidade em PA no SimMan® no presente artigo é para somar 

quanto a uma preocupação da autora Nassi-Colò (2016), que menciona uma ausência de 

reprodutibilidade nas pesquisas científicas pondo em risco a credibilidade na ciência e na 

pesquisa realizada. Logo a figura 5 apresenta a reprodutibilidade nas PAs com um “n” maior 

igual a trinta medições, um valor estatisticamente aceitável para este e futuros experimentos 

(ALBERTAZZI & SOUSA, 2008; GUIMARÃES, 2008). 

Percebe-se que a voluntária9 e voluntário2 tem três medições conforme a figura 4 para 

cada programação, um quantitativo maior que a voluntária8, porém na realização do ANOVA, 

voluntário2, a voluntária5 e voluntária9 recomendam-se melhorias em quase todas as PASs e 

PADs, conforme a tabela 4. Em outras palavras precisam o quanto antes de mais treinamentos 

em PA. 

Uma tendência para obter um ambiente seguro à aprendizagem é o uso da simulação e 

de simuladores. Utilizados nos currículos de Medicina e em outros cursos das Ciências da 

Saúde devido aos múltiplos cenários e estratégias didáticas, com resultados satisfatórios, pode 

ser modelado e aplicado ao ensino-aprendizagem dos respectivos cursos no que tange às 

habilidades técnico-científicas dos alunos, no caso, Técnicos de Enfermagem (AFANADOR, 

2012). 
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CONCLUSÕES 

O processo de utilizar o SimMan® como objeto de aprendizagem apresenta as seguintes 

vantagens: domínio da técnica da ausculta dos sons de Korotkoff, onde o procedimento pode 

ser repetido inúmeras vezes para desenvolver a habilidade e não arriscando a saúde do 

paciente humano para obter a experiência profissional. 

O objeto de aprendizagem possibilita capacitar e treinar pressão arterial dos voluntários 

em um ambiente seguro e controlado para avaliar formativamente a habilidade em auscultar 

sons de Korotkoff. 

A subjetividade dos enfermeiros para avaliar a reprodutibilidade das PAs dos 

voluntários apresentou-se as seguintes desvantagens: atribuiu-se aos voluntários, lacunas 

incompletas implicando deficiência na detecção da aprendizagem, requisitou-se um intervalo 

de tempo considerado para avaliar manualmente cada PA realizada no SimMan® conforme os 

dados da tabela 2. 

A subjetividade na avaliação de PA pode resultar divergências quando o número de 

alunos inseridos na prática é significativo, tendo déficits na atenção e aprendizagem 

incompleta para verificar se o procedimento está conforme a literatura. 

A bioestatística em conjunto com o OA SimMan® pode ser uma ferramenta integrada e 

promissora para distinguir de forma quantitativa o processo na habilidade de ausculta dos 

sons de Korotkoff em detectar dentro de um grupo, qual voluntário para cada PA necessita de 

treinamento ou não. A análise bioestatística pode preencher esta lacuna, pois há uma premissa 

de utilizar como avaliação automática ou complementar na habilidade em mensurar PA 

individualmente e/ou grupo. 
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RESUMO: O presente trabalho busca o desenvolvimento de método de medição de vazão não 
intrusivo para sistemas de refrigeração desvinculando-se dos medidores ultrassônicos, a partir 
de um estudo teórico experimental que estime a vazão validada pelo equipamento ultrassônico 
UFM170. Tal método é baseado em correlações matemáticas que aferem vazões volumétricas 
que dependam do diâmetro e diferença de pressão. A bancada experimental que deu suporte 
ao presente trabalho foi desenvolvida no Laboratório de Física do Instituto Federal da Paraíba 
Campus João Pessoa. Este estudo visa descrever todos os aspectos positivos e negativos 
evidenciando sua construção, seu funcionamento e como consequência analisar todos os 
aspectos encontrados ao longo dessa pesquisa buscando contribuir com técnicas de medição 
de vazão não intrusiva nos sistemas de refrigeração por absorção que utilizam como fluído a 
solução salina de Brometo de Lítio (LiBr). 
Palavras–chave: vazão, não intrusiva, brometo de lítio 
 

FLOW MEASUREMENT NON INTRUSIVE SOLUTION FOR LITHIUM 
BROMIDE VIA CORRELATION MATHEMATICS OBTAINED BY 
MULTIPLE REGRESSION METHOD 
 
ABSTRACT: This study seeks to develop non intrusive flow measurement method for 
cooling systems delinking itself from ultrasonic meters, from a theoretical experimental study 
to estimate the flow validated by ultrasonic equipment UFM170. This method is based on 
mathematical correlations that measure volumetric flow rates that depend on the diameter and 
pressure difference. The experimental bench that gave support to this work was developed in 
the Physics Laboratory of the Federal Institute of Paraíba Campus João Pessoa. This study 
aims to describe all the positives and negatives showing its construction, operation and as a 
result examine all aspects found throughout this research in order to contribute to non-
intrusive flow measurement techniques in cooling systems for absorption using as fluid 
solution saline bromide Lithium (LiBr). 
KEYWORDS: flow, non-intrusive, lithium bromide 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento científico e tecnológico proporcionou benefícios imensuráveis à 

humanidade e atrelado a tais qualidades, alguns impactos sociais causados por essas 
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transformações recentes na ambiência humana resultantes dessas atividades são considerados 

como pertinentes ao campo do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico, 

bem como das consequentes inovações.  

Baseado nesse discurso o trabalho em linhas gerais, aborda o conceito de vazão, suas 

aplicações, algumas de suas tecnologias e técnicas de medição de vazão com aparelhos 

ultrassônicos tipo tempo de trânsito (UFM170) em sistemas de refrigeração por absorção que 

usam o fluido brometo de lítio (LiBr), objetivando desenvolver um sistema de medição de 

vazão não intrusivo baseado em correlações matemáticas que dependam explicitamente do 

diâmetro e diferença de pressão para sistemas de refrigeração por absorção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A bancada consiste de um circuito hidráulico resultando em 6,87 m em aço inox, 

composto por três dutos flangeados de diâmetros distintos 19, 22 e 25 mm, conectado ao 

circuito principal por reduções flangeadas. Conta com um recipiente T5-50 litros, também em 

aço inox, além de 4 válvulas de esfera NICSA (11/2’’), 3 válvulas globo (2 Válvulas DECA, 

11/2’’ e 1 Válvula FRABWAR, ¾’’), 2 conexões T e 1 redução (50mm/25mm). A energia 

para escoamento é cedida ao fluido, por uma bomba de engrenagem comercializada pela 

STAINLESS STEEL PUMPS LTD e acionada por um motor BROWN BOVER, trifásico de 

0,5 HP alimentado a 220 V. 

 

 

Figura 1. Bancada Experimental/ Inversor de Frequência, Transdutores de 
Pressão, UFM170. IFPB, 2016. 
 
Como também, de dispositivos de monitoramento e aquisição de dados tais como; 

inversor de frequência, transdutores de pressão e o medidor de vazão UFM170, onde o 

gerenciamento desses dispositivos, no que tange a aquisição de dados, processamento e 

intervenção no circuito hidráulico do experimento, ficou a cargo do LabVIEW versão 8.5.  

Diante do exposto, será possível a aquisição e monitoramento desses dados que servirão 

para uma análise simultânea de todos dados explicitados, dados estes que darão os resultados 

esperados que serão conclusivos para o fechamento do objetivo do trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram feitos ensaios para frequência de 60 Hz para os diâmetros de 19, 22 e 25 mm, 

com esses dados será possível um confronto direto entre os valores de vazão do ultrassom 

com o valor da vazão teórica imposta no LabVIEW (vazão para o escoamento laminar 

completamente desenvolvido), fato este que pode ser visto nos gráficos que seguem;  

 

Figura 2: Gráficos das vazões do ultrassom x vazões teóricas para os diâmetros: 
(a) 19 mm, (b) 22 mm (c) 25 mm – Água. IFPB, 2016. 

 
A análise dos gráficos remete a uma leve discrepância que existe entre a vazão do 

ultrassom e a vazão teórica, no qual pode ser evidenciado pelo erro percentual na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 1: Discrepância que existe entre a vazão do ultrassom e a vazão teórica. IFPB, 2016. 
 

Erro Percentual entre a vazão do ultrassom e a 
vazão teórica 

19 mm 22 mm 25 mm 

10,732 % 5,445 % 1,127 % 

 

Com a análise desses dados busca – se encontrar uma correlação matemática que 

desvinculando – se do aparelho ultrassônico UFM170, estime vazões volumétricas que 

dependam diretamente dos diâmetros e diferenças de pressão, sem vínculos explícitos com 

outras grandezas, uma equação cuja expressão seja dada por: 
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1.0 

Onde: 

Q(D,ΔP) – Vazão volumétrica obtida por correlação; 

C, α, β – Coeficientes provenientes da correlação; 

D – Diâmetro; 

ΔP – Diferença de pressão. 

 

Todo levantamento dos dados evidenciados juntamente com a análise dos gráficos 

possibilitará encontrar tal expressão da vazão volumétrica por correlação (eq. 1.0) que é 

justamente o objetivo do presente trabalho. 

De posse destes dados, por escolha, utilizou – se o método da Regressão Múltipla, que é 

um procedimento analítico de dados baseado no critério dos mínimos quadrados, esse 

procedimento foi realizado no Excel, no que culminou nos seguintes resultados; 

 

Tabela 2: Coeficientes de correlação da água para impor a equação 1.0. IFPB, 2016. 
 

 
Coeficientes da Correlação 

 
C α Β 

1ª Regressão 5,1522x10-11   3,37104321  0,939808152 

2ª Regressão 3,02118x10-10  2,90988778   0,891899564 

 

A primeira regressão aplicada à equação 1.0 fornecerá uma expressão de correlação 

para a vazão teórica observe; 

 

1.1 

 

A regressão múltipla realizada pelo Excel forneceu dados estatísticos que são 

pertinentes ao estudo do presente trabalho, no qual podemos evidenciar; 
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Tabela 3: Estatísticas da 1ª Regressão Múltipla – Água. IFPB, 2016. 
 

Estatística da 1ª Regressão 

R múltiplo 0,999966954 

R-Quadrado 0,99993391 

R-quadrado 
ajustado 

0,999933172 

Erro padrão 0,000730134 

Observações 182 

 

A segunda regressão aplicada à equação 1.0 fornecerá uma expressão de correlação para 

a vazão do ultrassom observe; 

 

1.2 

 
Tabela 4: Estatísticas da 2ª Regressão Múltipla – Água. IFPB, 2016. 
 

Estatística de 2ª Regressão 

R múltiplo 0,972290501 

R-Quadrado 0,945348817 

R-quadrado ajustado 0,94473819 

Erro padrão 0,017559503 

Observações 182 

 

Denominaremos as equações 1.1 e 1.2 como equação da vazão volumétrica proveniente 

da correlação, com ela pode - se traçar curvas e comparar com as curvas de vazões que foram 

evidenciadas pelas gráficos da figura 2 observe; 
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Figura 3: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 19 mm – Água. IFPB, 2016. 

 

 

Figura 4: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 22 mm – Água. IFPB, 2016. 

 

Figura 5: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 25 mm – Água. IFPB, 2016. 

 
Analisando as figuras 3, 4 e 5 pode - se extrair a discrepância em termos de erros 

percentuais da vazão volumétrica do ultrassom com a vazão volumétrica da correlação 

ultrassônica, para cada diâmetro, observe; 
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Tabela 5: Erros Percentuais entre vazão do ultrassom e vazão da correlação ultrassônica. 
IFPB, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

Nessas condições podemos concluir que o objetivo do presente trabalho para a água foi 

extremamente satisfatório tendo em vista que foi possível encontrar a correlação matemática 

para a vazão ultrassônica em termos do diâmetro e da diferença de pressão que quando 

comparado com a vazão ultrassônica teve resultados satisfatórios. 

O mesmo procedimento que foi realizado com a água foi de maneira recíproca realizada 

com a solução do Brometo de Lítio, no qual, com todos os cuidados devidos forneceu – nos 

os seguintes coeficientes de correlação; 

 

Tabela 6: Coeficientes de correlação do brometo de lítio para impor a equação 1.0. IFPB, 
2016. 

 
Coeficientes da Correlação 

 
C α Β 

1ª Regressão 5,22441x10-12 3,516661716 0,999549842 

2ª Regressão 3,63741x10-7 1,481167131 0,327984843 

 

A primeira e segunda regressões aplicadas à equação 1.0 fornece as expressões para a 

vazão teórica e ultrasônica para o brometo de lítio observe; 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 Diante posse das equações pode – se traçar curvas que relacionam as vazões. 

Diâmetro (mm) Erro (%) 

19 1,061818182 

22 0,717592592 

25 0,444927536 
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Figura 6: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 19 mm – Brometo de Lítio. IFPB, 
2016. 

 

Figura 7: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 22 mm – Brometo de Lítio. IFPB, 
2016. 
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Figura 8: Relação entre curvas da vazão do ultrassom, vazão teórica e vazões 
provenientes da correlação para o diâmetro de 25 mm – Brometo de Lítio. IFPB, 
2016. 

 

Analisando as figuras 6, 7 e 8 pode - se evidenciar a curva de vazão da correlação 

ultrassônica e ver que a mesma oferece uma boa estimativa quando comparada com a 

correlação da vazão teórica. 

Portanto com essas abordagens chega – se ao objetivo do presente trabalho, que é 

justamente encontrar uma correlação matemática que estime a vazão volumétrica em termos 

de diâmetro e diferenças de pressão desvinculando – se do medidor ultrassônico. 

 

CONCLUSÕES 

Tendo em vista todo o exposto, o desenvolvimento de sistema de medição de vazão não 

intrusivo para sistemas de refrigeração por absorção que é a abordagem do presente trabalho, 

mostrou – se capaz de realizar os objetivos do mesmo; que, desvinculando – se do medidor 

ultrassônico passa a aferir/estimar vazões que dependam explicitamente apenas do diâmetro e 

das diferenças de pressão através da correlação matemática encontrada. Outro ponto 

importante é que o proposito do trabalho não aplica - se apenas em sistemas de refrigeração 

por absorção com o par água brometo de lítio, pode estender – se a qualquer sistema de 

refrigeração para qualquer que seja o fluído de trabalho. 
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RESUMO: A indústria da construção civil, responsável por grande parte do consumo da 
matéria-prima existente no planeta, é uma das maiores produtoras de resíduos que impactam 
de forma negativa o meio ambiente. Neste sentido, a falta de planejamento e controle da sua 
produção é uma das principais causas para a ocorrência de perdas no setor. Essa deficiência 
gera outros problemas tais como a baixa produtividade no setor e qualidade inferior de seus 
produtos. Buscando a melhoria do planejamento e controle de obras realizadas no município 
de Picuí, a pesquisa realizou um diagnóstico da situação deste planejamento através de um 
checklist que tinha como finalidade identificar as principais causas de perdas de materiais, 
tempo e dinheiro investidos. Os resultados encontrados mostraram que as condições 
encontradas no canteiro estudado eram ruins ou péssimas, além de propor os aspectos que 
poderiam ser melhorados. 
Palavras–chave: checklist, construção civil, gerenciamento da produção 
 
 

IMPROVEMENT OF THE PLANNING AND CONSTRUCTION WORK 
IN THE MUNICIPALITY OF PICUÍ THROUGH THE 
IDENTIFICATION OF THE MAIN CAUSES OF LOSS OF 
MATERIALS, TIME AND MONEY INVESTED 
 
ABSTRACT: The Industry of construction, which is responsible for a large part of raw-
material consumption in the planet, is one of the greatest producers of residues that cause a 
negative impact on the local environment. In that way, the lack of production planning and 
control is one of the main causes of losses in this industry. This brings other problems, such 
as low productivity and quality in the sector. Searching fot the improvement of the 
construction planning and control in the municipality of Picuí, this research conducted a 
diagnostic study of the situation of construction planning and control, through a checklist that 
aimed at identifying the main causes of losses of materials, time and money invested in the 
construction. The results suggest that the observed construction site was either in bad or very 
bad conditions. Besides that, the study proposes aspects that could be improved. 
Keywords: production control, construction, planning. 
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INTRODUÇÃO 

A construção civil é uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento 

econômico e social, entretanto, também é uma das maiores geradoras de impactos ambientais, 

tanto pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da paisagem ou pela geração de 

resíduos (SANTOS et al., 2012).  

Costa e Rosa (2002) apontam o desperdício nos canteiros como um dos grandes 

problemas do setor da construção civil citando como uma dentre suas principais causas a 

deficiência no planejamento logístico, que eleva o custo das obras visto que acrescenta etapas 

na produção que não agregam valor à obra. 

Formoso et al. (1999) destaca que a falta de planejamento é uma das principais causas 

para a ocorrência de perdas na construção, sendo fundamental o desenvolvimento de estudos 

para a melhoria do desempenho neste processo.  

Além do desperdício de materiais e elevadas perdas, com a consequente geração de 

resíduos, as falhas no planejamento e controle da produção também geram outros problemas 

na construção civil, como baixa produtividade no setor e qualidade inferior de seus produtos 

(SOMMER, 2010).  

Contudo, embora o planejamento e controle estejam diretamente relacionados à 

melhoria da eficiência e eficácia da produção, diversos autores apontam a existência de um 

elevado número de problemas durante sua implantação, gerando um baixo desempenho das 

empresas neste quesito (BALLARD, 2000). 

Sommer (2010) afirma que diversas pesquisas foram realizadas no intuito de adaptar 

conceitos de gestão da produção desenvolvidos em outras indústrias para o setor da 

construção civil, dentre elas o planejamento e controle da produção. Entretanto, o progresso 

com técnicas não acabou com a insatisfação com a sua aplicação e com os resultados obtidos. 

Neste sentido, Klaus (2015) afirma que nos dias atuais é imprescindível a capacitação 

das construtoras no gerenciamento e planejamento eficientes de seus empreendimentos. De 

acordo com o autor, o crescente nível de exigência dos clientes, bem como o estreitamento 

das margens operacionais das empresas, oriundos da inflação dos preços dos materiais e mão 

de obra, levaram o subsetor de edificações a repensar suas estratégias de gestão da produção.  

As novas práticas buscam maior eficácia técnico-econômica, enfatizando aspectos como 

o consumo de materiais, diminuição de prazos de execução, aumento da produtividade e 

minimização da mobilização de recursos, tendo como finalidade a sobrevivência das empresas 

no mercado (KLAUS, 2015). 
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Com base no que foi fundamentado acima, podemos definir o problema investigado na 

pesquisa como a falta de planejamento e controle das obras executadas no município de Picuí, 

que foi avaliado através da identificação de perdas existentes, sejam estas referentes a 

materiais, tempo ou dinheiro investidos, com a subsequente proposição de medidas para 

redução destas perdas. 

Neste sentido, o objetivo da pesquisa é melhorar o desenvolvimento urbano do 

município de Picuí a partir do planejamento e controle das obras realizadas na cidade, através 

da identificação das principais causas de perdas de materiais, tempo e dinheiro investidos, 

propondo alternativas que reduzam estes desperdícios, aprimorando aspectos de qualidade, 

custos e sustentabilidade da construção civil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia do estudo foi a pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (1998), a 

pesquisa-ação pode enfatizar um dentre três principais aspectos, ou os três 

simultaneamente: resolução de problemas, aprendizagem dos participantes ou produção 

de conhecimento. O referido autor define pesquisa-ação como uma pesquisa social de 

base empírica, idealizada e executada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo onde os pesquisadores e participantes estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Inicialmente foram escolhidas obras das construtoras parceiras do projeto atuantes 

na cidade de Picuí com diferentes portes e tipologias para a observação, a partir da 

disponibilidade das mesmas no local de realização do estudo. Esta escolha tinha por 

finalidade comparar lacunas de planejamento com diferentes tipologias de obra, 

verificando assim se existe algum tipo com mais ou menos problemas no planejamento. 

Além disso, também foram acompanhadas diferentes etapas de uma mesma obra, para 

verificar quais as etapas possuem as principais falhas de planejamento e controle da 

produção.  

Após a escolha das obras, foi realizado um estudo exploratório dos canteiros de 

obra com o intuito de obter um diagnóstico inicial da situação do planejamento e sistema 

logístico existente nestes canteiros. Nesta etapa foi aplicado um checklist em cada uma 

das obras escolhidas. O checklist é adaptado do estudo de Klaus (2015) e busca 

identificar os diversos tipos de perdas existentes nas obras. O resultado desse diagnóstico 

foi apresentado às construtoras participantes do projeto. 
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Depois de realizado o diagnóstico inicial das perdas encontradas em cada canteiro 

de obras observado, a etapa seguinte da pesquisa foi de mensuração quantitativa destas 

perdas em termos financeiros e de prazo da obra. Para isso utilizou-se um Sistema de 

Indicadores de Qualidade e Produtividade para a Construção Civil (FORMOSO et al., 

1996). Os seguintes indicadores foram utilizados: perdas de materiais; espessura média 

de revestimentos de argamassa internos e externos; percentual de tempos produtivos, 

improdutivos e auxiliares; índice de retrabalho. Ao final desta etapa, a quantificação das 

perdas também foi exposta para os parceiros do projeto. 

Posteriormente à identificação e quantificação das perdas, foram elaboradas 

soluções práticas e fáceis de serem aplicadas para correção dos problemas. Esta fase do 

estudo foi feita em conjunto com os construtores, e teve o intuito de verificar as 

dificuldades de modificar as práticas construtivas utilizadas atualmente. Os 

pesquisadores, juntamente com os parceiros, escolheram quais as soluções a serem 

implementadas e como sua aplicação ocorreria na obra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Escolha das obras 

Foram escolhidas duas obras de pequeno porte e duas obras de médio porte que se 

encontravam em execução no município de Picuí-PB. No que diz respeito às obras de 

pequeno porte, a primeira foi um condomínio de pequeno porte e a segunda, uma 

residência unifamiliar de médio porte, ambas com orçamentos previstos em valores 

abaixo de um milhão de reais. 

As obras de médio porte foram: obra hospitalar, escolhida pelo fato de ser uma das 

de maior destaque na cidade com orçamento previsto de R$ 1.394.386,04; refeitório do 

IFPB Campus Picuí com orçamento no valor de R$ 1.307.317,76. 

As fases em que as obras se encontravam na visita foram: fase de revestimento 

interno e coberta na primeira visita à Obra Hospitalar; fase de revestimento externo e 

esquadrias na segunda visita à Obra Hospitalar; fase de acabamentos, limpeza e pintura 

no Condomínio de Pequeno Porte; fase de acabamentos, revestimento de piso e parede na 

Residência Unifamiliar de Médio Porte; fase de revestimento de paredes e coberta na 

primeira visita ao Refeitório do IFPB; fase de revestimento de pisos na segunda visita ao 

Refeitório do IFPB. 
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Aplicação do checklist 

Foi aplicado o checklist adaptado do estudo de Klaus (2015) dividido em quatro 

seções numeradas 1 a 4, sendo estas respectivamente: Organização do canteiro de obras; 

Recebimento e armazenagem dos materiais; Movimentações e transportes internos; e, 

Fluxo de informações. Em cada um dos itens poderiam ser marcadas as opções “SIM”, 

quando o questionamento feito no item é verificado, “NÃO”, caso não seja verificado, e 

“NÃO SE APLICA”, para quando o questionamento diz respeito a alguma situação que 

não acontece no canteiro de obras relativo à avaliação. 

A nota de cada seção (NS) foi definida pela razão entre os pontos obtidos (PO) e os 

possíveis (PP) multiplicado por 10, assim sendo: NSn = PO/PP x 10. A nota geral (NG) 

foi obtida arável da razão entre o somatório de todas as NS (NSi) e 4, assim sendo: NG = 

∑NSi/4. Para avaliação qualitativa das seções de avaliação e da nota geral do canteiro foi 

considerada a seguinte escala Klaus (2015): Condições ruins ou péssimas: nota entre 0,0 

e 5,0, inclusive; Condições razoáveis: nota entre 5,1 e 8,0, inclusive; Condições boas ou 

satisfatórias: nota acima de 8,1. 

Após a aplicação dos checklists nos canteiros de obras estudados, as notas obtidas em 

cada seção encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Notas obtidas pelas obras para as quatro seções do checklist aplicado. 

SEÇÕES OH 1 OH 2 CD RES RF 1 RF 2 
Organização do canteiro de obras 3,33 5 2,78 4,44 5,26 5 
Recebimento e armazenagem dos 
materiais 

0,95 0,8 0,83 0,38 5,6 5,83 

Movimentações e transportes internos 2,24 2,85 3,33 2,85 7,78 4,44 
Fluxo de informações 2,35 2,63 0,55 1,66 5,88 5,88 
MÉDIA GERAL 2,19 2,82 1,87 2,33 6,13 5,29 
Onde: OH 1 = obra hospitalar na 1ª visita; OH 2 = obra hospitalar na 2ª visita; CD = condomínio; RES = 
residência unifamiliar; RF 1 = refeitório na 1ª visita; RF 2 = refeitório na 2ª visita. 

 

O diagnóstico do planejamento e controle da produção no canteiro foi realizado através 

de fotos e do preenchimento do checklist. Pelas notas obtidas na Tabela 1, constatamos que a 

obra do Refeitório obteve as maiores notas nas duas visitas, seguida da Obra Hospitalar em 

sua segunda visita. Podemos verificar que as obras de porte médio, no geral, tiveram 

resultados melhores do que as obras de menor porte, sendo que destas últimas, a Residência 

Unifamiliar apresentou uma nota maior do que a obtida na primeira visita da Obra Hospitalar. 

Contudo, vale salientar que seria necessário um maior número de canteiros visitados para que 

os resultados fossem mais representativos. 
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A seção que obteve menores notas foi a de recebimento de materiais na Obra Hospitalar 

na primeira e segunda visita, com 0,95 e 0,8 respectivamente, e também na Residência 

Unifamiliar (0,38), sendo a segunda menor nota nas demais obras. Apenas a obra do 

Refeitório apresentou condições razoáveis de planejamento. A Figura 1 mostra um exemplo 

da situação do armazenamento inadequado de materiais na primeira visita à Obra Hospitalar. 

 

Figura 1. Armazenamento inadequado de materiais na primeira visita à Obra 
Hospitalar. 

 

No que diz respeito ao acompanhamento de diferentes etapas de uma mesma obra, 

verifica-se que a Obra Hospitalar obteve um pequeno aumento de sua nota na segunda visita, 

onde aconteciam as atividades de acabamentos, limpeza e pintura com relação à primeira 

visita que se encontrava na fase de revestimento externo e esquadrias. 

A Obra do Refeitório reduziu a sua nota de 6,13 na primeira visita onde aconteciam as 

atividades de revestimento de paredes e coberta para 5,29 na segunda visita que foi realizada 

na fase de revestimento de pisos. 

A Figura 2 apresenta um resumo da distribuição dos tipos de perdas obtidas pela 

aplicação do checklist de Klaus (2015), o resultado confirma o recebimento e armazenagem 

de materiais e o fluxo de informações como sendo os aspectos mais relevantes para os 

resultados de ocorrência de perdas na produção. 
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Figura 2. Distribuição dos tipos de perdas por seção de avaliação na aplicação do checklist 
de Klaus (2015). 

 
Mensuração quantitativa das perdas 

A mensuração das perdas encontra-se ainda em andamento, visto que as obras 

continuam sendo executadas. 

A partir do Sistema de Indicadores de Qualidade e Produtividade para a Construção 

Civil, foram mensuradas algumas perdas, sendo estas: 

- perdas de materiais;  

- espessura média de revestimentos de argamassa internos e externos. 

As principais perdas de materiais foram constatadas para: aço (devido à falta de um 

plano de corte e dobra do aço nos canteiros estudados); argamassa (causado pela correção de 

prumo da parede no revestimento); tijolo furado (ocasionado pela quebra do tijolo para a 

execução da alvenaria e, posteriormente, para colocação das instalações elétricas e 

hidráulicas); concreto (devido ao modus operandi de concretagem de vigas, lajes e pilares); 

areia (provocado pela ausência de baias para armazenamento do material); e madeira (devido 

à falta de reaproveitamento da mesma). 

A perda de materiais por argamassa incorporada ao revestimento para correção de 

paredes foi quantificada na obra visitada do refeitório. A parede com maior perda de material 

possuía dimensões de 3,38x3,36m com o desconto da porta de 1,35x2,00 m, totalizando 
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8,4813m², onde a espessura média prevista para o revestimento da mesma era de 3cm e a 

espessura real da parede executada foi entre 4,5 e 5 cm. Desta forma, utilizando um 

revestimento médio de 4,75cm, a perda de argamassa foi de aproximadamente 0,1484m³. 

É importante ressaltar que as perdas de materiais não prejudicam apenas o custo final da 

obra (que geralmente é mais elevado do que o estimado inicialmente), mas também resultam 

em impactos negativos ao meio ambiente, conforme pode ser constatado na Figura 3. 

 

Figura 3. Degradação do meio ambiente provocada pela 
perda da madeira como material construtivo. 

 

Com relação ao indicador de índice de retrabalho, os pesquisadores entrevistaram o 

mestre de obras do Refeitório do IFPB e este afirmou que até o momento não houve 

retrabalhos no canteiro. 

O indicador do percentual de tempos produtivos, improdutivos e auxiliares não pode ser 

mensurado, visto que demanda uma grande quantidade de tempo nas obras para cronometrar o 

andamento dos trabalhos executados pelos operários. 

 

Soluções sugeridas para redução de perdas nos canteiros e consequente melhoria do 

planejamento 

Uma das soluções sugeridas para o problema existente do fluxo de informações no 

canteiro de obras foi a realização de reuniões frequentes entre engenheiros, empreiteiros, 

prestadores de serviços e operários. De acordo com Klaus (2015), esta é uma boa forma de 

promover a participação e integração dos agentes, onde todos podem conhecer melhor as 

limitações, necessidades e insatisfações de acordo com as partes interessadas, para se ter uma 

visão holística do sistema. 
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Problemas relacionados a movimentações e transportes internos podem ser melhorados 

a partir de um mapeamento do fluxo das atividades, de forma que sejam verificadas quais as 

atividades que agregam ou não valor ao produto. Neste caso, atividades como o transporte de 

materiais podem ter algumas de suas perdas reduzidas com um ajuste no layout do canteiro de 

obras, especialmente no que diz respeito à redução da longa distância do almoxarife ao local 

de execução das tarefas, como foi constatado em algumas obras. O mapeamento do fluxo das 

atividades foi realizado na obra do Refeitório, porém ainda não foram sugeridas mudanças. 

Para a redução das perdas referentes a organização do canteiro de obras, os 

pesquisadores sugeriram a aplicação da ferramenta de qualidade dos “5S”. Tal ferramenta já 

foi adotada na obra Residencial, com êxito na melhoria da limpeza do canteiro. 

 

CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve como objetivo realizar uma melhoria do desenvolvimento 

urbano do município de Picuí a partir do planejamento e controle das obras realizadas na 

cidade, buscando identificar as principais causas de perdas de materiais, tempo e dinheiro 

investidos, e propondo alternativas que reduzam estes desperdícios, de forma a aprimorar 

aspectos de qualidade, custos e sustentabilidade da construção civil. 

A ferramenta utilizada se mostrou bastante útil, uma vez que os gestores das 

construtoras podem direcionar seus esforços para solucionar os problemas de 

planejamento a partir das perdas encontradas em cada etapa do checklist. Neste sentido, 

melhorias já foram sugeridas e aplicadas em algumas obras com sucesso. 

A pesquisa faz parte de um projeto de extensão e ainda encontra-se em fase de 

finalização, com ciclos de pesquisa a serem aplicados futuramente nos canteiros de obra 

investigados. O estudo reforça também a necessidade de melhoria do planejamento e 

controle de obras, tornando-a uma atividade comum no setor da construção que se 

encontra tão atrasado quando comparado a outras indústrias. 
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RESUMO: Este artigo visa expor o método a implantação do plano de gestão da energia 
elétrica do IFBA campus de Salvador, e seu impacto na conscientização de consumo racional 
da energia. O projeto tem como objetivo adequar a instituição no plano de Gestão de 
Logística Sustentável –PLS – tal realização irá proporcionar maior eficiência na utilização de 
recursos naturais como água e energia. 
Palavras–chave: eficiência, energia, gestão, sustentabilidade. 
 

IMPLEMETATION OF THE PLAN OF ENERGY MANAGEMENT IN 
IFBA-CAMPUS SALVADOR –  
ABSTRACT: This article aims to expose the method of implementation of the management 
plan of the electric power of the IFBA/SSA, and its impact on awareness of energy 
consumption. The project aims to adapt the institution in the management plan of sustainable 
logistics – PLS – this achievement will provide greater efficiency in the use of natural 
resources such as water and energy. 
KEYWORDS: efficiency, energy management, natural resources, sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas observadas e comentadas por cientistas na mídia nas últimas 

décadas nutriram um sentimento de preocupação com a conservação do meio ambiente e 

quanto ao destino do planeta na população mundial. Desta maneira, mudanças de 

comportamentos foram incentivadas a fim de minimizar os “danos ambientais” vivenciados 

por todos, tais como calor, alagamentos urbanos, morte por tragédias ambientais, extinção de 

espécies da flora e fauna local, etc. Muitas reuniões sobre a temática foram realizadas e assim 

surgiu o termo Responsabilidade Socioambiental – RSA, que se baseia em três pilares da 

sustentabilidade: social, ambiental e econômico. O Ministério do Meio Ambiente (2016) 

define a responsabilidade socioambiental como:  

Mais do que um conceito, trata-se de um processo contínuo e progressivo de 

desenvolvimento de competências cidadãs para o avanço em direção à 

sustentabilidade no âmbito da administração pública, com a assunção de 

responsabilidade sobre questões sociais e ambientais relacionadas a todos os 

públicos com os quais a instituição interage: trabalhadores, consumidores, 

governo, empresas, investidores e acionistas, organizações da sociedade 
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civil, mercado e concorrentes, comunidade e próprio meio ambiente.”. 

(MMA, 2016).  

O governo brasileiro promove programas que incentivam a responsabilidade 

socioambiental bem como a inserção de orientações sustentáveis nas atividades da 

administração pública. A Agenda Ambiental na Administração Pública  - A3P, é um exemplo 

desses programas e essa se fundamenta nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21 

referente à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD, conhecida como Rio 92, que indica: “o estabelecimento de programas voltados ao 

exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e 

estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. ” Ainda 

no princípio 8 da Declaração do Rio 92 enfatiza que para alcance do desenvolvimento 

sustentável e qualidade de vida para todos “os Estados devem reduzir e eliminar os padrões 

insustentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequadas. ” 

(UNCED, 1992). 

Diante deste contexto, o governo articulou via decreto nº 7.746 de 5 de junho de 2012 

com finalidade de exigir ações por uma gestão pública em prol ao desenvolvimento 

sustentável. Segundo a Instrução Normativa nº10/2012 motivada pela Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação, determina os temas que devem ser abordados numa gestão 

ambiental nas instituições que se enquadrem (BRASIL, 2012). 

O Decreto nº 7.746 estabelecendo critérios, práticas e diretrizes com fins de promover o 

desenvolvimento nacional sustentável em contratações realizadas pela administração pública 

federal. Ainda prever a instituição de uma Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública – CISAP, vinculada à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação. Desta maneira o Plano de Gestão de Logística Sustentável, com sigla PLS, é uma 

ferramenta de planejamento que permite aos órgãos ou entidades que a utilizam em 

estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública (BRASIL, 2012). 

O decreto em questão ainda apresenta diretrizes de sustentabilidade que devem atuar , 

no mínimo para que: minimize impactos sobre recursos naturais, tais quais flora, fauna, ar, 

solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

utilização mais  eficiente de recursos naturais (água e energia); maior geração de empregos, 

preferencialmente mão de obra local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e 

da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem 
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ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras (BRASIL, 

2012). 

Quanto a instrução normativa nº 10/2012, este estabelece regras para elaboração do 

Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art.16, e no seu art. 8º define as 

práticas de sustentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços e deverão 

abranger, no mínimo, os seguintes temas:I – material de consumo;II – energia elétrica;III – 

água e esgoto;IV – coleta seletiva;V – qualidade de vida no ambiente de trabalho;VI – 

compras e contratações sustentáveis; VII – deslocamento de pessoal (BRASIL, 2012). 

Deste modo, o artigo visa expor a implantação do Plano de Gestão da Energia Elétrica 

do IFBA no campus Salvador, ora em andamento, bem como descrever os impactos esperados 

por via de conscientização de consumo racional da energia. Assim, o projeto de implantação 

tem por objetivo adequar a instituição no Plano de Gestão de Logística Sustentável, pois tal 

realização irá proporcionar maior eficiência na utilização de recursos naturais como a energia.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada para elaboração do artigo valeu-se de uma pesquisa 

exploratória (levantamento bibliográfico), e descritivo (dados coletados conforme realidade 

local) usando a exposição de dados quanto a realidade vivenciada pelo campus Salvador do 

IFBA. 

Gil (2008) enuncia que a pesquisa exploratória tem o objetivo de revelar o problema a 

fim de torná-lo mais explicito ou constituir hipóteses. Enquanto que pesquisas descritivas são 

descrita como aquelas que objetivam a narração de características de uma população, 

fenômeno ou de uma experiência, tais como sexo, faixa etária, renda familiar, nível de 

escolaridade etc. (GIL, 2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O campus Salvador do IFBA é um ambiente de ensino de grande movimentação de 

pessoal, tais como alunos, docentes e funcionários. Com finalidade de proporcionar conforto 

aos seus usuários, tais como água gelada, ambiente climatizado, acesso à internet e 

computadores, etc., bem como o contato da comunidade acadêmica com grandes 

equipamentos industriais – nas áreas de mecânica e química, por exemplo, há uma elevada 

utilização do recurso energético. Desde modo, visando a otimização na gestão deste recurso, a 

comunidade busca medidas com fins de reduzir o consumo por vias de práticas educativas, 
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eficiência energética, gerenciamento de contratos de energia elétrica e geração de energia 

solar fotovoltaica.  

O campus teve o orçamento anual de 2016, para a conta de energia elétrica, o valor de 

um milhão de reais. Com um corte de 20%, urge ações que reduzam drasticamente o consumo 

de energia em suas atividades acadêmicas ou que eliminem o pagamento de multas por 

ultrapassagem da demanda contratada, que já se encontra em 450 kW.  

Existe uma série de instrumentos normativos que devem ser considerados quando da 

gestão de uma instituição como o IFBA, e replicado ao campus de Salvador. O campus ainda 

não atende ao disposto nos instrumentos citados e através de projetos de extensão que buscam 

incentivar minimização dessa não conformidade. Desta maneira, após reunião da Comissão 

Interna de Sustentabilidade Ambiental – CISA, a comunidade comprometeu-se em 

desenvolver cinco diagnósticos dos sete propostos pelo art. 8º, são esses: i) material de 

consumo; ii) energia elétrica; iii) coleta seletiva; iv) qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; v) compras e contratações sustentáveis). No artigo em questão será trabalhado a 

temática ii) energia elétrica.  

Em 2014, o IFBA participou do edital MEC/SEMTEC e ganhou o primeiro lugar no 

concurso Ideia Sustentável, na categoria Institutos Federais. Com ideal de usar o prêmio de 3 

milhões de reais para fins de desenvolvimentos e melhorias para a comunidade, a maior parte 

desse recurso (83%) foi utilizado para adquirir unidades de geração de energia solar 

fotovoltaicas. O objetivo é que na utilização de métodos limpos para produção de energia, o 

que além de impactar na redução da fatura paga para mensalmente, motive ações e elaboração 

de projetos de pesquisa e extensão, pelo corpo docente e discente, além de práticas parecidas 

no instituto e quiçá em suas residências.  

A previsão é de instalação de placas fotovoltaicas que totalizem 130 kWp no campus de 

Salvador e o envio de uma unidade de 5 kWp para 13 campi dos 20 que constitui o IFBA 

(Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, 

Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Ubaitaba e Vitória da Conquista) e em 

paralelo, implementar um plano de gestão de energia elétrica em suas unidades. Desta 

maneira, haverá um acompanhamento, orientação, criação de procedimentos a fim de que 

esses campi participantes interajam e acompanhem os mesmos indicadores, obedecendo os 

mesmos prazos. Outro fator principal é a criação de uma ajuda mútua, pois assim como em 

alguns campi possuem doutores em energia renováveis, outros serão técnicos administrativos 

que conduzirão os planos.  
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Em vista da implantação do projeto do plano de gestão da energia elétrica no IFBA o 

primeiro passo será o levantamento de dados, tais como, inventário dos equipamentos 

consumidores de energia, quantidade de horas em funcionamento, para então ter dados 

práticos da realidade institucional. Assim a figura 1 demostra quais os passo a passo. 

1. Identificação qualitativa – Identificar qualitativamente todos os equipamentos de 

consumo de energia elétrica do campus, usando o Diagrama de Ishikawa; 

2. Quantificação – Quantificar todos os pontos importantes de consumo do ponto de 

vista de demanda energética diária e mensal; 

3. Análise da conta de energia – Identificar a média mensal de consumo pela conta da 

concessionária, no período de ponta e fora de ponta, demanda ultrapassada, multas; 

4. Acompanhamento de energia fotovoltaica – Acompanhar a geração de energia FV 

produzida, podendo assim, calcular a economia mensal real proporcionada pela 

instalação das unidades geradoras; 

5. Plano de redução de consumo – Estabelecer um plano de redução de consumo 

energético de acordo com o perfil do consumidor e realizar uma nova simulação com 

valores previstos após o plano de redução ser implantado; 

6. Relatórios – Cada campus irá elaborar seu modelo afim de atender as exigências de 

relatórios a serem enviadas ao MEC; 

7. Indicadores de acompanhamento – Realizar o acompanhamento do consumo mensal 

em comparativo com a meta de consumo esperado, justificando as não conformidades 

previstas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Método para implantação do plano de energia. Elaborado pelos autores 
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CONCLUSÕES 

Espera-se que com a implantação do Plano de Gestão da Energia Elétrica do IFBA no 

campus de Salvador, diversas ações sejam adotadas, que tragam melhorias ao nosso ambiente 

de trabalho. Espera-se ainda com este a elaboração de: 

a. Um diagnóstico do consumo da energia elétrica nos demais campi do IFBA que se 

dispuseram a implementar um plano de gestão nesse tema; 

b. Eliminação do desperdiço e otimização dos recursos materiais e financeiros, no tocante 

ao consumo de energia elétrica; 

c. Indicadores de desempenho de produção da energia solar fotovoltaica nos campi 

participantes deste processo; 

d. Divulgação entre os campi do IFBA, das medidas mais usadas para reduzir o consumo da 

energia elétrica; 

e. Manual de implementação do plano de gestão da energia elétrica no IFBA, que poderá ser 

seguido em outros locais, servindo assim de benchmarking aos interessados;  

f. Divulgação dos resultados, envolvimento de outros setores através de TCC, projetos de 

pesquisa e extensão, e conscientização da comunidade no tocante ao consumo da energia 

em suas diversas atividades acadêmicas; 
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RESUMO: Em sistemas de automação modernos é necessário estabelecer as condições (ou 
variáveis) operativas diante do ciclo de atividade estabelecido. Neste contexto, faz-se 
necessário a aplicação de sensores capazes de transformar os valores das variáveis físicas do 
ambiente monitorado, tornando-as mensuráveis. O uso destes componentes para obtenção de 
dados requer conhecimentos técnicos e específicos que visem uma aplicação correta e uma 
leitura fiel ao estado do sistema. Neste artigo é apresentada uma metodologia para realizar o 
levantamento da curva de resposta de um transdutor de pressão a partir da mudança de fase do 
gás R409a e o comportamento resultante da calibração diante da aplicação deste sensor na 
definição automática do Coeficiente de Performance em sistema de refrigeração por 
compressão de vapor. 
Palavras–chave: automação, calibração, metrologia, sensoriamento 
 
METHODOLOGY FOR RESPONSE CURVE SURVEY OF THE 
PRESSURE TRANSDUCER USING THE PHASE CHANGE PRESSURE 
OF THE R409A GAS 
 
ABSTRACT: In modern automation systems it is necessary to establish the operative 
conditions (or variables) before the activity cycle established. In this context, it is necessary 
the use of sensors capable to transform the values of physical variables of the monitored 
environment, making measurable.  The use of these components to obtain data requires 
technical and specific skills aimed at a correct application and at a faithful reading the system 
status. In this article it is presented a methodology to survey the response curve of a pressure 
transducer from the phase change pressure of the R409a gas and the resulting behavior of the 
calibration on the application of this sensor in the automatic setting of the Coefficient of 
Performance of vapor compression cooling systems 
KEYWORDS: automation, calibration, metrology, sensing 
 

INTRODUÇÃO 

As medidas de pressão têm um extensivo e importante papel nos processos industriais. 

Existem diversas aplicações da grandeza pressão; por exemplo, nas indústrias de petróleo, 

petroquímica, meteorológica, aeroespacial, aviação, etc. A confiabilidade destas medições 

está associada às questões de comércio, por exemplo, qualidade, saúde, segurança (COUTO et 

al., 2010, p. 3).  
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Os estudos e análises sobre esta grandeza, assim como a definição de uma metodologia 

para mensurá-la adequadamente, ocorreu sobre um estudo de caso que teve como premissa 

realizar o cálculo automático do Coeficiente de Performance (COP) em um sistema de 

refrigeração por compressão de vapor, pela razão de entalpias e pelo consumo de energia do 

compressor, fazendo a comparação entre estes. Este modelo de sistema pode ser estudado 

analisando os dados oriundos do comportamento termodinâmico dos componentes que o 

integram. Uma ilustração deste ciclo de refrigeração pode ser observada na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Fonte: MORALES, 2013, p. 46. 
 
O fluido refrigerante é comprimido pelo compressor no estado de vapor superaquecido, 

onde sua pressão e sua temperatura são aumentadas, posteriormente, e enviado ao 

condensador. Neste, por sua vez, o calor obtido no processo de compressão e no evaporador é 

rejeitado para o meio exterior, ocasionando assim o resfriamento do fluido e a mudança de 

fase de vapor para líquida. Deixando o condensador, no estado de líquido sub-resfriado, o 

fluido segue para o dispositivo de expansão, que provoca uma queda de pressão, responsável 

também pela queda da temperatura, passando a seguir pelo evaporador onde absorve calor do 

meio a ser resfriado, provocando o efeito frigorífico. O fluido de trabalho, então, muda de fase 

(líquido-vapor) saindo deste como vapor superaquecido, de onde é aspirado pelo compressor, 

iniciando novamente o ciclo. 

As demais seções deste artigo seguem organizadas da seguinte forma: a seção Material 

e Métodos apresenta uma descrição do trabalho e o panorama tecnológico envolvido na 

pesquisa; a seção seguinte aponta os testes realizados e os resultados obtidos; por fim, na 

seção Conclusões são ressaltadas as considerações finais referentes a este trabalho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para determinar o COP é necessário retirar dados do sistema em funcionamento. Um 

desses dados é a pressão, que precisa ser coletada em diferentes pontos da arquitetura de 

refrigeração ressaltada na Figura 1 (MEDEIROS, 2009), (GARCIA et al., 2007). É muito 

importante medir com precisão e controlar a pressão em instalações industriais levando em 

consideração fatores do meio ambiente que alterem a veracidade da grandeza lida, como por 

exemplo, os ruídos oriundos de mudanças relevantes na pressão e temperatura externa ao 

sistema e interferências eletromagnéticas (CHATTERJEE, 2015). Neste estudo, tais dados 

foram obtidos através de um Transdutor de Pressão. 

 

O transdutor de pressão 

Um transdutor de pressão é, fundamentalmente, qualquer dispositivo que converte a 

pressão aplicada em um sinal elétrico. Estes fornecem um sinal elétrico normalmente em mV 

(milivolts), que varia de acordo com mudanças na pressão quando conectado a uma fonte de 

alimentação adequada (30 mV ou 100 mV) (COUTO et al., 2010, p. 8), (THOMAZINI et al., 

2007). O transdutor utilizado no estudo de caso ressaltado neste trabalho foi o modelo WIKA 

R1, que pode ser alimentado eletricamente com tensão de 4.5 até 5.5 Vdc e tem faixa de 

medição de 0 a 500 psi, traduzindo essa variação de pressão em variação de tensão na saída 

com sinais de 0.5 até 4.5Vdc (WIKAR1, 2016). Sua imagem representativa pode ser 

observada na ilustração descrita pela Figura 2, Imagem B.  

A metodologia utilizada para realizar o levantamento da curva de resposta do transdutor 

WIKA R1 parte da premissa de que a calibração deve ocorrer diante de um sistema composto 

por um ambiente controlado, separado do sistema de refrigeração alvo da medição. Esse 

ambiente para ensaios foi montado contendo um conjunto manifold e um cilindro de gás do 

tipo R409a. A estrutura desse ambiente pode ser observada na Figura 2, Imagem A.  

 
Figura 2. Ambiente de ensaios e Transdutor de Pressão modelo WIKA R1. Fonte: Acervo pessoal. 
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O conjunto manifold utilizado consiste num dispositivo composto por duas válvulas, 

dois manômetros analógicos (modelos Shine Year e JB) e três canais de saída. Somente dois 

canais deste conjunto foram utilizados onde o Canal 2 estabelece a via de entrada do conjunto 

para o gás vindo do cilindro e o Canal 1 é por onde o gás sai do conjunto indo em direção ao 

transdutor de pressão. Os manômetros são acoplados na entrada e na saída do conjunto 

manifold. Todo o conjunto foi configurado para tornar possível medir em paralelo a pressão 

através do transdutor e também através dos manômetros analógicos citados. 

O R409a trata-se de um gás desenvolvido para substituir o R-12 por apresentar um 

desempenho equivalente na maioria de suas aplicações de refrigeração. O gás R409a foi 

utilizado porque sua pressão máxima possibilitou uma faixa de leitura apropriada para 

realização dos ensaios de calibração. Segundo a tabela de propriedades termodinâmicas 

especificada pelos fabricantes do R409a, a uma temperatura de 25 °C este gás mantém 

pressão constante de 93,4 psi (ARKEMA, 2016), (REFECOL, 2016). Durante o ensaio de 

levantamento da curva identificou-se que para a temperatura de 23,5 °C o R-409a se mantinha 

em 90 psi. Usando este valor como referência para realização dos ensaios a faixa de trabalho 

do transdutor de pressão resumiu-se a 18 % de sua capacidade total (500 psi). 

 

Sistema de aquisição de dados  

O sistema embarcado definido para computar em tempo real os dados do WIKA R1 foi 

o Arduino Mega 2560. A relação entre esta plataforma e o sensor pode ser observada no 

diagrama de blocos descrito na Figura 3. 

O Arduino Mega é uma plataforma embarcada baseada no microcontrolador 

ATmega2560, possui 54 pinos de entradas e saídas digitais onde 15 destes podem ser 

utilizados como saídas PWM. Possui 16 entradas analógicas, 4 portas de comunicação serial. 

Além da quantidade de pinos, ela conta com maior quantidade de memória quando 

comparado com as versões anteriores da plataforma. A alimentação pode ser feita tanto pela 

USB (Universal Serial Bus), como por uma alimentação externa, onde se recomenda uma 

tensão entre 7V e 12V (ARDUINO, 2016). 
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Figura 3. Relação entre ES e Transdutor de pressão. Adaptado de: OPRIS et al., 2015, p. 1. 
 

Um sensor nem sempre tem as características elétricas necessárias para ser utilizado em 

um sistema controlado. Normalmente o sinal de saída deve ser manipulado antes da sua 

leitura em um sistema de controle. Isso geralmente é realizado com um circuito de interface 

para produção de um sinal que possa ser lido pelo controlador (THOMAZINI et al., 2007, p. 

17). No caso do Transdutor de pressão WIKA R1, o sinal de saída emitido por esse sensor é 

forte o suficiente para ser lido pelo sistema embarcado escolhido como controlador. 

O transdutor de pressão foi conectado a portas analógicas do Arduino Mega e suas 

leituras ocorreram de acordo com a função resultante do levantamento das curvas oriundas da 

fase de calibração. A Figura 4 ilustra o trecho do algoritmo responsável pela leitura e 

computação do valor analógico lido que, consequentemente, resultará em seu equivalente 

digital.  

tensaoPor0 = (float(analogRead(portA0))*5/(1024)); 

pressão = (float((125 * tensaoPort0) - 60)); 
 

Figura 4. Trecho do algoritmo de conversão da tensão para pressão. Fonte: Acervo pessoal. 
Através dos dados contidos na documentação do sensor, obteve-se uma equação 

referente à variação da tensão para cada unidade de pressão. A taxa de variação de tensão 

calculada foi de 8 mV para 1 psi, como descrito na equação ilustrada na Figura 5 (WIKAR1, 

2016). Em seguida, estabeleceu-se uma escala de referência para medição variando a cada 5 

psi. 

 
Figura 5.  Equação de variação tensão x pressão. Fonte: Acervo pessoal. 
 

Muitos sensores devem fornecer um sinal de saída que seja diretamente proporcional à 

grandeza que está sendo medida. Isso significa que sua curva de resposta ideal deve ser linear. 

Na prática, entretanto, isso não ocorre e a curva de um sensor pode apresentar deformações 

que a afastam do comportamento ideal (BRAGA, 2016).  
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Através do valor de 8 mV para 1 psi inferiu-se como linear o comportamento do sensor. 

Porém, esta observação não é um fato, pois a documentação do WIKA R1 não informa o 

comportamento do transdutor em condições de uso, característica esta, relevante para sua 

correta aplicação.  Diante desta premissa foi necessário estabelecer a característica da curva 

referente à dinâmica das grandezas envolvidas. Com esta informação é possível definir, por 

exemplo, o comportamento real do transdutor e a função que descreve o comportamento da 

relação das grandezas que irá compor o algoritmo do sistema embarcado utilizado no estudo 

de caso. 

Para a determinação da curva de comportamento Tensão x Pressão do transdutor, o 

manifold foi conectado ao cilindro de gás, sendo este liberado progressivamente. Os ensaios 

ocorreram sobre dois manômetros distintos e em intervalos de tempo diferentes. As primeiras 

tensões foram mensuradas pelos instrumentos multímetro (modelo Minipa ET2076A e 

Agilent U1242B) e osciloscópio (modelo Agilent DS0 – X2012A) obedecendo à variação de 

pressão estabelecida pela escala de referência. Os mesmos ensaios realizados com estes 

instrumentos foram aplicados ao sistema embarcado visando observar o comportamento e a 

resposta deste dispositivo ao tratar as tensões oriundas do transdutor de pressão. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos com a realização dos ensaios de levantamento de curva do transdutor 

de pressão resultaram em gráficos que expressam a relação pressão x tensão sobre cada 

equipamento de medição. Os resultados destes ensaios podem ser observados em gráficos 

ilustrados na Figura 6 que descrevem curvas resultantes de um comportamento linear. As 

funções que descrevem tais curvas apresentam diferenças mínimas quando comparadas.  
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Figura 6.  Gráficos tensão/pressão resultantes dos ensaios. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Na coleta dos dados constatou-se discrepâncias resultantes da característica física de 

cada instrumento de medição. O osciloscópio mostrou uma maior discrepância de resultados 

em comparação com os outros instrumentos, tal fato dar-se pela diferença entre as 

impedâncias de entradas dos instrumentos. Quanto maior a impedância de entrada de um 

instrumento mais precisa será a medição realizada (AZEVEDO, 2016, p. 1-2), (LEM, 2016, p. 

4). O osciloscópio possui impedância de entrada de 1 MΩ enquanto os multímetros, mesmo 

sendo de diferentes marcas possuem impedâncias de 10 MΩ (AGILENT.a, 2016, p. 58), 

(AGILENT.b, 2016, p. 102), (MINIPA, 2016, p. 15). 

 

CONCLUSÕES 

 A metodologia aplicada para levantamento da curva do transdutor de pressão WIKA 

R1 apresenta resultados que comparados com a da literatura técnica apresenta erros pouco 

significativos ou muito reduzidos. No decorrer dos ensaios observaram-se discrepâncias entre 

as leituras dos instrumentos, porém a diferença entre as medições do multímetro e do 

osciloscópio não refletiram no valor do cálculo da pressão. O valor de tensão constatado foi 

de 4 mV, variação essa irrelevante para a aplicação na qual o transdutor está sendo utilizado, 

visto que, a escala determinada para o estudo de caso foi de 8 mV para cada 1 psi. 

Para trabalhos futuros visa-se aperfeiçoar essa metodologia de calibração através da 

utilização de manômetros aferidos (analógicos ou digitais) e realizar testes em ambientes com 
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temperaturas acima de 23,5 ºC, objetivando assim analisar o comportamento do transdutor 

atuando sobre pressões mais altas que as documentadas neste trabalho. 
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RESUMO: Devido à complexidade da composição dos seus efluentes, a indústria têxtil 
enfrenta dificuldades de empregar um tratamento que seja eficiente e economicamente viável. 
Assim, a presente pesquisa propõe a utilização de Aspergillus niger AN400 em reator operado 
em batelada sequencial para tratamento de efluente têxtil contendo índigo carmim. O reator 
foi operado em ciclos de 48 horas na presença de sacarose (4g/L) como cossubstrato. Foi 
obtida remoção média de corante de 87%, com máxima de 98% e mínima de 58%. Em 
relação à matéria orgânica foi alcançada a remoção média de 45%, com máxima de 72% e 
mínima de 34%. Os valores do pH do meio mantiveram-se na faixa ácida (5,01), com um leve 
decaimento (4,03) ao longo dos ciclos operacionais, evidenciando a intensa atividade dos 
micro-organismos. Após realizar a microscopia, ficou comprovado que a comunidade fúngica 
é dominante no reator, apresentando 9.875.000 UFC/ml, enquanto a população bacteriana 
apresentou 6.725.000 UFC/ml. Com os resultados aqui obtidos, verificou-se que apenas a cor 
alcançou o padrão de lançamento. Constatou-se, diante dos resultados obtidos, a viabilidade 
da utilização do fungo Aspergillus niger AN400 para remoção do índigo carmim, todavia, é 
imperativo a manutenção dos estudos a fim de adequar as condições do meio para o pleno 
funcionamento do arsenal enzimático, visando a otimização do tratamento. 
PALAVRAS–CHAVE: Biodegradação, fungos filamentos, índigo carmim, Microscopia. 
 
MYCOREMEDIATION OF IN NATURA TEXTILE WASTEWATER 
AND LEGAL ASPECTS INVOLVED 
 
ABSTRACT: Due to the complexity of the composition of the wastewater textile industry is 
struggling to use a treatment that is efficient and economically viable. Thus, this research proposes the 
use of Aspergillus niger disposed reactor operated in sequential batch for treatment of textile effluent 
containing indigo carmine. The reactor was operated in cycles of 48 hours in the presence of sucrose 
(4 g / L) as cossubstrato. mean removal of 87% dye with a maximum of 98% and a minimum of 58% 
was obtained. In relation to organic matter removal average of 45% was achieved with a maximum of 
72% and minimal 34%. The values of pH remained in the acidic range (5,01), there being a slight 
decay (4.03) throughout the operational cycles, demonstrating the high activity of microorganisms. 
After performing microscopy, it was proved that the fungal community is dominant in the reactor, 
with 9.875 million CFU / ml, while the bacterial population showed 6.725 million CFU / ml. With the 
present results, it was found that only the color has reached the release pattern. It was found, on the 
results, the feasibility of using the fungus Aspergillus niger AN400 for removal of indigo carmine, 
however, the maintenance of studies to suit the environmental conditions for the full functioning of the 
enzyme arsenal is imperative, in order to treatment optimization. 
KEYWORDS: Textile effluent, biological reactors, immobilized biomass, carbon source. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais têm se tornado cada vez mais críticos em decorrência do 

desmedido crescimento populacional e do aumento da atividade industrial sem planejamento 

urbano. Nesse sentido, os problemas devido à ação antrópica têm atingido dimensões 

catastróficas, podendo ser observados por meio de alterações na qualidade do solo, do ar e da 

água (FREIRE et al., 2000). 

 Nos últimos anos maior atenção tem sido dada à descarga de efluentes contento 

corantes sintéticos em corpos hídricos (MIRANDA et al. 2013). Uma grande variedade de 

corantes sintéticos é utilizada na indústria têxtil, de forma que os efluentes desse segmento 

industrial são caracterizados pela intensa coloração, alta demanda química de oxigênio, alta 

demanda bioquímica de oxigênio, sólidos suspensos, turbidez e compostos tóxicos (KANU et 

al. 2011). Por outro lado, segundo a ABIT (2015), o setor têxtil é o 2º maior empregador da 

indústria de transformação no Brasil, ficando atrás apenas do setor de alimentos e de bebidas. 

 Diante da importância socioeconômica e do grande potencial poluidor que o setor 

têxtil representa, faz-se necessário uma gestão eficaz dos efluentes gerados durante o 

processamento têxtil por meio de tratamentos eficientes e economicamente viáveis. Visto que 

o tratamento físico-químico convencional desses efluentes não é totalmente viável frente ao 

alto montante necessário para custear o tal processo (ANDRADE et al., 2009). Dessa forma, 

novos métodos de tratamento são buscados, destacando-se o tratamento biológico como uma 

alternativa promissora. 

 Dentre as pesquisas desenvolvidas, a utilização de fungos como agentes 

remediadores tem sido largamente pesquisada. Os biorreatores fúngicos apresentam uma 

sérias de vantagens devido a alta produção enzimáticas, bem como a capacidade de resistência 

em condições adversas, especialmente a variação de carga, baixo valor de pH e tolerância a 

baixas concentração de nutrientes (GRIMM et al. 2005). 

 Assim, o presente estudo objetiva por avaliar a eficiência de degradação do corante 

índigo carmim, oriundo de efluente têxtil in natura, e de matéria orgânica a partir da ação do 

fungo Aspergillus niger AN400 em reator operado em bateladas sequenciais na presença de 

sacarose (4g/L). Visa também, quantificar o número de unidades formadoras e colônia por 

microscopia, e por fim, verificar se os resultados aqui obtidos estão de acordo com os padrões 

de lançamento exigido por Lei. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização do efluente 

A água residuária in natura foi fornecida por uma indústria têxtil localizada no município de 

Maracanaú-CE. O ponto de coleta escolhido foi o tanque de equalização à montante do tratamento 

biológico realizado pela indústria. As coletas foram realizadas utilizando-se frasco de polietileno de 

5L previamente descontaminado com ácido clorídrico 10% (v/v).  

As análises físico-químicas determinadas foram: corante e matéria orgânica carbonácea 

particulada (DQO), as quais foram executadas de acordo com APHA (2005). A determinação da 

concentração de corante foi estimada através da espectrofotometria conforme descrito por Rodrigues 

et al. (2011) com a leitura em absorbância (λ= 610 nm). 

Inóculo 

A espécie usada no trabalho foi o Aspergillus niger AN 400, na forma de uma solução de 

esporos, na concentração de 2x 106 esporos/mL. As placas contendo meio Agar-Saboraud inoculadas 

com fungos permaneceram por 5 dias em incubadora microbiológica à temperatura de 28°C. Em 

seguida, os esporos foram removidos das placas com solução isotônica a base de Tween 80 (80µL/L) e 

transferidos para tubos de ensaio para sua contagem microscópica em câmara de Newbauer, onde se 

procedeu à contagem dos esporos em microscópio óptico, com aumento de 400 vezes no qual foi 

obtida a concentração de 4,9x109 esporos/mL. 

Imobilização da biomassa em meio suporte 

Os procedimentos de imobilização ocorreram de acordo com Silva et al. (2012), 

utilizando-se espuma de poliuretano como material suporte, a qual foi cortada em cubos de 1 

cm de arestas. Foram esterilizados quinze gramas de espumas em autoclave por 20 minutos a 

121ºC e estas colocadas em saquinhos de polietileno, os quais foram distribuídos 

equitativamente em três Erlenmeyers com volume de 250 mL cada, tendo-se adicionado ainda 

150 mL de meio de crescimento de Rodrigues (2006) e 5 g/L de glicose.  

O meio de crescimento possuía (mg/L): MgSO4 (1); K2HPO4 (0.8); CaCl2.H2O (0.04); 

CuSO4.7H2O (0.32); H2MoO4 (0.2); MnSO4.5H2O (0.2); Fe2(SO4)3 (0.2) e ZnSO4.7(H2O) (0.16) e 

solução de Vishiniac (1 mL/L). 

Nas proximidades do bico de Bunsen, acrescentou-se suspensão de esporos (2 x 106 

esporos/mL) ao meio e os Elrlenmayers foram, então, levados à mesa agitadora horizontal (150 rpm), 

a temperatura ambiente de ± 28°C, onde permaneceram por 15 dias. Ao completar 48 h, o meio antigo 

foi substituído por um novo, conforme Rodrigues et al. (2011). Após a etapa de imobilização, as 

espumas foram transferidas para o reator em batelada para a partida do mesmo. 
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Montagem e operação do reator em bateladas sequenciais 

Para a realização do tratamento foi feita a diluição de 20% (v/v). Portanto, o efluente 

utilizado no tratamento teve como base o efluente in natura, acrescido de nutrientes, 4g/L de 

sacarose atuando como cossubstrato e 0,10 g/L de antibiótico (Benzilpenicilinabenzatina, 

Benzilpenicilina procaína, Benzilpenicilina potássica e Estreptomicina base-sulfato). O valor de 

pH do meio aquoso foi previamente ajustado  para 5, com ácido sulfúrico P.A., a fim de proporcionar  

aos fungos pH dentro da faixa ideal para seu metabolismo Griffin (1994). 

O meio nutriente possuía a seguinte composição (g/L): MgSO4 (0,25); K2HPO4(0,20); 
CuSO4.7H2O (0,08); H2MoO4(0,05); MnSO4.5H2O (0,05); Fe2(SO4)3(0,05); ZnSO4.7(H2O) 
(0,04) e CaCl2.H2O (0,01) .                   

Também foi utilizado 1 mL/L de solução de Vishniac, sendo sua composição de (mg/L): 

H3BO3 (50); FeCl2.4H2O (0,2); ZnCl2 (50); MnCl2.4H2O (0,5); CuCl2.2H2O (0.38); AlCl3H2O 

(0.9); CoCl2.6H2O (0.2). 

O reator foi operado por 19 ciclos de 48 horas, recebendo a cada ciclo 4 litros do efluente in 

natura diluído a 20 % com o meio acima descrito. 

Contagem de micro-organismos 

 Ao final da operação do reator as amostras do biofilme foram submetidas ao 

procedimento de contagem do número de colônias de fungos e bactérias, através da técnica de 

Spread-plate através de diluições seriadas, conforme descrito por APHA (2005). 

A amostra do biofilme foi desprendida da espuma suporte utilizando-se 60 mL de água 

destilada estéril e pérolas de vidro em Erlenmayer, realizando agitação manual vigorosa. 

Posteriormente, 1 mL do conteúdo foi adicionado em tubo com 9 mL de solução salina 

(0.89%) que foi agitado em vórtex, retirando-se sucessivamente novas alíquotas de 1 mL e as 

transferindo para novos tubos contendo a solução salina, os quais foram submetidos à 

agitação. Deste modo, foram obtidas diluições seriadas de 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 e 10-5.  

Assim, as placas para contagem do número de colônias de fungos e bactérias 

receberam 10 mL, respectivamente, de meio Martin e Nutriente-ágar, e ainda 0,2 mL de cada 

diluição seriada. Posteriormente, as placas foram vedadas, incubadas à temperatura de 28 

±2°C. Após 48 h e 120 h foi realizada a contagem para bactérias e fungos, respectivamente. 

 



 

5424 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Na Figura 1 são apresentados os ciclos operacionais com suas concentrações, afluentes 

e efluentes, e suas respectivas eficiências de remoção. Nota-se que a remoção máxima de 

corante índigo carmim ocorreu no ciclo C18 com eficiência de remoção de 97%, enquanto a 

menor remoção ocorreu no ciclo C2 com eficiência de 58,36% de remoção do poluente. O 

sistema geral apresentou remoção média de 87%, em termos de concentração a média afluente 

ao reator foi de 23,81±7,62 mg/L e a média efluente ao tratamento foi de 2,48±2,48mg/L. 

Os resultados aqui obtidos podem está atrelado à atividade enzimática dos micro-

organismos, uma vez que a descoloração que ocorre quando fungos são utilizados como 

biorremediadores está relacionada com a excreção de enzimas como a lacase, a manganês 

peroxidase e a liginina peroxidase, e/ou ainda relacionada com o processo de adsorção, sendo 

que este é um processo reversível e que normalmente ocorre no inicio da operação quando a 

biomassa ainda não está adaptada ao poluente (ORTIZ et al. 2016). 

O processo de remoção do corante por meio de biodegradação enzimática e por 

adsorção também foi relatado em outras pesquisas envolvendo micorremediação. Como no 

estudo de Kaushik et al. (2014) no qual foram encontrados bons resultados de remoção de 

corante a partir da atividade fúngica do Aspergillus lentulus locado em reatores aeróbios 

operados em bateladas sequenciais para remoção de corante Acid Blue 120 (100mg/L), 

registrando remoção máxima de 90% após 12 horas de tempo reacional, sendo tal eficiência 

atribuída ao processo de biosorção. 

 

Figura 1. Remoção do corante ao longo dos ciclos operacionais de 48h em RBS. IFCE 
(2016). 
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Figura 2. Valores de pH ao longo dos ciclos operacionais. IFCE (2016). 

Conforme pode ser visto na Figura 2, os valores de pH ao longo dos ciclos 

operacionais manteve-se na faixa ácida, visto que o meio foi acidificado na entrada a fim de 

proporcionar as condições mais favoráveis para o metabolismo fúngico. A média afluente ao 

tratamento, após a acidificação, foi de 5,01 e média efluente de 4,03. 

A presença de sacarose na concentração 4g/L pode ter colaborado para a diminuição 

do valor de pH no meio, uma vez que quanto maior a disponibilidade da fonte de carbono no 

meio  maior será a  produção de ácidos orgânicos pelo metabolismo fúngico. 

Com relação à matéria orgânica a remoção não foi satisfatoria, apresentando uma  

média de DQO de 45%, com concentração média afluente de 5274±1629 mg/L enquanto a 

média afluente foi de 2683±484 mg/L. A remoção máxima ocorreu no ciclo 12 com 84,91% e 

a remoção mínima foi de 19,31 no ciclo 11. 

É possivel observar que, de modo geral, a remoção de DQO não acompanhou a 

remoção de corante, apresentando eficiências de remoção abaixo daquelas encontradas para o 

indigo carmim. Tal fato pode está relacionado a geração de subprodutos oriundos da 

degradação do corante, os quais foram contabilizados nos valores de DQO. Muito 

provalvemente, os subprodutos referidos não tenham sido removidos do meio devido à maior 

complexidade e estabilidade de suas estruturas, uma vez que um dos subprodutos da ruptura 

da molécula do corante é o benzeno, um composto de dificil ruptura e altamente estável 

(LEITE et al., 2012). 

Os resultados da contagem de colônias microbianas endossaram a participação efetiva 

dos fungos na degradação do índigo carmim. No final da operação do reator, constatou-se que 

a população fúngica era aproximadamente 1,5 vezes maior que a bacteriana, com 9.875.000 

UFC/mL e 6.725.000 UFC/mL, respectivamente, para fungos e bactérias. 
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Embora a manutenção de condições assépticas não tenha sido objetivo do estudo por 

não corresponder às condições reais, foi adicionado ao meio antibiótico a fim de se controlar 

minimamente a proliferação de bactérias no reator, uma vez que esta população poderia inibir 

a atividade enzimática dos fungos, o que aparentemente não ocorreu pelos resultados aqui 

apresentados.

 

Figura 3. Remoção de matéria organica carbonácia ao longo dos ciclos operacionais. 
IFCE (2016).  

Foi realizado um enquadramento a partir dos resultados aqui obtidos aos seus 

respectivos documentos legais e padrões de lançamentos, conforme é apresentado na Tabela 

1. 

Tabela 1. Valores dos parâmetros obtidos e padrões de lançamento. 

PARÂMETRO 
MÉDIA 
AFLUENTE 

MÉDIA 
EFLUENTE 

PADRÃO DE 
LANÇAMENTO 

NORMA 
REGULADORA 

pH 5,01 4,03 9 a 11 
Nª430/2011 
CONAMA 

Cor Colorido 
Virtualmente 
imperceptível 

Virtualmente 
imperceptível 

Nª357/2005 
CONAMA 

DQO 5274 mg/L 2683 mg/L 200mg/L 
Nª154/2002 
SEMACE 

Fonte: IFCE (2016).  

 Ainda que não exista um padrão específico para lançamento de corante em corpos 

hídricos, a Resolução Nª157/2005 do CONAMA nos norteia quanto ao lançamento de 

efluentes coloridos, de modo que estes precisam está virtualmente imperceptível para sua 

disposição, dessa forma o efluente final do tratamento proposto encontra-se dentro do limite 

estabelecido, uma vez que sua cor é virtualmente imperceptível após passar pelo reator 

biológico. 
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 No que diz a DQO, os resultados obtidos não se enquadraram dentro do padrão de 

lançamento exigido, registrando-se concentração final muito superior ao que está posta na 

portaria Nª154/2002 da SEMACE, com média efluente de 2683 mg/L, enquanto o padrão de 

lançamento é de 200mg/L.  

Apesar das boas remoções ocorrerem em pH ácido, o valor médio de 4,03,  encontrado 

na presente pesquisa, ao final do tratamento proposto não atende as condições e padrão de 

lançamento em corpos hídricos, segundo a resolução CONAMA 430/2011, que aponta para 

lançamento um valor padrão de pH entre 5 e 9. Contudo, isto é facilmente corrigido com a 

adição de alcalinizante no efluente final antes de sua disposição no manancial, a fim de 

atender a legislação vigente. 

CONCLUSÃO 

 A partir dos resultados encontrados no trabalho, pode-se afirmar que o reator em 

batelada sequencial inoculado com o fungo Aspergillus niger AN400 foi eficiente na remoção 

do corante índigo carmim. Entretanto, foi observada uma maior remoção de corante em 

relação à matéria orgânica, o que aponta para formação de compostos oriundos da degradação 

do corante e de substâncias excretadas no meio a partir do metabolismo dos micro-

organismos, como os ácidos orgânicos.  

A partir da microscopia, constatou-se que embora tenha ocorrido a contaminação por 

bactérias, a população dominante no reator foi a comunidade fúngica, apresentando-se 1,5 

vezes maior quando comparada com a comunidade bacteriana. 

Diante dos resultados obtidos, apenas a cor se encontra dentro do padrão de 

lançamentos exigidos pelos documentos legais. Dessa forma, é imperativo a continuação do 

estudo a fim de aperfeiçoar o tratamento proposto, de modo que todas as variáveis em estudo 

passem a se enquadrar nos padrões de lançamento exigidos nos diversos documentos legais 

em vigência no Brasil. 
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RESUMO: Para incentivar a geração distribuída de fontes renováveis e, consequentemente, 
reduzir a dependência por grandes usinas e extensas linhas de transmições, a ANEEL lançou 
em 2015 a resolução nº 482. Esta resolução regulamenta a micro e minigeração conectada à 
rede elétrica de fontes renováveis de energia, e apresenta o sistema de compensação da 
energia injetada. Como a cidade de Palmas - TO é privilegiada em altos índices de irradiação 
solar e isenções fiscais por parte dos governos estadual e municipal para sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede, este artigo apresenta análise de viabilidade econômica para 
um sistema de microgeração instalado em uma residência na cidade de Palmas - TO. Nesse 
estudo de viabilidade econômica são realizados estudos de retorno do investimento e 
comparação entre investir o valor economizado pelo sistema ou o valor do sistema à longo 
prazo. Os resultados mostram que o tempo de retorno de investimento pode variar de menos 
de 6 anos até 9 anos e que é mais viável investir em um Sistema Fotovoltaico Conectado à 
Rede (SFCR)  que em uma aplicação de renda fixa. 
Palavras–chave: Geração Distribuída, Fontes Renováveis, Viabilidade 
 

MICROGENERATION PHOTOVOLTAIC CONNECTED TO 
NETWORK PALMS-TO: A GREAT INVESTMENT 
 
ABSTRACT: To encourage distributed generation from renewable sources and thus reduce 
dependence on large plants and extensive lines transmissions, ANEEL launched in 2015 
Resolution No. 482. This resolution regulates the micro and minigeneration connected to the 
grid of renewable energy sources and presents the compensation system of the injected 
energy. As the city of Palmas–TO is privileged to high levels of solar irradiation and tax 
breaks from the state and municipal governments for photovoltaic systems connected to the 
network, this paper presents economic feasibility analysis for a micro system installed in a 
residence in the city of Palmas–TO. In this economic feasibility study are conducted studies 
return on investment and comparison between investing the amount saved by the system or 
the value of the long-term system. The results show that the return on investment of time can 
vary from less than 6 years to 9 years and it is more feasible to invest in a Photovoltaic 
System Connected to the Network (SFCR) that on a fixed income application. 
KEYWORDS: Distributed Generation, Renewable Sources, Viability 
 
INTRODUÇÃO 

 Segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro, o sistema de 

geração e transmissão de energia elétrico no Brasil é considerado hidrotérmico de grande 

porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas (ONS, 2014).  O planejamento eficaz 

de um sistema hidrotérmico dependente de cenários hidrológicos bem comportados (BRITO, 

2015). Essa dependência da matriz elétrica brasileira por bons cenários hidrológicos, bem 
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como a distância cada vez maior entre as novas usinas hidrelétricas construídas e os grandes 

centros de carga, explicitam a necessidade de diversificar a matriz geradora de energia elétrica 

e intensificar a geração distribuída, também conhecida como geração próxima à carga. Nesse 

intuito, a ANEEL publica em 2012 a resolução normativa nº 482. 

A Resolução nº482/2012, atualizada em 2015 pela resolução nº 687, regulamenta o 

sistema de compensação de energia elétrica para micro e minigeradores que utilizam fontes 

renováveis, como painéis solares fotovoltaicos e microturbinas eólicas, por exemplo 

(ANEEL, 2016).  

Além dos ótimos índices de irradiação solar, a Capital do Tocantins é privilegiada pela 

concessão de incentivos fiscais por parte dos governos estadual e municipal. Dentre esses 

incentivos, destaca-se o desconto de até 80% no IPTU por 5 anos, concedido pela lei 

Complementar Nº 327 de 24 de Novembro de 2015 da prefeitura de Palmas, e a isenção dos 

25% do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia injetada na 

rede elétrica, concedido pelo governo do Estado em novembro de 2015 por meio do Decreto 

Nº 5338.  

Dentro deste panorama, o presente artigo visa analisar a viabilidade econômica de um 

microgerador fotovoltaico na cidade de Palmas–TO e mostrar que, a longo prazo, investir em 

microgeração fotovoltaica na Capital do Tocantins pode ser mais rentável que investimentos 

conservadores como poupança, tesouro e demais investimentos de renda fixa. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 A metodologia adotada neste trabalho constituiu em pesquisas bibliográficas, 

formulação do problema e estudos de métodos para a solução, coleta de dados utilizando 

como base de pesquisa livros, artigos, resoluções e monografias, e para os cálculos o EXCEL. 

Inicialmente, todo o estudo de viabilidade econômica é realizada de forma detalhada 

para uma residência com um consumo específico. Na sequência, quatro novos padrões de 

consumo serão considerados de forma mais resumida para uma análise com diversos tipos de 

microgeradores.   

Já considerando o estudo da primeira residência, primeiramente faz-se o 

dimensionamento da localidade onde se planeja atribuir o sistema. Para isso, é necessário 

verificar nesta localidade: a localização da instalação para obter a irradiação da localidade; o 

tipo do sistema (monofásico, bifásico ou trifásico) e o consumo médio mensal (KWh). 

 Esta residência localiza-se na em Palmas – TO, latitude: 10.307933º Sul e Longitude: 

48.311377º Oeste, sendo esta atendida pela concessionária de distribuição Energisa, com 
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conexão monofásica e custo aproximado de R$0,7414/kWh (já com os impostos). Na figura 2 

pode ser visto o gráfico do consumo utilizado em mês medido pela concessionária de energia. 

 

 
Figura 2: Gráfico do consumo mensal. 
 

Através do Consumo Mensal (KWh) obtém-se uma demanda média mensal de 132,4 

KWh. Com essa potência média necessária, dimensionamos o sistema utilizando as equações 

1, 2, 3 e 4 (VILLALVA e GAZOLI, 2012). 
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[2] 
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[4] 

em que: Pcc – Potência média necessária (kWp); Gm – Horas de irradiação solar média diária 

(kWh/m².dia); E – Consumo médio diário durante o ano (kWh/dia); R – Rendimento do 

Sistema (%); N – Quantidade de módulos fotovoltaicos; Pcc – Potência média necessária 

(kWp); Pm – Potência nominal do módulo fotovoltaico (kWp); At – Área total requerida 

pelos módulos fotovoltaicos (m²); Pcc – Potência média necessária (kWp); Eff – Eficiência do 

módulo fotovoltaico (%); Gt – Geração total (kWh); n – Número de dias no mês; Io – 

Radiação média diária (kWh/m².dia); A – Área total dos módulos fotovoltaicos (m²). 
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 Considerando que serão utilizadas placas solares com rendimento de 15,85%, área de 

aproximadamente 1,61m², rendimento do sistema de 90%, horas de irradiação média diária de 

5,12 kWh/m².dia (CRESESB, 2016), obtêm-se o sistema destacado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Potência instalada, quantidade de módulos e área do sistema base 
Potência 
Instalada (kWp) 

Quantidade de 
Placas 

Área Total (m²) 

1,02 4 6,44 
 

Considerando esta mesma metodologia, foram realizados os dimensionamentos dos 

sistemas fotovoltaicos de outras 4 residências com diferentes consumos médio mensal. Os 

valores desses consumos e o tamanho dos sistemas para estas quatro outras residências podem 

ser conferidas na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Características dos demais sistemas 

  
Consumo médio 
mensal (kWh) 

Potência 
instalada (kWp) 

Área total 
(m²) 

Quantidade de 
Placas 

Residência 2 245 1,77 11,27 7 

Residência 3 360 2,60 17,71 11 

Residência 4 500 3,62 24,15 15 

Residência 5 640 4,63 30,59 19 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com base em pesquisa de mercado, foi possível avaliar o preço dos componentes que 

compõe os sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Os valores levantados para cada 

residência, bem como a expectativa de geração, calculada a partir da equação [4] podem ser 

conferidos na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Custos dos Sistemas 

  Investimento R$ 
Geração Total 
Anual (kWh) 

Residência 1 12.255,00 1.909,27 

Residência 2 16.509,00 3.341,23 

Residência 3 20.895,00 5.250,50 

Residência 4 27.317,00 7.159,78 

Residência 5 34.738,00 9.069,05 
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A Figura 1 apresenta os tempos em que os sistemas das residências  se pagam 

utilizando a metodologia de um payback simples, que calcula o tempo necessário para que 

haja o retorno do investimento em determinada aplicação sem considerar o risco e a correção 

monetária (MIRANDA, 2014). Para isso é levado em consideração perdas adicionais de 10% 

e depreciação do módulo fotovoltaico de 0,7% ao ano. Em relação à tarifa, com base nos 

ajustes realizados nos últimos anos, foi considerado um aumento médio anual de 6% na tarifa 

de energia. 

 

 

Figura 1: Payback dos Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede. 

 

 A partir da Figura 1, percebe-se que a medida que o tamanho do sistema fotovoltaico 

conectado à rede (SFCR) aumenta, menor é o tempo de retorno do investimento. Enquanto é 

verificado que o retorno do investimento da residência 1 ocorre com cerca de 9 anos, na 

residência 5 esse retorno ocorre em menos de 6 anos. Esse fenômeno ocorre principalmente 

por conta dos preços dos inversores que não aumentam de forma linear, ou seja, quanto menor 

o sistema e, consequentemente, o inversor, mais caro fica o sistema como um todo. 

 Após a análise do payback simples, este estudo realiza uma comparação de 

investimentos. Supondo que o consumidor tenha o valor necessário para investir em um 

sistema fotovoltaico conectado à rede, são tomadas duas decisões a serem comparadas: 

 Investe-se o valor diretamente em uma aplicação; 

 Investe o valor em um SFCR e aplica-se o valor economizado na mesma aplicação 

considerada no item anterior. 
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 O valor da rentabilidade anual líquida considerada para ambos os investimentos foi de 

8%. Na Figura 2 pode-se analisar a comparação entre se investir o dinheiro diretamente em 

uma aplicação e instalar o SFCR e investir o valor economizado pelo sistema anualmente na 

residência 1. A pesar de saber que a vida útil de um SFCR pode ultrapassar os 30 anos, o 

horizonte de estudo para essa comparação foi de 25 anos.  

 

 
Figura 2: Comparativo de Investimentos na Residência 1. 
 

 Analizando a Figura 2, verifica-se que em pouco mais de 10 anos os valores aplicados 

se igualam e que ao final dos 25 anos o valor aplicado a partir das economias do SFCR rendeu 

praticamente o dobro do valor investido em alguma aplicação. Realizando o mesmo 

comparativo para as demais residências, obtêm-se os resultados dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Comparativo de Investimentos nas Residências 2, 3, 4 e 5. 

Sistema 

Valor dos 
investimentos se 
iguala em cerca 
de: 

Valor Final 
- Investindo em 
SFCR -  

Valor Final 
- Investindo em 
Aplicação - 

Residência 2 8,0 anos R$ 264.076,68 R$ 104.686,55 

Residência 3 6,0 anos R$ 414.977,31 R$ 132.498,97 

Residência 4 6,0 anos R$ 565.878,72 R$ 173.222,03 

Residência 5 5,3 anos R$ 795.910,56 R$ 217.110,36 

 

 A partir da Tabela 4 percebe-se que quanto maior o SFCR instalado, menor será o 

tempo em que os investimentos se igualam e maior será a diferença entre o valor final dos 
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investimentos. Isso ocorre basicamente por dois motivos: quanto maior o sistema, menor será 

o valor do kWp; e o investimento do valor economizado pelo SFCR contabilizará tanto o 

rendimento da aplicação, como o aumento médio da tarifa de energia. Por isso, pode-se 

concluir que, no longo prazo, é muito mais viável aplicar o valor economizado pelo SFCR do 

que realizar uma aplicação inicial com todo o valor do sistema. 

 

CONCLUSÕES 

O presente artigo apresenta um estudo de viabilidade econômica da microgeração 

fotovoltaica na cidade de Palmas–TO. Adicionalmente, este documento apresenta uma 

comparação entre investir todo o dinheiro necessário para instalar um SFCR em uma 

aplicação e aplicar o dinheiro em um SFCR e investir a rentabilidade desse sistema. 

Os resultados são apresentados para unidades consumidoras com cinco diferentes 

comportamentos de consumo, variando de cerca de 132kWh a 640kWh por mês.  

Na análise de retorno do investimento, verifica-se que o retorno do investimento ocorre 

em uma faixa de tempo que varia de cerca de 5,7 anos a 9 anos. Constatou-se que quanto 

maior o SFCR instalado, menor é o tempo de retorno do investimento. 

Na sequência da apresentação dos resultados, foi constatado que é muito mais viável 

investir em um SFCR e aplicar anualmente o valor economizado pelo que aplicar todo o valor 

necessário para instalar esse sistema à longo prazo. O valor liquidado ao final de 25 anos do 

investimento no SFCR chegou a ser quase 4 vezes maior que investindo diretamente em uma 

aplicação. 

Mesmo com resultados bastante interessantes, esse estudo não considerou o incentivo 

de desconto do IPTU concedido pela prefeitura municipal por cinco anos por se tratar de um 

valor que pode variar bastante de uma residência para outra. 

A partir de todas as análises e resultados apresentados, pode-se considerar que o 

investimento em um SFCR é, de fato, um ótimo investimento para o médio e longo prazo na 

cidade de Palmas–TO. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANEEL. Atlas de energia elétrica do Brasil. 3ª ed. / Agência Nacional de Energia Elétrica. – 

Brasília: ANEEL, 2008. 

 



 

5437 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482. Resolução Normativa Nº 482, de 17 de 

abril de 2012.  Abr. 2012. 

 

ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 687. Resolução Normativa Nº 687, de 24 de 

novembro de 2015.  Nov. 2015. 

 

BRITO, B. H. Análise comparativa de diferentes metodologias para a solução do problema de 
comissionamento de unidades de usinas hidrelétricas acopladas em cascata. Universidade Federal 
de Santa Catarina. Florianópolis. 2015. 

 

CRESESB - Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito. (Rio de Janeiro). 

Radiação Solar na Horizontal diário. 2016. Disponível em: 

<http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data>. Acesso em: 05 set. 2016. 

 

Estado do Tocantins. Decreto Nº 5338 de 20 de novembro de 2015. Palmas, novembro de 2015. 

 

MIRANDA, A. B. C. M. Análise de viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico conectado à 
rede. UFRJ/ Escola Politécnica. Rio de Janeiro. 2014. 

 

ONS. Operador Nacional do Sistema elétrico. Sistema Interligado Nacional (SIN). 2015. 

 

Prefeitura Municipal de Palmas. Lei Complementar Nº 327 de 24 de novembro de 2015. 

Palmas, novembro de 2015. 

 

VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia solar fotovoltaica: conceitos e aplicações. 1ª. ed. São 
Paulo: Érica, 2012. 

 
  



 

5438 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

MINERAIS ESTRATÉGICOS PARA O BRASIL 

 
Tiago Silva de Souza1, Cleysla Maria Campos Liberal2, Fabrícia Maria Chagas da 
Silva3, Ana Carolina Santos de Souza4 
 
1Discente do curso técnico em Mineração– IFBA campus Jacobina. E-mail: tiago-soouza@hotmail.com; 
2Discente do curso técnico em Mineração– IFBA campus Jacobina. E-mail: cleyslaliberal@gmail.com; 
3Discente do curso técnico em Mineração– IFBA campus Jacobina. E-mail: fabriciascm@hotmail.com; 
4 Docente do curso técnico em mineração no IFBA – Campus Jacobina. E-mail: anacarol.zn@gmail.com. 

 
 

RESUMO: Este estudo tem como propósito fazer uma análise acerca da importância 

dos minerais estratégicos para o Brasil. Trata-se de uma revisão bibliográfica fundamentada 

na literatura especializada através de consulta em base de publicações especializadas. Os 

estudos encontrados sobre minerais estratégicos para o Brasil tais como o nióbio, níquel e 

titânio apontaram que os mesmos são de extrema importância para a economia e diversas 

outras áreas do país, dentre esses minerais, destacam-se os terras raras, um grupo de metais 

essenciais para a manufatura de diversos produtos, como por exemplo:  circuitos elétricos e 

eletrônicos, catalisadores de gases de escape, mísseis, equipamentos a laser e smartphones. As 

maiores reservas desses minerais estão localizadas na China, o que a torna a maior 

exportadora desses elementos, fato que se constitui um desafio para o Brasil de se tornar 

independente no tocante à aquisição desses minerais, com isso, faz-se necessário um plano 

estratégico para sanar essa dependência. 

Palavras–chave: china, reservas, terras raras 
 

STRATEGIC MINERALS FOR BRAZIL 
 
ABSTRACT: This study aims to make an analysis of the importance of strategic minerals to 
Brazil. This is a literature review based on the literature through consultation on the basis of 
specialized publications. The study found about Strategic Minerals to Brazil such as Niobium, 
Nickel and Titanium pointed out that they are extremely important for the economy and many 
other areas of the country, among these minerals, rare earth stand out, a group of metals 
essential for the manufacture of various products, such as: electrical and electronic circuits, 
exhaust gas catalysts, missiles, laser equipment and smartphones. The largest reserves of 
these minerals are located in China, making it the largest exporter of these elements, a fact 
that constitutes a challenge for Brazil to become independent of the acquisition of these 
minerals, thus, it is necessary a strategic plan to remedy this dependency. 
KEYWORDS: china, rare earth, reserves 
  
INTRODUÇÃO 

Controlar reservas estratégicas de minerais importantes tanto para um país quanto para 

sua economia, tem se tornado o alvo do desenvolvimento de algumas políticas há séculos. 
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Com a Revolução Industrial, houve o desenvolvimento de novos meios de industrialização, de 

produção em massa e de processos de geração de energia, de modo que esse interesse 

estratégico foi aumentando de forma gradual (HOBSBAWM, 1997). 

De acordo com Santos (2015), ser detentor de recursos estratégicos significa obter o 

controle das matérias-primas necessárias para abastecer o parque industrial e o mercado 

externo e interno, de modo que o estado detentor de tal perfil logra poder de barganha nas 

negociações econômicas internacionais, considerando que a dependência industrial de 

determinado produto, aliada ao monopólio comercial do produto final redunda no controle dos 

preços e da circulação de produtos no mercado. Sendo assim, este artigo trará uma análise da 

importância do estudo acerca de um dos grupos mais importantes de minerais estratégicos na 

atualidade, os terras raras. 

É notório que o Brasil é um país rico em recursos minerais, no qual esse setor representa 

cerca de 4% do PIB nacional. Concomitante a este fato, a procura por minerais estratégicos 

vêm ganhando ênfase no âmbito mundial, sendo o  Brasil um grande detentor dessas reservas 

(GOUVÊA, 2015) dentre os quais se destaca os terras raras.  

Os terras raras são um conjunto composto por dezessete elementos químicos presentes 

na tabela periódica, dentre eles estão os lantanídeos juntos ao ítrio e o escândio. Embora nem 

sempre tenha tido o mesmo destaque que outras commodities minerais tais como o ouro, o 

petróleo e o ferro, atualmente eles vêm ganhando importância por conta de suas aplicações em 

setores da alta tecnologia (VIANA, 2014). 

 A utilização de terras raras, conforme Silva (2015) é ampla e abrange em várias áreas, 

visto que, são um grupo de metais essenciais para a manufatura de diversos produtos, como 

por exemplo:  circuitos elétricos e eletrônicos, catalisadores de gases de escape, mísseis, 

equipamentos a laser e smartphones. 

A China concentra cerca de 97% da produção de terras-raras, tornando-se assim a 

maior exportadora desses elementos. Recentemente o país causou uma tensão ao anunciar que 

restringiria suas exportações, pois era muito mais barato importar da China do que extrair os 

elementos em seu próprio território. As dificuldades para obter a matéria-prima chegaram a 

ameaçar a fabricação nacional de catalisadores para refino de petróleo. Foi então que o 

governo começou a elaborar medidas na tentativa de reverter essa situação, a exemplo do 

Plano Nacional de Mineração 2030, onde o Ministério de Minas e Energia incluiu as terras-

raras entre as prioridades do país para as próximas duas décadas (WESTIN, 2013). 
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HISTÓRICO DOS TERRAS RARAS NO BRASIL 

Os terras raras começaram a ser explorados no Brasil em meados de 1885, com a 

retirada da areia monazítica nas praias de Prado, na Bahia. A sua retirada era realizada de 

forma gratuita até 1896, principalmente porque o governo não tinha conhecimento da 

importância desses minerais, e também utilizava-se a justificativa de que a areia seria usada 

como lastro dos navios que não poderiam retornar vazios à Europa ou aos Estados Unidos 

(SERRA, 2014). 

Serra (2014) afirma ainda que o Brasil foi o líder do fornecimento mundial de 

monazita até 1914, e seus principais destinos eram Alemanha e Áustria, mas foi nesse ano que 

ele perdeu o posto para a Índia. Ainda assim, por volta da década de 60, antes da ascensão da 

produção de terras-raras em Mountain Pass, nos EUA, o Brasil continuou a ser um dos 

principais fornecedores mundiais não só de monazita, mas de terras-raras purificadas. 

 

RESERVAS  

Nos dias correntes, apesar de o Brasil ser produtor de terras raras, ele ainda não 

apresenta grandes reservas oficiais, conforme dados do Departamento Nacional de Produção 

Mineral – DNPM (ANDRADE, 2010).  

As reservas de terras raras brasileiras representam menos de 1% do total mundial 

(DNPM, 2011). As areias monazíticas ficam situadas ao longo da costa, especialmente no 

litoral sul da Bahia, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Brasil contém um grande potencial de 

terras raras em aluviões fluviais, na mina do Pitinga, no vale do Sapucaí no sul de Minas 

Gerais e nos complexos de Catalão (GO), Araxá (MG), Tapira (MG), Seis Lagos (AM) e 

Poços de Caldas (MG). 

Somente nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, os metais de terras raras 

contidos em minérios totalizam 30.627 t e 9,7 mil de metais de monazita. As seguintes 

empresas detêm essas reservas: INB (609 mil t de reserva lavrável, com teor de 0,103% de 

TR, com 627 t de metal contido), Vale (17,2 mil t de TR de reservas medidas e indicadas, 

contendo 57% de monazita, equivalente a 9,7 mil t) e Mineração Terras Raras (seis milhões 

de t de reservas lavráveis, com teor de 0,5% de TR, com trinta mil t de metal contido). 

Na Figura 1, é possível observar que o Brasil apresenta reservas de terras raras com 

altos teores em Catalão I (GO) e Araxá (MG) e um bom potencial em várias regiões, 

associadas a outros minérios, escórias e rejeitos (PNM 2030). 



 

5441 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
Figura 1. Depósitos e ocorrências de terras raras no Brasil. CETEM, 2014. 

 

O CASO CHINA 

É estimado que cerca de 97% dos terras raras são produzidos na China, sendo este país  

também detentor de 36% das reservas. A partir dos anos 80, a China passou a controlar o 

mercado dos terras raras com fatores contribuintes para tal, como a mão de obra barata, 

reservas abundantes e os baixos custos. Assim, entidades no mundo acabaram perdendo 

competitividade e fecharam, mesmo aquelas nas quais o país possui os minerais, como é o 

caso do Brasil, que há 100 anos era um dos maiores produtores. Em 2011 a china, com quase 

100% das exportações internacionais regula a produção, o que faz com que os preços saltem, 

abrolhando uma nova corrida mundial em busca da produção desses elementos (SENADO 

FEDERAL, 2014). 

Com o intuito de impulsionar o desenvolvimento dos empreendimentos, além de 

resguardar seus recursos de terras raras, a Comissão de Planejamento do Desenvolvimento da 

China, emitiu um documento chamado Interim Provisions on the Administration of Foreign-

Funded Rare Earth Industry, que entrou em vigência em agosto de 2002. No documento 

supracitado é expressa a proibição do estabelecimento de empresas estrangeiras que visem a 

mineração de terras raras, já nas etapas de fundição e separação é permitida essas empresas 

apenas por meio de joint ventures, que seria a associação econômica de duas empresas do 

mesmo ramo ou não (LIMA, 2012). 

Somente no ano de 2010 o país asiático exportou em torno de 39 mil toneladas das 

terras raras, com isso houve uma limitação pelo governo chinês para 30.250 toneladas anuais, 

essa decisão foi tomada com o intuito de preservar o meio ambiente já que na separação de 

outros minerais a um grande índice de poluição, onde de acordo com o liderança chinesa  a 
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mineração vem danificando a vegetação superficial - causado principalmente por metais 

pesados -provocando erosão do solo, poluição e acidificação, além de reduzir e eliminar a 

produção de culturas alimentares. Como consequência em alguns lugares a mineração 

excessiva resultou em deslizamento de terras, rios bloqueados e inclusive vários desastres e 

acidentes. Quando o governo chinês pressionou as empresas no aspecto ambiental muitas 

delas fecharam, o que fez diminuir a oferta (LOPES, 2015). 

 

A IMPORTÂNCIA DA EXPLORAÇÃO DESSES MINERAIS ESTRATÉGICOS  

Apesar de serem chamados de raros, esses elementos são mais abundantes no subsolo 

do planeta que metais como ouro, prata e platina. Com isso, são considerados estratégicos e 

chamados de ouro do século 21. Segundo Prata (2014)7, há 100 anos, o Brasil era um dos 

maiores produtores de terras raras, mas, em função de a China possuir as maiores reservas e 

se tornar um grande produtor, os outros países negligenciaram esse aspecto estratégico. 

Embora o Brasil tenha praticamente abandonado à produção, ele ainda conta com boas 

reservas de elementos terras raras. Segundo Silveira (2013), se hoje, todos os depósitos que já 

são conhecidos estivessem produzindo, teríamos matéria prima para suprir o Brasil e até 

mesmo o mundo. 

A partir da década de 90, elevou-se o preço dos terras raras no mercado mundial, com 

isso, o Brasil voltou a investir nesse setor. Os metais de terras raras estão integrados a 

indústria de alta tecnologia, concomitantemente, eles são usados na produção de tecnologias 

mais verdes, como de catalisadores e peças de turbinas eólicas. Atualmente a exploração de 

terras raras esta sendo regulamentada, e será investido mais de 11 milhões de reais em quatro 

anos para a exploração de terras raras. Esse valor inclui o mapeamento das jazidas, 

capacitação de técnicos e estudos de viabilidade de exploração. O mercado de terras raras 

pode movimentar até 20 bilhões de euros em 30 anos (SILVEIRA, 2013). 

 

APLICAÇÕES  

Os terras raras são matéria-prima que servem para copiosos artefatos da alta 

tecnologia, ele é o ponto que existe em comum entre uma televisão, um automóvel e uma 

turbina eólica, por exemplo. A sua denominação como “raro” é dada por ser árduo encontrá-

                                                           
7 Atual Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações do Brasil.  
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los na forma pura e concentrada, tendo em vista que esses elementos têm como suas 

principais características a condução de calor e eletricidade, além de serem altamente 

magnetizáveis, por apresentar essas características que são geralmente empregados em 

produtos tecnológicos (LOPES, 2015). 

A sua importância atualmente é tão primordial quanto a do carvão no âmbito da 

primeira revolução industrial, se formos pensar que vivemos na era da Revolução 

informacional é importante termos matéria prima que garanta características únicas a diversos 

tipos de ligas metálicas, como iPhones, carros híbridos, auto falantes, HD’s, entre outros.  

A Tabela 1 mostra as principais aplicações de cada elemento dos terra raras, fazendo a relação 

entre as aplicações e os produtos dos elementos presentes nesse grupo (LIMA, 2012). 

 

 

 

 

Tabela 1. Exemplos de aplicações dos terras raras. CEDES, 2012. 
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PROGRAMA ELEMENTOS TERRAS RARAS - ETR-BR 

O Brasil é detentor das maiores reservas mundiais dos minerais que compõem o grupo 

dos terras raras, entretanto, ainda não domina toda a cadeia produtiva necessária para 

desenvolver os bens tecnológicos que os utilizam. Com o propósito de sanar esse problema 

surgiu o Programa Elementos Terras Raras, que objetiva viabilizar a implementação do ciclo 

completo da cadeia industrial dos terras raras em nosso país,  desde a produção de matérias-

primas até a fabricação de produtos finais. Sem esse conhecimento, o Brasil depende de 

importações e fica sujeito às oscilações do mercado internacional (SENADO FEDERAL, 

2014). 

  

CADEIA PRODUTIVA 

A cadeia produtiva dos elementos terras-raras é composta por várias etapas. A 

princípio, o minério que contém esses elementos é extraído, logo após, ele será moído e 

triturado. Em seguida, obtém-se o minério concentrado que contém terras raras, geralmente 

essa obtenção acontece por meio de um processo de flotação. Depois da concentração, ocorre 

a separação dos diferentes óxidos de terras-raras. Depois desse processamento primário, os 

óxidos são refinados e convertidos em metais, que depois serão combinados com outros 

metais para a produção das ligas metálicas que contém os terras raras. Essas ligas são usadas 

em centenas de aplicação, principalmente na área de alta tecnologia. A Figura 2 ilustra a 

cadeia produtiva desses elementos (LIMA, 2012). 

 

 
Figura 2. A cadeia produtiva dos terras raras. LIMA, 2012. 
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CONCLUSÃO 

Como frisado anteriormente, os minerais estratégicos são de extrema importância para a 

economia e diversas outras áreas de um país. Foi sobre essa ótica que desenvolvemos uma análise 

quanto a importância dos terras raras nos estudos dos minerais estratégicos para o Brasil. 

A demanda por terras-raras no mundo já é significativa e tende a se tornar mais 

importante ainda em um futuro próximo, especialmente nas áreas de alta tecnologia. 

Atualmente, esses elementos se encontram em vários produtos comerciais, como por 

exemplo: catalisadores; ímãs permanentes e baterias. Na área de defesa, podem-se destacar as 

aplicações de terras-raras em caças, sistemas de controle de mísseis, e sistemas de 

comunicação. 

É inegável que o monopólio chinês tende a continuar controlando uma parcela 

considerável no setor dos terras raras, e é com base nisso que o Brasil deve tentar sanar essa 

dependência que possuí para conseguir esses minerais da China. A construção da cadeia 

produtiva dos terras raras em nosso país é de extrema importância para se agregar valor ao 

recurso natural. Apesar das importantes iniciativas, é evidente a falta de uma política 

industrial para os terras raras no Brasil.  

Ainda que sejam muito importantes, as iniciativas não devem se limitar à produção de 

mais um mineral para exportação, no entanto devem incluir atividades de pesquisa e 

desenvolvimento e de processamento dos terras raras, de forma a construir uma indústria de 

alta tecnologia e de alto valor agregado no Brasil, a exemplo do que ocorreu e ocorre na 

China. 
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RESUMO: Nos dias de hoje, a mobilidade urbana configura um requisito imprescindível 
para as grandes cidades. Não obstante a este fato, a cidade de Manaus vive um cotidiano de 
congestionamentos e carência no sistema de transporte coletivo urbano de passageiros. Esta 
pesquisa classificou-se como um estudo exploratório e descritivo. A análise dos dados foi 
qualitativa. Este artigo procurou estudar a problemática através da contextualização do 
cenário atual do transporte coletivo em Manaus. Para o atingimento dos resultados, valeu-se 
de uma revisão bibliográfica finalmente, apontaram-se propostas para a melhoria capazes de 
serem implantadas a um curto prazo.  
Palavras–chave: BRT, Cidades Inteligentes, Logística, Transporte coletivo 
 

URBAN MOBILITY IN MANAUS: PROBLEMS AND PURPOSES 
 
ABSTRACT: Today, urban mobility sets a condicion for big cities. Notwithstanding this 
fact, the city of Manaus has a several issues in daily traffic and urban public passenger 
transport system. This research is classified as exploratory and descriptive study. The data 
analysis was qualitative. This article aims to study the problem through the context of the 
current situation of public transport in Manaus. For the achievement of results, was by to a 
literature review and finally showed up proposals for the improvement able of being deployed 
in a short term. 
KEYWORDS: Bus Rapid Trafic, Smart Cities, Logistics, Public Transportation 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Rezende (2010) “a demanda da mobilidade não é atendida de maneira 

satisfatória pelo sistema de transporte urbano nas principais cidades do Brasil.” Os problemas 

de mobilidade urbana no Brasil se repetem há anos: excesso de veículos nas ruas, transporte 

coletivo deficitário, execução lenta de obras de infraestrutura, falta de planejamentos 

adequados para a melhor gestão dos sistemas de transporte existentes e falta de ações 

conjuntas entre municípios da mesma região, são diversas iniciativas, ou falta delas, vêm 

ocasionando diversos transtornos (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2010). 

A capital do Amazonas enfrenta problemas semelhantes: dos congestionamentos ao 

transporte de passageiros informal, sendo este último crescente nos últimos anos, alimentado 

pela fragilidade do transporte coletivo urbano legalizado e da indiferença do poder público, 

produzindo problemas sociais, proporcionando que a ilegalidade nos transportes impulsione a 

fonte de renda de uma pequena parcela da população (NASCIMENTO, 2011).  
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As principais cidades brasileiras sofrem com o crescimento acelerado e desorganizado. 

Manaus desde a década de 70, com a implantação do PIM, houve também uma grande 

movimentação de pessoas, principalmente da região nordeste. A industrialização teve grande 

importância na modificação do espaço urbano, a população passou a explorar lugares sem 

qualquer tipo de planejamento, dando inicio às pequenas invasões predominantemente ao 

redor das indústrias. 

A Tabela 1 mostra a evolução populacional de Manaus comparada à população do 

Amazonas e Brasil desde 1991 até 2015, data do último censo: 

 

Evolução Populacional, IFAM, 2016. 

Ano Manaus 
(População) 

% Amazonas 
(População) 

% Brasil 
(População) 

% 

1991 1.011.501 0 2.103.243 0 146.825.475 14 

1996 1.154.330 13 2.376.965 13 156.032.944 15 

2000 1.404. 835 15 2.812.557 16 169.799.170 16 

2007 1.682.602 18 3.221.939 18 183.987.291 17 

2010 1.802.014 20 3.483.985 19 190.755.799 18 

2015 2.057.711 23 3.938.336 22 204.450.649 19 

%= Percentual de Crescimento. 

Tabela 1: Evolução Populacional. Elaboração própria a partir de IBGE Brasil (2015) 

www.ibge.gov.br . 

 

A Tabela 1 proporciona uma visão da evolução do crescimento populacional da capital do 

Amazonas. O aumento acentuado da população promoveu um crescimento desordenado e o 

aparecimento de bairros sem qualquer tipo de organização, o que também dificulta à gestão de frotas, 

fazendo com que o sistema de transporte coletivo fique de certa forma até sobrecarregado. São vários 

os impactos negativos decorrentes deste crescimento desordenado da população, aliado a má 

administração do transporte coletivo caro e deficiente, onde em muitas cidades brasileiras é comum o 

usuário levar cinco horas ou mais no trajeto casa/trabalho/casa (REVISTA GEOGRAFIA, 2010). 

A complexidade do assunto é nítida e evidência a necessidade de estudos sobre o tema, 

para que haja um maior conhecimento, buscando esclarecer a realidade e buscar perspectivas 

melhores para o futuro. Isto tende a ser mais desafiador para solucionar o problema. Para 

investigar o problema no transporte público da capital do Amazonas, partindo do atual 
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sistema de transporte o BRT (Bus Rapid Transit) inaugurado recentemente, propôs-se a 

seguinte pergunta de pesquisa: é possível encontrar ferramentas eficazes capazes de melhorar 

o atual sistema de transporte público de Manaus em curto prazo? 

Para responder a esta pergunta, foi estabelecido um objetivo geral, que é propor 

melhorias rápidas e eficazes que proporcionem resultados positivos em curto prazo no atual 

sistema de transporte público na cidade de Manaus. Também foram definidos os seguintes 

objetivos específicos, a saber: contextualizar o problema de mobilidade urbana enfrentado 

pela população manauara, bem como buscar na literatura, ferramentas e ações implantadas 

com êxito em outras cidades e buscar adequá-las a realidade da cidade. 

Acerca dos procedimentos metodológicos, Lima (2007) afirma que “pode-se considerar 

a metodologia uma forma de discurso que apresenta o método escolhido como lente para o 

encaminhamento da pesquisa”. Desta forma, este artigo trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, predominantemente qualitativa, fundamentada na análise teórica para expor a 

situação do transporte público, o qual precisa de mudanças acertadas e rápidas, tomando 

como exemplo cidades de mesma densidade populacional e que tem sistemas de transportes 

eficientes. 

 

MOBILIDADE URBANA 

Criar condições adequadas de mobilidade tem se mostrado um grande desafio para as 

cidades. No Brasil, é notório o descontentamento da maioria da população das grandes 

cidades brasileiras, portanto, a busca de melhoria para o setor deve ser constante. Existe hoje 

uma dissensão de interesses e um desequilíbrio entre o poder público e sociedade, que 

resultam na incapacidade da gestão da mobilidade urbana (SEABRA, 2014). A mobilidade 

urbana e seus encadeamentos têm representado um enorme empecilho dos últimos anos. 

Segundo Oliveira (2013) “nos últimos anos, as cidades brasileiras têm apresentado problemas 

clássicos de mobilidade urbana devido ao elevado grau de urbanização das cidades e a falta de 

políticas efetivas no desenvolvimento urbano”. 

A palavra mobilidade tem origem no latim, onde mobilis significa “o que pode ser 

movido, deslocado” e a palavra movere, “deslocar, colocar em movimento”. Apesar do 

conceito de mobilidade urbana ser recente no Brasil, verifica-se que, segundo Magagnin e 

Silva (2008, p. 26) a mobilidade pode ser definida “como um atributo relacionado aos 

deslocamentos realizados por indivíduos nas suas atividades de estudo, trabalho, lazer e 

outras”. A mobilidade tem certa relação com a acessibilidade. 
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O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EM MANAUS 

Em 2014, o Brasil sediou a copa do Mundo da FIFA (Federação Internacional de 

Futebol), onde foram feitas diversas obras em Manaus, dentre elas, o atual sistema de 

transporte público da capital, o BRT, substituindo o projeto inicial que seria a implantação do 

monotrilho. Inaugurado apenas 10 meses antes do inicio do evento, o projeto que tinha como 

promessa solucionar o problema de mobilidade urbana de Manaus, melhorando o 

deslocamento da população e desafogando o trânsito em diversas vias da cidade, no entanto, 

não foi executado (G1). Com a proximidade de um evento esportivo internacional, a copa do 

mundo de 2014, e Manaus sendo uma sede de quatro jogos do mundial, a prefeitura teve que 

agir com um novo projeto para o transporte público da capital. 

Para se conseguir um sistema de transporte de alta qualidade e velocidade, com grande  

capacidade de passageiros, faz-se necessário um bom e adequado planejamento. O BRT tem 

por característica um projeto que envolve toda uma análise de demanda, necessidade dos 

usuários e da estrutura da cidade. Além disso, ter uma capacidade comprovada superior a 

outros sistemas, quando bem planejado, o BRT de Manaus tem capacidade para atender 

42.000 passageiros por hora/sentido. Um exemplo dos mais conhecidos projetos de BRT, é o 

“Transmilênio” de Bogotá, capital da Colômbia, e o de Curitiba (MANUAL DO BRT). 

De acordo com Souza (2001), uma cidade com um modelo de sistema de transporte 

eficiente é Curitiba, onde à partir da década de 60, quando da elaboração do Plano Diretor de 

Curitiba, este tornou-se a base para todo o planejamento urbano. A evolução do sistema se 

deu através da necessidade de planejar o crescimento linear da cidade, integrando todo o 

sistema de transporte através da implantação de terminais de integração, linhas expressas, 

linhas alimentadoras, linhas interbairros e linhas diretas. 

Outro exemplo de sistema de transporte eficiente é o “Transmilênio” em Bogotá, capital 

da Colômbia. Houve um planejamento bastante amplo no sentido de melhorar a mobilidade 

urbana, aonde foram adotadas algumas políticas de gerenciamento, restrições foram adotadas 

como medida de contenção de veículos em vias arteriais da cidade. O modelo implantado em 

Bogotá tem como base o modelo de Curitiba. É possível observar também, que o projeto do 

sistema de transporte colombiano teve uma explícita preocupação com o bem estar da 

população. O projeto incorporou algumas etapas com foco na recuperação do espaço público. 

Participaram do planejamento do sistema de transporte de Bogotá alguns técnicos e 

engenheiros brasileiros, os quais fizeram parte do projeto do BRT de Curitiba (ROCHA, 

2006). 
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Quando implantado da forma correta, o BRT dispõe de várias vantagens, dentre elas, 

pode-se destacar o custo relativamente baixo de implantação em relação a outros modais, a 

implementação rápida do sistema, a menor quantidade de veículos de transporte nas vias, a 

redução dos congestionamentos, o aumento da velocidade e ganho de tempo para as pessoas, 

frota com tecnologia embarcada e inovação nas paradas e estações de ônibus. O sistema pode 

sofrer alterações, de acordo com o local onde vai ser implantado (MANUAL DO BRT). 

Um transporte de qualidade afeta também a qualidade de vida da população, evitando 

conflitos, perda de tempo e, dependendo do sistema, podendo proporcionar ainda a redução na 

poluição, já que para um transporte sustentável é mister a redução de emissão de gases na 

atmosfera. De acordo com Campos (2006) o “desenvolvimento sustentável pode ser 

alcançado de sob dois enfoques: [...] adequação do transporte ao contexto socio-econômico e 

[...] relacionado à qualidade ambiental”. É necessário que o sistema de transporte seja 

adequado a situação econômica e social da região, e o planejamento tenha como objetivo, a 

redução do impacto do sistema de transporte no meio ambiente, sem que o mesmo perca a 

qualidade no seu foco, que é o transporte de passageiros de forma confortável e eficiente. 

Dentro de tal perspectiva, um transporte público com mais eficiência no seu serviço, é 

um fator importante para a melhoria da mobilidade urbana e na gestão de qualidade, 

proporcionando um alto desenvolvimento na infraestrutura de uma cidade. (REZENDE et al. 

,2010, p. 4-5). 

 

TECNOLOGIA A FAVOR DA MOBILIDADE E GESTÃO DE FROTAS 

No mundo já existem cidades que são chamadas de inteligentes a exemplo de Songdo 

(Coréia do Sul), Copenhague (Dinamarca) e Santa Ana (EUA) (REVISTA EXAME), pois 

qualquer informação sobre tráfego pode ser encontrada em tempo real e com facilidade e 

existem diversas ferramentas que podem ajudar com bastante rapidez e eficácia, porém, essas 

ferramentas podem exigir um alto investimento, mas podem gerar resultados bastante 

satisfatórios e rápidos. 

Uma cidade inteligente é aquela aonde é possível a total interação das pessoas por meio 

de sistemas tecnológicos, tendo como vieses, o intuito de desenvolver a região 

economicamente e melhorar a qualidade de vida da população. Esses fluxos de interação das 

pessoas tem a inteligência adequada, por base estratégica da utilização da infraestrutura da 

cidade e dos serviços de informações que auxiliam na propagação com rapidez suficiente para 

melhorar a gestão urbana. (FGV PROJETOS) 
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O ideal é ter uma ferramenta de integração com foco nas pessoas, com vistas a melhorar 

a vida da população de determinada cidade. Seria possível integrar câmeras de ruas que são 

utilizadas para a segurança incorporando banda larga móvel e sistemas GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) em ônibus e criar um aplicativo para informação de tráfego, como a 

localização em tempo real. 

Existem também aplicativos, que utilizam informações de seus usuários buscando a 

melhor rota; os exemplos têm o Waze e o Plane Finder, os quais são aplicativos que trazem 

informações sobre o trajeto, horários, clima, velocidade, entre outras informações que se 

incorporados ao transporte urbano, podem facilitar a vida dos usuários e promover a maior 

interação entre os diversos indivíduos, propiciando melhorias no sistema. O objetivo é 

conectar o transporte público à banda larga móvel. É de extrema importância criar uma central 

de monitoramento exclusiva para o transporte público, controlando a velocidade e tempo nas 

estações e paradas no trânsito e a fácil divulgação desses dados para os usuários do transporte 

público, se não for possível à divulgação remota desses dados é importante à implantação de 

painéis eletrônicos nos grandes terminais de integração com as principais informações. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O BRT em Manaus foi implantado parcialmente e carece de melhorias para sua efetiva 

implantação. Uma alternativa interessante, seria a parceria com grandes empresas de 

telefonia, visando melhorar a rede móvel da cidade, pois investimentos devem ser feitos para 

que tecnologias sejam implantadas e possam proporcionar uma melhor qualidade de vida das 

pessoas, já que o problema de congestionamentos nas grandes cidades vem aumentando a 

cada ano. 

Existem diversos estudos sobre a melhoria que a implantação de ferramentas 

tecnológicas pode trazer para auxiliar a gestão de um complexo sistema de transporte, e 

exemplos eficazes são vistos em diversas cidades. É de suma importância a aplicação de 

tecnologia móvel ao transporte público, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, reduzir o tempo de viagem e até mesmo reduzir a emissão de carbono na atmosfera. 

Em Manaus, a implantação de tecnologias desse modo, poderia melhorar 

consideravelmente o transporte público, pois o problema do planejamento e da gestão 

inadequada do atual sistema é proporcional à insatisfação da população. Toda e qualquer 

forma de mudar o panorama é de responsabilidade de todos, pois compartilhar a 

responsabilidade pode apresentar melhores soluções. 
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Em Manaus, a implantação de tecnologias desse modo, poderia melhorar 

consideravelmente o transporte público, pois o problema do planejamento e da gestão 

inadequada do atual sistema é proporcional à insatisfação da população. Toda e qualquer 

forma de mudar o panorama é de responsabilidade de todos, pois compartilhar a 

responsabilidade pode apresentar melhores soluções.  

Acredita-se que os resultados obtidos através da estratégia da pesquisa bibliográfica 

tenham permitido uma nova compreensão e uma nova maneira de lidar com as falhas 

existentes no sistema de transporte e na mobilidade urbana da capital Amazonense, pois 

com a compreensão do problema, a tendência é procurar soluções eficientes ou pequenas 

soluções com base tecnológicas para melhorar e implementar avanços rápidos e de baixo 

custo. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta um algoritmo que, através de modelagem de escoamento 
em dutos, simula o escoamento em sistemas hidráulicos de dutos paralelos. O principal 
objetivo foi ceder o algoritmo ao IFBA para que possa ser usado como material didático no 
curso de Engenharia Química. Com o algoritmo proposto, realizou-se a validação do mesmo a 
partir de dados de um sistema proveniente da literatura e, posteriormente, utilizou-se o mesmo 
para simular o escoamento no módulo hidráulico do laboratório de Engenharia Química do 
IFBA. O procedimento utilizou a combinação da modelagem do escoamento com método 
iterativo para correção de vazões e perda de carga para encontrar as vazões em cada ramal do 
sistema hidráulico, partindo de uma estimativa inicial proposta de forma autoral neste 
trabalho. Os resultados foram consistentes, obtendo-se, no cálculo de vazão, valores com erro 
menor que 1% em relação ao que foi reportado na literatura. Observou-se que o algoritmo 
calcula de maneira eficiente as vazões nos ramais de um sistema com escoamento paralelo e a 
perda de carga, porém, por razões intrínsecas à modelagem e utilização de correlações para 
fator de atrito, pode-se obter valores não confiáveis para queda de pressão. 

Palavras–chave: método iterativo, perda de carga, vazão. 
 

MODELING AND SIMULATION OF FLOW IN PARALLEL 
CONDUITS’ SYSTEMS 
 
ABSTRACT: This paper presents an algorithm that, through modeling of flow in ducts, 
simulates the flow in hydraulic systems with parallel ducts. The main goal was to cede the 
algorithm to IFBA in order to use it as didactic material. With the suggested algorithm, a 
validation was performed using data obtained from the literature and then, the algorithm was 
used to simulate the flow in the hydraulic module from the Chemical Engineering Laboratory 
at the IFBA. The procedure used a combination of flow modeling with iterative method to 
correct flow rate and losses (head and minor) to find the flow rate in each duct of the 
hydraulic system, starting from an authored initial estimate proposed in this paper. The results 
were consistent, and there were obtained, in flow calculation, values with less than 1% error 
in comparison to values that have been reported in the literature. It was observed that the 
algorithm efficiently calculates flow rates in the branches of a system with parallel flow and 
the head and minor losses in these branches, but because of inherent factors involved in 
modeling and usage of correlations for friction factor, unreliable values for pressure drop can 
be obtained. 

KEYWORDS: iterative method, head and minor losses, flow rate. 
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INTRODUÇÃO 

O escoamento de fluidos é objeto de estudo para os diversos tipos de engenharia, visto 

que desde as civilizações antigas ele desempenha papel importante para o desenvolvimento da 

sociedade. Civilizações pré-colombianas, egípcios, romanos, entre outros povos, utilizaram 

dutos para transporte de água a fim de melhorar agricultura e saneamento, possibilitando 

expansão de suas sociedades (CASA VOGUE, 2012; HISTÓRIA DO MUNDO). Atualmente, 

os dutos desempenham papéis importantes, seja no transporte do próprio fluido ou transportes 

hidráulico e pneumático de sólidos entre equipamentos de uma planta industrial, ou no 

transporte de petróleo e gás natural por longas distâncias (TELLES, 2001). 

Tratando-se especificamente do escoamento paralelo, nota-se que normalmente tem-se 

para o escoamento em aquedutos, por exemplo, uma fonte de água (um rio, por exemplo) e 

vários pontos de demanda e consumo da mesma. Sendo assim, muitas aplicações envolvem 

remover fluidos de um ponto e distribuí-los entre vários ramais, os quais vão suprir demandas 

diversas.  

Além disso, é preciso garantir que exista sucesso na atividade econômica desempenhada 

por uma indústria. Em vista disso, sistemas hidráulicos industriais devem trabalhar a um custo 

acessível. Por isso, a realização de modelagem e simulação para análise de sistemas 

hidráulicos é uma ferramenta importante por permitir que, em curtos períodos de tempo e sem 

gasto com materiais, possa-se verificar a viabilidade técnica destas instalações. 

Este trabalho visou obter uma ferramenta computacional de análise de sistemas 

hidráulicos com escoamento paralelo, validá-la, conduzir uma análise do módulo hidráulico 

do Laboratório de Engenharia Química do IFBA (campus Salvador) e ceder a ferramenta para 

que seja utilizada para fins educacionais no curso de Engenharia Química do IFBA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho consistiu na modelagem do balanço de energia em sistema de condutos 

paralelos, com posterior simulação deste escoamento para obtenção de informações como 

vazão em cada ramal, perda de carga e queda de pressão do sistema. 

A modelagem do sistema de condutos paralelos tratada neste trabalho parte das 

considerações de que tem-se um escoamento interno (delimitado por barreiras, ou seja, as 

paredes do conduto), viscoso (as tensões viscosas equilibram a força de pressão implicando 

numa perda de carga independente da variação hidrostática), incompressível (não há variação 
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relevante da massa específica do fluido durante o escoamento) e em regime permanente (não 

haverá mudanças nas propriedades do fluido ao longo do tempo em um ponto fixo). 

Além disso, em todas as formulações foi considerado escoamento plenamente 

desenvolvido, independente do regime de escoamento. Em outras palavras, os cálculos foram 

baseados na hipótese de que desenvolveu-se totalmente os perfis de velocidade em cada 

conduto, portanto estes perfis não mudaram enquanto não houver alguma mudança na 

tubulação (rugosidade, mudança de diâmetro, passagem por válvula, etc). 

Partindo dessas condições, as quais foram definidas segundo Munson, Young e Okiishi 

(2004), o balanço de energia entre dois pontos de um tubo é descrito pela seguinte equação: 

 

Onde o lado direito representa a variação na energia mecânica por unidade de massa 

entre os trechos 1 e 2 (subscritos) de um tubo e o lado esquerdo representa as perdas que 

ocorrem entre esses trechos, justificando essa diferença na energia mecânica. Observa-se que 

o termo  representa a perda de carga,  representa pressão,  representa a cota,  

representa a gravidade,  representa a massa específica, α representa a não uniformidade dos 

perfis de velocidade e  representa a velocidade media. Além disso, os subscritos 1 e 2 

representam dois pontos diferentes no mesmo conduto. 

Munson, Young e Okiishi (2004) também demonstram que uma maneira teórica de 

calcular a perda de carga é através da equação de Darcy-Weisbach: 

 

Onde  é definido como fator de atrito de Darcy,  é o diâmetro do tubo,  é o 

comprimento do tubo e  é a velocidade do fluido no tubo. 

O fator de atrito para regime laminar é definido como  (MUNSON, YOUNG e 

OKIISHI, 2004) e, para regime turbulento, pode ser determinado experimentalmente, através 

do diagrama de Moody (1944) ou calculado através de correlações obtidas através dados 

experimentais. Neste trabalho será utilizada a correlação de Swamee-Jain: 
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A correlação de Swamee-Jain é válida para todo o diagrama de Moody, incluindo as 

regiões de remige laminar e turbulento, apresentando resultados satisfatórios para tubos não-

lisos (SOUSA e DANTAS NETO, 2014). Nota-se que  representa a rugosidade da parede do 

tubo e  representa o número de reynolds, o qual indica que há regime laminar – para 

valores até 2300 – ou regime turbulento – para valores acima de 3000 (KIIJÄRVI, 2011). 

Em posse das equações para balanço de energia e cálculo de perda de carga teórica, 

pode-se modelar e simular o escoamento paralelo buscando-se valores de vazão nos condutos 

que indiquem que todos eles apresentam a mesma perda de carga ao estarem submetidos à 

mesma diferença de pressão ( ), que são as condições para que esse tipo de escoamento 

ocorra. 

Sendo assim, metodologia utilizada para a avaliação de um sistema hidráulico com 

escoamento em condutos paralelo foi uma adaptação da metodologia proposta por Streeter e 

Wylie (1909), onde propõe-se estimativas iniciais para as vazões nos condutos e, através de 

processo iterativo, busca-se convergir para as vazões reais igualando as perdas de carga e 

restringindo, simultaneamente, as vazões a valores que somados resultem na vazão total 

abastecida ao sistema. 

O procedimento segue os seguintes passos: 

1. Supor uma vazão em cada tubo, as quais serão consideradas como estimativa inicial; 

2. Tomar um tubo como referência (digamos que o tubo 1), para o qual calcula-se a 

perda de carga total  a partir da vazão admitida como estimativa inicial para este tubo: 

 
Sendo o fator de atrito para trechos de regime laminar obtido pela expressão  e 

para trechos de regime turbulento obtido pela correlação de Swamee-Jain. 

3. Sabe-se que a perda de carga deve ser a mesma, logo calcula-se a perda de carga nos 

demais tubos a partir das estimativas iniciais e utiliza-se processo iterativo para que a vazão 

varie até atingir a mesma perda de carga do tubo 1. As variações promovidas são de 1%, onde a 

vazão aumenta sempre que a perda de carga for menor que a esperada e reduz sempre que for 

maior que a esperada. O cálculo da perda de carga é feito com a mesma equação do passo 2; 
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4. Normaliza-se as vazões obtidas, para obter valores que somados resultem na vazão 

total real: 

 

5. Recalcula-se as perdas de carga em cada tubo com as novas vazões normalizadas; 

6. Compara-se as novas perdas de carga e, caso as mesmas apresentem diferença acima 

do erro tolerável, retorna-se ao passo 2, agora utilizando as últimas vazões obtidas como 

estimativa; 

7. Quando as perdas de carga convergem, calcula-se então a queda de pressão obtida 

através da perda de carga obtida pelo método iterativo: 

 

Onde os subscritos 1 e 2 indicam os pontos de entrada e saída de fluido, nos quais realiza-

se as medições. 

8. Compara-se os resultados para queda de pressão teórica e experimental a fim de 

checar a exatidão nas vazões calculadas e/ou falhas na medição experimental. 

Nota-se que a estimativa inicial proposta é de bastante importância para que o método 

apresente rápida convergência. Uma proposta autoral para a estimativa inicial da vazão dos 

tubos foi obter uma relação baseada na resistência ao escoamento devido ao diâmetro e ao 

comprimento de cada tubo em relação aos demais, seguindo a equação: 

 

Logo, por exemplo, soma-se os termos resistivos ( ) de todos os trechos do tubo 1 e 

de todos os trechos de todos os tubos. Em posse destes valores, a estimativa para vazão inicial 

no tubo 1 será a fração da vazão total abastecida ao sistema proporcional à relação entre a 

soma dos termos resistivos do tubo 1 e a soma dos termos resistivos de todos os tubos do 

sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho seguiu o procedimento de realizar modelagem e propor o algoritmo para 

avaliação de sistemas hidráulicos com diversos ramais, validar a modelagem a partir de dados 

fornecidos pela literatura e aplicar o algoritmo para avaliar um sistema hidráulico real. 
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A modelagem foi realizada segundo o que foi proposto na metodologia e construiu-se 

um algoritmo no programa Matlab para os cálculos de vazões em ramais de sistema hidráulico 

Para todos os resultados onde for realizado cálculo de erro, este será definido pela 

seguinte expressão: 

 

Para a validação do algoritmo, utilizou-se a situação proposta por Çengel e Cimbala 

(2007), na qual dois dutos são alimentados por uma bomba e abastecem o mesmo tanque. Os 

dutos apresentam diâmetros de 0,04 e 0,08 m e ambos apresentam 36 m de comprimento e 

0.000045 m de rugosidade. Nesta situação tem-se água 20oC, a cota entre a sucção e a 

descarga é de 8 m de elevação, o ∆P fornecido pela bomba é de aproximadamente 186,6 kPa e 

a vazão total fornecida pela bomba é de 0,03 m3.s-1. Para o cálculo desse sistema utilizou-se o 

algoritmo proposto no presente trabalho e construiu-se a tabela 1 com o comparativo entre os 

valores fornecidos pelos autores e os valores provenientes do algoritmo: 

Tabela 1: Comparativo entre valores fornecidos e calculados para sistema com dois 
tubos em paralelo. 

VARIÁVEL FORNECIDO CALCULADO ERRO 

Q1 (m3/s) 0.00415 0.00414 0.27% 

Q2 (m3/s) 0.0259 0.0259 0.15% 

f1 0.0221 0.0223 0.90% 

f2 0.0182 0.0183 0.55% 

hf1 (m) 11.10 11.08 0.21% 

hf2 (m) 11.10 11.13 0.25% 

ΔP (Pa) 186600 187000 0.23% 

Nota-se que os subscritos 1 e 2 correspondem, respectivamente, aos tubos de menor e maior diâmetro 

(0,04 e 0,08 m) e Q representa as vazões nos condutos. 

A partir dos resultados obtidos pela análise do sistema propostos por Çengel e Cimbala 

(2007) concluiu-se que a modelagem e o algoritmo propostos foram eficientes para o cálculo 

das vazões em cada ramal do sistema, apresentando erro menor que 1%. Sendo assim, 

considerou-se que o algoritmo é válido para análise de escoamento em condutos paralelos 

(desconsiderando perdas localizadas promovidas, por exemplo, por válvulas). Após validação, 

o programa desenvolvido foi utilizado para avaliar o módulo hidráulico existente no 

laboratório de Engenharia Química do IFBA (representado na figura 1). 
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Figura 1: Vista frontal do módulo hidráulico - detalhamento de sua parte superior. 

A figura 1 representa os tubos onde ocorre o escoamento paralelo e, como pode ser 

visto, a posição das tomadas de pressão não permite que seja feita uma medição em dois 

“nós”, um anterior e outro posterior à região onde o fluxo se divide nos tubos paralelos. Sendo 

assim, foi necessário recorrer à definição teórica de escoamento paralelo e utilizar um arranjo 

específico de condutos. 

O escoamento paralelo consiste de alimentar uma vazão de fluido a dois ou mais tubos, 

os quais estão submetidos à mesma diferença de pressão. Logo, ao realizar o escoamento no 

módulo hidráulico com diversas configurações (diferentes vazões e utilizando diversas 

combinações de válvulas fechadas e abertas), observou-se que ao permitir o fluxo apenas 

pelos tubos de 25 e 32 mm de diâmetro com vazão total de 4,5 m3.h-1, a diferença de pressão 

registrada por um manômetro de mercúrio em U nas tomadas de pressão de ambos foi entre 4 

e 5 mmHg. Como a precisão do manômetro é de 1 mmHg, para estimar as vazões em cada 

tubo considerou-se que ambos estavam submetidos à mesma pressão, de aproximadamente 

4,5 mmHg. Tomou-se então as medidas do comprimento entre as tomadas de pressão de 

ambos os tubos, os quais foram 109,3 e 105,5 cm para os tubos de 25 e 32 mm de diâmetro 

nominal (21,6 e 27,8 mm de diâmetro real), respectivamente. 

Foi feito então o cálculo deste sistema de dois tubos paralelos, considerando as 

propriedades da água a 20oC (devido à climatização do laboratório) e a rugosidade do PVC 

(material dos tubos). Os dados do problema estão representados na tabela 2. 
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Tabela 2: Dados para a  modelagem do módulo hidráulico. 

D
ADO 

VAL
OR 

UNID
ADE 

ρ 998 kg/m3 

μ 
0.0010

02 
Pa.s 

ε 
0.0000

05 
m 

co
ta 

0 m 

 

A partir desses dados utilizou-se o programa para simular o módulo hidráulico e os 
resultados obtidos estão representados na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados da  modelagem do módulo hidráulico. 

VARIÁVEL EXPERIMENTAL CALCULADO ERRO 

Q1 (m3/s) - 0.00041 - 

Q2 (m3/s) - 0.00084 - 

f1 - 0.0252 - 

f2 - 0.0227 - 

hf1 (m) - 0.08 - 

hf2 (m) - 0.08 - 

ΔP (Pa) 599.92 812.75 35.48% 

Os subscritos 1 e 2 referem-se, respectivamente, aos tubos de diâmetro nominal 25 e 32 

mm. 

A partir dos resultados dessa análise pode-se observar que aproximadamente 33% da 

vazão total escoa pelo tubo de menor diâmetro e 67% da mesma escoa pelo tubo de maior 

diâmetro. Além disso, nota-se que o valor do ΔP calculado foi muito acima do valor 

experimental, provavelmente pelo fato da rugosidade de tubos de PVC ser muito baixa e, 

como citado por Sousa e Dantas Neto (2014), a equação do fator de atrito de Swamee-Jain 

não apresenta resultados tão satisfatórios para tubos lisos ou pouco rugosos. 

Outro fator que justifica o erro para o ΔP é que a consideração de escoamento 

plenamente desenvolvido não é satisfeita devido à curta distância entre as tomadas de pressão 

e as válvulas, por exemplo (MUNSON, YOUNG e OKIISHI, 2004). Portanto, a modelagem 

não reproduz fielmente o escoamento que ocorre nos tubos deste módulo.  

 

CONCLUSÕES 

O trabalho atingiu o objetivo quanto ao desenvolvimento do algoritmo como ferramenta 

computacional para análise de sistemas hidráulicos. De fato, observa-se que foi possível 



 

5464 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

modelar sistemas com escoamento paralelo em dois ramais, obtendo satisfatoriamente as 

vazões que escoam nos mesmos. Nota-se também que, apesar dos resultados para essa 

situação terem sido satisfatórios, se faz necessário realizar testes com sistemas que envolvem 

diferentes tipos de arranjo de tubos, bem como situações em que estejam presentes perdas de 

carga localizada, a exemplo de tubulações que apresentam curvas, válvulas, etc. 

Nota-se que ao alcançar estes resultados e produzir uma ferramenta que além de ser útil 

para aplicação em diferentes situações enfrentadas pelo engenheiro químico, deixa espaço 

para que mais trabalhos sejam desenvolvidos, espera-se uma positiva contribuição para o 

curso de Engenharia Química do IFBA. 
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RESUMO: Atualmente existe uma grande preocupação com a contaminação das águas 

subterrâneas devido a poluição ambiental. Devido a necessidade de se lidar com problemas 

desta natureza, se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas que possibilitem o 

entendimento da propagação de poluentes em meios porosos motivando a necessidade do 

desenvolvimento de modelos matemáticos e códigos computacionais para simularem o 

transporte reativo de múltiplas espécies poluentes. Este trabalho propôs um modelo 

matemático para a simulação numérica da propagação de poluentes na região saturada do 

solo, contemplando os mecanismos de advecção, difusão, sorção e reação química. O modelo 

matemático obtido foi resolvido utilizando o método dos Volumes Finitos. Os resultados 

obtidos demonstram que o método dos Volumes Finitos, apresentou um desempenho bastante 

satisfatório para resolver o problema do transporte bidimensional reativo de poluentes em 

águas subterrâneas, o modelo foi validado para um meio semi-infinito, o planejamento 

experimental simulado norteou os resultados do trabalho. Os resultados obtidos demonstram 

uma tendência da pluma em ficar mais próxima da fonte poluidora com o aumento do fator de 

retardo, isto deve-se a capacidade do solo em adsorver o contaminante, fazendo com que o 

poluente alcance menores profundidades no meio poroso. Ficou evidenciado também a boa 

performance da linguagem computacional como ferramenta de apoio para a avaliação de 

impactos ambientais, sendo possível visualizar a extensão e o comportamento de uma pluma 

de contaminação e realizar inúmeras operações em curto período de tempo, a baixo custo e 

produzindo resultados bem próximos da realidade. 

 
Palavras–chave: Modelagem Matemática, Simulação Numérica, Meios Porosos, Volumes 
Finitos 
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MODELING AND SIMULATION OF TRANSPORT REACTIVE OF 
POLLUTION IN THE AREA OF SATURATED SOIL: ANALYSIS OF 
DELAY RATE OF INFLUENCE 
 
ABSTRACT: Currently there is a great concern for groundwater contamination due to 

environmental pollution. Because of the need to deal with problems of this nature, it is 

necessary to develop research to enable understanding of the spread of pollutants in porous 

media motivating the need to develop mathematical models and computer codes to simulate 

reactive transport multispecies pollutants. This paper proposed a mathematical model for the 

numerical simulation of the spread of pollutants in the saturated region of the soil, considering 

the advection mechanisms, diffusion, sorption and chemical reaction. The mathematical 

model obtained was solved using the method of finite volume. The results show that the 

method of Finite Volume, presented a very satisfactory performance to solve the problem of 

reactive two-dimensional transport of pollutants in groundwater, the model has been validated 

for a semi-infinite medium, the simulated experimental design guided the work of the results . 

The results obtained show a tendency of the plume in closer proximity to the source of 

pollution with increasing delay factor, this is due to the soil's ability to adsorb the contaminant 

causing the pollutant lower reach depths in the porous medium. It also highlighted the good 

performance of the computer language as a support tool for the evaluation of environmental 

impacts, and can view the extent and behavior of a plume of contamination and carry out 

numerous transactions in short time at low cost and producing results well close to reality. 

 

KEYWORDS: Mathematical Modeling, Numerical Simulation, Middle Porous, Finite 
Volume 
 

INTRODUÇÃO 

As duas maiores fontes de água para a agricultura, as indústrias e o consumo humano 

são as chamadas águas de superfície e as subterrâneas. As águas subterrâneas são muito 

importantes, e em múltiplos casos essenciais, para o fornecimento de água potável de muitas 

áreas urbanas e rurais de diversas regiões da terra. Contudo, na maioria dos casos a prevenção 

da poluição das fontes de águas subterrâneas e a proteção do conjunto de aquíferos têm 

recebido pouca atenção. 

Como por exemplo, podemos citar o vazamento de gasolina a partir dos tanques 

subterrâneos de postos de abastecimento. Em contato com a água subterrânea, a gasolina se 
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dissolve parcialmente, liberando compostos tais como benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos, denominados conjuntamente de BTEX, que são os constituintes aromáticos da 

gasolina que tem maior solubilidade em água. Tais contaminantes são considerados 

substancias perigosas por serem depressoras do sistema nervoso central e podem causar 

leucemia em exposições crônicas (CORSEUIL, 1997). 

Devido ao interesse recente dos pesquisadores na avaliação das taxas de propagação 

de poluentes ambientais no solo e na remediação natural, se estabeleceu a necessidade do 

desenvolvimento de modelos matemáticos e códigos computacionais para simularem o 

transporte reativo de múltiplas espécies poluentes. 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo matemático para a simulação 

numérica da propagação de poluentes na região saturada do solo, considerando os 

mecanismos de advecção, difusão, sorção e reações químicas. Dentre os processos de 

transporte o fenômeno da sorção consiste na impregnação de uma substância dissolvida em 

um fluido na parte sólida de um meio poroso durante a percolação. A ocorrência da sorção é 

muitas vezes considerada através de um fator de retardamento nas equações do transporte 

advectivo-dispersivo. (PIGNATELO, 1989). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O ponto inicial no desenvolvimento do modelo matemático, é a obtenção das equações 

diferenciais que descrevem o transporte de poluentes em um meio poroso. Isto é feito 

mediante a aplicação dos princípios da conservação de massa em um volume de controle 

diferencial fixo no domínio do escoamento (BIRD et al., 2004). 

De forma literal esta Equação é dada por: 

  (1) 

O transporte de poluentes reativos em águas subterrâneas, supondo as interações 

químicas, considerando o fluxo bidimensional e na direção x, pode ser simulado pela Equação 

da Advecção-Difusão-Reação: 

 

Onde uC representa a velocidade na fase líquida do solo, e os coeficientes de 

Difusão, kC o coeficiente de reação química e R o fator de retardo.  
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A metodologia numérica adotada neste trabalho é a dos volumes finitos. Justifica-se a 

escolha porque se trata de uma técnica numérica largamente empregada em problemas de 

escoamentos de fluidos.  

Nas condições iniciais e de contorno, foi simulado um terreno com 10 m de 

comprimento e 100 m de profundidade, utilizou-se uma malha de cálculo cartesiana, 

igualmente espaçada de 500 𝑥 1000 volumes de controle. 

A obtenção das equações aproximadas pelo método dos volumes finitos se dá através da 

integração da equação na forma conservativa, sobre o volume elementar, no tempo e no 

espaço (MALISKA 1995). 

 

Os fluxos difusivos foram calculados em termos dos valores da variável avaliados nos 

centros dos volumes de controle. O fluxo advectivo foi avaliado usando o esquema Up-Wind. 

Desta forma, após substituir as expressões para os fluxos difusivos e advectivo para os 

volumes de controle internos, a equação de conservação é reescrita da seguinte forma: 

 

Onde: 

 

 

 

Para os demais volumes de controle as informações sobre as condições iniciais e de 

contorno, determinou-se uma equação particular para cada um desses volumes, portanto de 

para nós nas fronteiras a Discretização foi realizada de forma análoga ao procedimento 

adotado anteriormente, respeitando, contudo, as respectivas condições de contorno. 

O método adotado na solução do sistema linear, resultante da resolução do modelo 

matemático obtido através do método dos volumes finitos, foi o de Gauss-Seidel. A 

implementação computacional foi feita através de um código escrito em linguagem 

FORTRAN. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados foram validados numericamente, usando como referência a 

solução analítica para problemas unidimensionais de transporte reativo proposta por BEER 

(1979): 

 

A Equação diferencial resolvida neste problema é a seguinte; 

 

O propósito é comparar a solução numérica, à solução analítica, que tem como 

característica um meio semi-infinito. O transporte reativo, supondo decaimento de 1ª. ordem, 

sem retardo, foi resolvido numericamente, utilizando dados dos principais parâmetros dos 

mecanismos de transporte de poluentes e comparado com a resolução da solução analítica nas 

mesmas condições. A condição inicial é C (x, 0) = 0 e as condições de contorno são C (0, t) = 

1000 mg.L-1 e derivada nula à jusante. 

Na simulação de validação do método, foi analisado a influência da taxa de reação 

química no transporte da pluma de contaminação na zona saturada do solo. Para esta análise 

foram atribuídos diferentes valores ao coeficiente de reação química (k): 0,01 (dia -1), 0,05 

(dia -1), 0,10 (dia -1). Os outros parâmetros, relativos aos mecanismos de transporte, ficaram 

constantes, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados de Entrada  

nx = 1000 Número de volumes (x) 

lx = 100 Distância (m) 

cini = 1000 Concentração inicial do poluente (mg.L-1) 

u = 0.10 Velocidade da água (m.dia-1) 

alfa = 0.60 Dispersividade (m) 

tempo = 180 Tempo da Simulação (dia) 
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Conforme demonstrado na Figura 1, conclui-se que os resultados numéricos obtidos 

para um meio semi-infinito podem ser considerados excelentes e apresentaram coerência 

física, corroborando com a solução analítica proposta por BEER (1979). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Validação numérica para o perfil de concentração longitudinal. IFPB, 
2016 

 Pontos de interesse foram coletados na malha utilizada na pesquisa, a convergência do 

método é alcançada, atingindo a estabilidade nas simulações numéricas a partir da Tolerância 

de 1x10-10, portanto esta foi a tolerância utilizada no trabalho devido a estabilidade e 

convergência, aliada ao custo computacional não proibitivo. 

O plano longitudinal foi representado a uma distância de 0,49 metros após a zona de 

lançamento e no perfil transversal na posição de 4,95 metros após da origem da poluição. 

Desta forma, foi possível verificar o comportamento gradativo do poluente em função dos 

mecanismos de transporte na zona saturada do solo, conforme ilustrado na Figura 2: 
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Figura 2: Perfis de Concentração observados. IFPB, 2016 
 

Com o objetivo de verificar a influência do parâmetro (R) empregado na simulação 

numérica representada pela equação geral do transporte reativo de contaminantes, foi 

realizada uma análise paramétrica. 

No estudo paramétrico, considerou-se uma seção hipotética vertical e horizontal da 

zona saturada. Foram simulados para todos os casos, utilizando quatro tempos distintos: 30, 

60, 90 e 120 dias e passo temporal, t, igual a 1 dia. 

Os resultados foram representados por gráficos na sessão longitudinal, ou seja, na 

profundidade do aquífero e na seção transversal que corresponde a largura do mesmo. Foi 

analisado a influência e relevância do Coeficiente de Retardo da Pluma (R)  em relação aos 

demais parâmetros e no transporte do contaminante no meio poroso.  

Para estudar o efeito da variação da propriedade supracitada no meio poroso, foi 

utilizado um planejamento experimental simulado, foram simulados valores representativos 

conforme os dados da Tabela 2. 

Tabela 2. Dados de entrada das análises  
EXP RETARDO VELOCIDADE REAÇÃO 

1 1,00 0,05 0,10 

2 2,00 0,05 0,10 

    

Foi analisado o efeito do fator de retardo da pluma, através de simulações com valores 

assumidos conforme descrito nos Experimentos 1 e 2 da Tabela 2, demonstrando o 

comportamento da pluma de contaminação nas seções longitudinal e transversal no aquífero. 
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Observou-se que tanto na seção longitudinal, ilustrado na Figura 3, quanto na seção 

transversal na Figura 4, existe uma notória tendência da pluma de contaminação em ficar mais 

próxima da fonte poluidora com o aumento do fator de retardo, atribuído ao aumento da 

capacidade do solo em adsorver o contaminante, ou seja, quanto maior o fator de retardo 

menor a profundidade alcançada pelo contaminante e menor a concentração do poluente no 

corpo hídrico subterrâneo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. Influência do coeficiente de retardo no perfil longitudinal 30 dias, 60 dias, 
90 dias ,120 dias. IFPB, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Influência do Coeficiente de retardo no perfil transversal 30 dias, 60 dias, 90 
dias, 120 dias. 
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CORDAZZO (2000), concluiu que o fator de retardo (R), representa a taxa em que o 

movimento de contaminantes dissolvidos pelo aquífero pode ser reduzida pela sorção de 

contaminantes na matriz sólida, corroborando com os resultados obtidos na simulação 

numérica apresentados nesta pesquisa conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4 respectivamente. 

 

CONCLUSÕES 

O Método dos Volumes Finitos, apresentou um desempenho bastante satisfatório na 

Discretização do modelo matemático para o problema do transporte bidimensional reativo de 

poluentes em águas subterrâneas, para previsão de contaminantes no lençol freático. 

Os resultados apresentados foram validados numericamente para um meio semi-

infinito e apresentaram coerência física, passíveis de comparações numéricas e experimentais. 

O fato deste modelo ter sido implementado computacionalmente na linguagem 

FORTRAN, torna-o facilmente utilizável e com grande portabilidade, sendo reconhecido por 

sua velocidade de processamento e por suas ótimas características no tratamento de equações. 

O custo computacional médio utilizado em cada simulação deste trabalho foi de 22 minutos, 

demonstrando excelentes resultados, visto que a previsibilidade da simulação foi de 180 dias 

em cada análise, desde o lançamento do poluente no aquífero. 

Os resultados obtidos na simulação numérica apresentados neste trabalho, indicaram 

que o fator de retardo (R) é um parâmetro extremamente importante na análise do transporte 

de espécies de contaminantes em meios porosos. Observou-se que o aumento do fator de 

retardo provoca o aumento da concentração do poluente em regiões próximas a fonte de 

contaminação. 
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RESUMO: Este artigo propõe um modelo de casa popular, que seja ecologicamente correto e 
aplicada a região Amazônica. Foi feito um estudo a respeito do clima da região, a fim de 
selecionar na literatura existente os melhores materiais e equipamentos para compor a 
residência. Foi constatado que a Amazônia é uma região de altas temperaturas e alto índice 
pluviométrico, além de ter um alto grau de incidência solar. Baseando-se nestas 
características, a casa contém em sua laje um sistema de telhado verde em conjunto com 
placas fotovoltaicas integradas a rede pública. Sua alvenaria é feita de tijolos solo-cimento, 
sendo estes revestidos com um painel feito da fibra do talo da palmeira de buriti, um isolante 
térmico natural. Aproveitando o volume de chuvas da região, a casa contém um sistema de 
captação pluvial. O seu piso é feito de fibra de coco aglutinado em resina de poliéster, sendo 
uma forma de direcionamento do resíduo do consumo da água de coco. Sendo assim, a casa é 
projetada para ter um baixo custo construtivo e alto custo benefício em sua utilização.  
Palavras–chave: Amazônia, ecologia, residência, sustentabilidade  
 

MODEL OF A SUSTAINABLE HOUSE APLLIED ON AMAZON 
REGION 
 
ABSTRACT: This article proposes a model of popular house that would be ecologically 
correct and applied to Amazon region. It was done a research about the climate of region, in 
order to select in the existing literature the best materials and equipaments to compose the 
residence. It has been found that the Amazon is a region of high temperatures and high 
rainfall, besides having a high degree of sunlight. Based on these features, the house contains 
in the slab a green roof system together with photovoltaic panels integrated into the public 
network. Its masonry is made of soil-cement bricks, which are coated with a panel made of 
Buriti palm tree stalk fiber, a natural thermal insulator. Taking advantage of the amount of 
rainfall in the region, the house contains a rainwater collection system. Its floor is made from 
coconut bonded in polyester resin, is a way of directing the residue of coconut water 
consumption. Thus, the house is designed to have a low constructive cost and high benefit 
cost in use. 
Keywords: amazon, ecology, residence, sustainability 
 

INTRODUÇÃO 

Com as mudanças climáticas em maior evidência nas últimas décadas, faz-se necessário 

que o projetista de uma edificação tenha um pensamento ecológico. Uma construção 

sustentável é aquela que se preocupa em utilizar métodos e materiais que não agridam ou 

minimizem o impacto desta no meio ambiente. Como a construção civil é uma indústria que 

gera muitos resíduos e alguns recursos naturais são limitados, há a necessidade de buscar 
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aqueles que sejam renováveis e que não agridam a natureza em nenhuma etapa de sua 

existência, seja na produção, vida útil na edificação ou na forma de resíduo. 

Uma construção eco sustentável direcionada a Amazônia tem de ponderar a realidade 

climática da região, sendo levado em consideração fatores como a pluviosidade, temperatura 

média e incidência solar, pois o projeto de uma casa deste tipo tem de considerar o clima da 

região como um recurso, visando aperfeiçoar o desempenho quanto ao conforto ambiental 

(BRAGA; BITAR; FARAH, 2001). 

O modelo proposto se diferencia das demais casas ecológicas existentes pelo fato de 

levar em consideração aspectos intrínsecos da região amazônica. Assim sendo, a edificação 

sustentável tem como finalidade utilizar matérias ecologicamente corretos feitos de itens 

provenientes da região e atentar para os fatores climáticos, mas sem abrir mão do conforto. 

Por ter alternativas de matérias próprios da região e de fontes renováveis, além de contar com 

tecnologias que minimizem a utilização de recursos externos, a casa passa a ter uma visão 

custo/benefício, ao qual certos materiais sejam mais baratos que os convencionais e 

determinados sistemas gerem economia a longo prazo para o proprietário.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

          O trabalho foi sintetizado através de um levantamento bibliográfico, cuja pesquisa foi 

feita de maneira hierárquica. Primeiramente, foi realizado um estudo sobre o impacto 

ambiental da indústria construção civil, sendo estes à nível energético, de recursos naturais e 

de poluição. Depois, a pesquisa foi direcionada à sustentabilidade aplicada a edificações, 

como forma de respaldo na hora de projetar. Posteriormente, os esforços foram direcionados 

aos estudos climáticos da Amazônia, a fim de justificar a regionalização da casa 

ecologicamente correta. Feito isso, foram selecionadas algumas ideias inseridas no contexto 

sustentável para propor os sistemas elétrico e hidráulico da edificação, com o tipo certo de 

equipamento, a fim de tirar o máximo proveito na hora de integrar a residência ao meio 

ambiente. Feito isso, foram selecionados os materiais ecologicamente corretos, com matéria 

prima encontrada na região, baixo custo e que pudessem ser potencialmente utilizados em 

escala comercial. Para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, foi utilizado o software 

Autocad, já o projeto artístico foi feito através do software Sketchup. Tendo estes como base, 

foram feitos os dimensionamentos hidráulico e elétrico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta da casa sustentável contempla o uso de energia renovável e conforto 

térmico. Nesse sentido, pensou-se num telhado verde, feito de plantas gramíneas, solução 

barata e natural para manter a temperatura da laje baixa. Ademais, as alvenarias são revestidas 

com um painel feito da fibra do talo da palmeira de buriti, cuja matéria prima é abundante em 

toda a região, sendo estas medidas necessárias devido ao fato da Amazônia ter temperaturas 

no decorrer de todo o ano. 

 Considerando a laje, nela foi projetado um conjunto de painéis fotovoltaicos, conforme 

a Figura 1, sendo estes integrados à rede pública de abastecimento, pois assim se aproveita 

todo o potencial energético advindo da radiação solar na região, barateando a conta de energia 

elétrica tanto na hora do consumo da eletricidade proveniente desta fonte, quanto na venda do 

superávit a concessionária local. Quanto aos pontos de iluminação, foram projetados com 

lâmpadas LED, que mesmo estas tendo um preço unitário superior as outras opções de 

mercado, tem um maior custo benefício à logo prazo, pois tem uma vida útil 50 vezes superior 

as lâmpadas comuns, além de consumirem menos energia 

Pensando em uma maneira de baratear e deixar alvenaria sustentável, optou-se pelo 

tijolo de solo-cimento, cujo principal matéria prima é solo arenoso, uma baixa quantidade de 

cimento e água, não havendo a necessidade de queima de combustíveis em sua produção, 

além do formato deste não se diferenciar dos tijolos convencionais, não ocasionando 

problemas no momento de se obter mão de obra qualificada. O ideal é utilizar o solo do 

próprio local da construção, mas caso haja de o solo ter argila em maior quantidade, faz- se 

necessário a correção através da adição de areia.  

 O piso foi projetado com fibra de coco aglutinado em resina de poliéster, sendo este 

feito na seguinte etapa: As fibras são secas no sol e misturadas com a resina em um molde 

metálico, sendo este exposto ao sol para obter sua cura. Este piso tem como objetivo além de 

baratear o custo, direcionar os resíduos do consumo da água de coco na região. Em relação à 

parte hidráulica da residência, optou-se por um sistema de captação pluvial, devido à 

elevadíssima precipitação da Amazônia, tendo à água direcionada as fontes não potáveis de 

consumo, responsáveis por metade do consumo em uma edificação.  
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Figura 1. Modelo artístico do modelo de casa sustentável. Autor, 2016. 
 

 
Figura 2. Planta Baixa do modelo de casa sustentável. Autor, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

         A indústria da construção civil e seus derivados contribui de maneira singular nas 

mudanças climáticas ocorridas no planeta, pois ela é responsável por metade da energia 

consumida em todo globo, além de utilizar 60% dos recursos naturais da terra, sendo que a 

manipulação destes produzem gases que atingem diretamente o meio ambiente, tal como o 

dióxido de carbono (CO2). Com o intuito de amenizar o impacto causado pela indústria da 
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construção civil e garantir o futuro das próximas gerações, há a necessidade de se projetar 

uma casa ecologicamente correta, ou seja, que trabalhe a favor do meio ambiente.  

         Como o planeta terra tem ambientes diversos, optou-se pela regionalização da 

residência, tendo como escolha a região amazônica. O clima amazônico oferece temperaturas 

elevadas, com uma umidade extremamente elevada, fato este que aumenta a sensação térmica 

da região. Além disso, é um território com um índice pluviométrico altíssimo, além de ter um 

alto grau de incidência solar. Levando em consideração todos estes fatores, a casa foi 

projetada para ser popular e ter um caráter ecologicamente correto, tendo em conta as 

características da região amazônica.  

         A próxima etapa será fazer o projeto estrutural, para assim quantificar o material 

utilizado, a fim de determinar o custo unitário da residência. Vale ressaltar que alguns 

materiais, por serem apenas protótipos, carecem de pesquisas mais aprofundadas tanto em 

nível de qualidade quanto a possibilidade de produção em larga escala, como é o caso do piso 

feito de fibra de coco e o painel feito do talo da palmeira de buriti. Após todas as etapas 

anteriores serem concluídas, será definida a possibilidade da construção de um protótipo. 
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RESUMO: Com a necessidade constante de aumentar o controle e monitoração sobre os 
dispositivos elétricos e eletrônicos, há antigos problemas que agora podem ser contornados 
por meio de plataformas mais acessíveis que surgem no mercado da tecnologia. Um desses 
problemas é o mau uso de dispositivos de alto consumo energético, como sistemas de ar 
condicionado. Através de sensores de corrente conectados a uma rede, temos a possibilidade 
de, por meio de padrões de consumo, detectar avarias, saber se o dispositivo está ligado e ter o 
controle por meio de relés remotamente. O trabalho foi desenvolvido formando uma rede do 
tipo estrela com uma Raspberry Pi 2, que atua numa rede MQTT, os clientes do sistema são 
compostos pelo módulo EMW3165 e ESP8266, sensores de efeito hall para leitura da corrente 
e relés. 
Palavras–chave: esp8266, internet das coisas, rssf, mqtt 
 

ELECTRONIC MONITORING OF HIGH ENERGY CONSUMPTION 
DEVICES WITH WIRELESS SENSOR NETWORK 
 
ABSTRACT: With the constant effort to increase the control and monitoring of electrical and 
electronic devices, we can solve old problems that can now be circumvented through some 
accessible platforms that arise on this market. One of these problems is the misuse of high-
energy devices, such as air conditioning systems. Through current sensors connected to a 
network, we have the possibility, through consumption patterns, troubleshoot, whether the 
device is on, and take control via relays remotely. The system was developed to form a star-
like network with a Raspberry Pi 2, which acts at MQTT network, the nodes of the system are 
made by EMW3165 module, hall effect sensors for reading the current and relays. 
KEYWORDS: esp8266, internet of things, mqtt, wsn, 
 

INTRODUÇÃO 

 Ao lado do constante crescimento da infraestrutura das cidades, crescem também os 

problemas trazidos pela falta de controle humano dirigido ao gerenciamento direto de tais 

recursos. Um desses problemas está no desperdício, muitas vezes despercebido ao usuário, 

caracterizado pelo uso errôneo de sistemas de condicionador de ar e outros equipamentos de 

alto consumo energético resultando em um gasto elevado e desnecessário. 

Desta forma surge o questionamento: Como se dá o desenvolvimento de um sistema 

microcontrolado para monitoramento de dispositivos de alto consumo com uma rede de 
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sensores sem fio (RSSF) que apresente um bom custo-benefício de implantação e baixo 

consumo de operação? 

A necessidade de ter sob controle as intempéries características de sistemas elétricos é 

uma constante, porém, acaba deixada de lado pelos usuários devido ao alto custo operacional 

usual de soluções desse tipo, e a complexidade muitas vezes atrelada às soluções disponíveis. 

Assim, para uma solução ser efetiva, deve-se aliar o melhor custo-benefício possível, visando 

não perder a robustez mesmo em um orçamento limitado. O fato de ser sem fio facilita a 

operabilidade mesmo em ambientes de difícil acesso com pouca ou nenhuma mudança 

estrutural. Proporcionando, assim, segurança e acessibilidade. 

Visando isso, a aplicação de sistemas de monitoração a distância viabiliza o uso de 

soluções mais eficientes, como um sistema microcontrolado, formando uma rede com um 

computador central, capaz de receber os dados de consumo e exibe anomalias relacionadas a 

picos de consumo fora do usual, caracterizados por mau uso, como problemas no filtro do 

equipamento condicionador de ar, ou um freezer deixado aberto por descuido do operador, 

entre outros. Dispomos hoje de uma vasta gama de microcontroladores de baixo custo de 

obtenção, consumo e manutenção, capazes de realizar tais monitoramentos e ainda serem 

interfaceados com comunicadores sem fio, facilmente aplicáveis para esse fim. Entre estes, 

selecionamos o módulo ESP8266, capaz de agir como node em rede MQTT de forma versátil, 

podendo, até mesmo, ser utilizado em upgrades futuros para inclusão de outros tipos de 

sensores. 

 A rede MQTT, protocolo escolhido por nós para estabelecimento das conexões, 

necessita de uma central, por sua topologia em estrela. Para atuar como essa central, que 

chamaremos de broker, utilizamos uma placa Raspberry Pi 2, conectada à rede local de Wi-Fi. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A robustez de hardware, segurança, implementação simples e de baixo custo é 

primordial em um sistema como esse. O módulo ESP8266 se destaca por sua versatilidade e 

antena wireless integrada. A leitura da corrente é feita por um sensor de efeito Hall ACS712, 

e o relé utilizado nos protótipos é o SRD-05VDC-SL-C. 

O broker MQTT é uma Raspberry Pi 2, executando o sistema oepracional Raspbian 

Jessie e o software Mosquitto para estabelecer a rede. Entretanto, nenhum dispositivo de rádio 

adicional é necessário. Podemos instalar o sistema funciona sem maiores problemas em uma 

rede wireless residencial, compartilhando o acesso com as demais máquinas, e sem um grande 
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consumo de banda, devido à natureza do protocolo MQTT, cujo formato de pacotes é bastante 

leve. 

Cada node é construído seguindo a Figura 1, porém, podemos modificar alguns 

componentes devido ao caráter experimental do sistema até então. 

Figura 1. Circuito empregado no node sensor. IFPB, 2016. 

 

O broker funciona de maneira bastante simples e intuitiva, e após estabelecê-lo como a 

central da rede, podemos utilizar as labels prontas para incluir novos sensores sem modificar 

radicalmente a rede, ou assinar novos tópicos com nodes que sigam um padrão diferente dos 

demais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O protótipo em uso já foi testado em lâmpadas e um ar condicionado portátil, devido às 

limitações do relé utilizado, que por questões de segurança, não deve ser ligado a aparelhos 

que demandem um fluxo de corrente acima de 10A. Entretanto, as conclusões preliminares 

com quatro sensores em nodes diferentes se mostrou bastante estável. Nos casos de queda da 

rede de alimentação, o firmware dos sensores se reconecta automaticamente ao broker, 

tornando o sistema ainda mais autônomo. 

Ainda é preciso estabelecer uma rede com mais nodes, e testar numa sessão de vários 

dias, para estudar a estabilidade do sistema, e avaliar se é viável, no estado atual, a aplicação 

em uma rede doméstica. 

Entretanto, a exibição dos dados requer uma atenção maior devido a falta de uma 

aplicação mais amigável ao usuário final, pois no estado atual, todas as informações são 

exibidas em um terminal, diretamente no broker, tornando-o não muito prático. Na Figura 2 
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temos uma sessão curta, de algumas horas com um node monitorando e controlando uma 

lâmpada incandescente e um ar condicionado portátil. Buscou-se capturar três amostras, uma 

a cada minuto, após ligar o ar condicionado, devido à variação de corrente durante a 

inicialização do aparelho. A primeira amostra é instantânea na inicialização, e costuma 

apresentar um valor bastante inferior ao padrão de consumo normal, que é mostrado nos 

minutos seguintes. 

 

 

 

 

        Figura 2. Sessão com duas labels, lâmpada e ar condicionado. IFPB, 2016. 

 

A ideia encapsular cada node em um chassi de dimensões suficientes para caber em 

uma caixa de embutir padrão 4x2, e garantir à instalação uma aplicação discreta. Porém, é 

necessário encontrar um padrão de antena que acompanhe o conceito do trabalho, devido aos 

problemas de comunicação que a caixa embutida pode proporcionar.  

É necessária uma fonte de alimentação mais otimizada para a aplicação, pois para 

fornecer os 5V do protótipo, estamos utilizando carregadores de celular, que inviabilizam uma 

instalação mais discreta, como a que pretendemos fazer. 

Toda a modularidade permitida pelo MQTT nos motiva a produzir protótipos com 

sensores diferentes funcionando sob a mesma rede, entretanto, todo um estudo de caso e o 

cuidado na aplicação demanda uma dedicação que só será possível com o know how ainda em 

progresso, até o final do trabalho. 

 

CONCLUSÕES 

Mesmo com o trabalho não atingindo ainda todos os resultados esperados, temos a 

dimensão do potencial da ferramenta em desenvolvimento. A pesquisa para assegurar cada 
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detalhe no funcionamento nos proporciona uma visão bastante crítica do que de fato é 

desenvolver um produto voltado à usuários que necessitam de uma solução prática e efetiva. 

Um dos poucos contratempos que encontramos é a dificuldade em conseguir os componentes, 

principalmente o ESP8266, disponível apenas a preços que não condizem com a proposta do 

produto. Isso influenciou na qualidade dos testes, onde ainda pretendemos montar uma rede 

com mais sensores para testar a estabilidade e escalabilidade.  

Como trabalhos futuros vemos a necessidade de criar uma rede maior e, também, 

desenvolver uma aplicação que facilite a visualização dos resultados dos vários sensores da 

rede. 
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RESUMO: Neste projeto foi desenvolvido um sistema de monitoramento e controle através 
de um microcomputador via radiofrequência. Os parâmetros físicos a serem controlados na 
estufa estão relacionados com a umidade e a temperatura elementos essenciais para o cultivo 
de hortaliças. Na leitura dos sensores e controle dos atuadores da estufa, foi usado o Arduino 
UNO, que em conjunto com o transceptor NRF24L01+ realiza a comunicação entre as placas 
do circuito dos sensores instalados na estufa e na interface elétrica do microcomputador. Este 
software foi desenvolvido utilizando a linguagem C Sharp, possibilitando ao usuário 
monitorar e controlar os parâmetros de temperatura e umidade, assim como, configura-los 
como desejado. Os resultados mostram que tanto o sistema de monitoramento e controle 
quanto à comunicação por radiofrequência funcionam como o esperado, se apresentando 
como uma ótima alternativa no gerenciamento do cultivo protegido de hortaliças, sendo que 
também pode ser aplicado a outras culturas, principalmente aquelas que requerem um controle 
mais rigoroso da temperatura e da umidade do solo para o seu desenvolvimento. 
Palavras–chave: Arduino, sensores, automação 
 

MONITORING AND CONTROL OF A GREENHOUSE 
MICROCONTROLLED FOR A MICROCOMPUTER VIA A RF 
TRANSCEIVER 
ABSTRACT: In this project we developed a system for monitoring and control through a computer 
via radio frequency. The physical parameters to be controlled in the greenhouse are related to humidity 
and temperature essential for growing vegetables. In reading the sensors and control actuators of the 
oven it was used Arduino UNO, which together with the transceiver + NRF24L01 performs 
communication between the circuit boards of the sensors installed in the oven and the electrical 
microcomputer interface. This software was developed using C Sharp language, enabling the user to 
monitor and control the temperature and humidity parameters, as well as configure them as desired. 
The results show that both the monitoring and control system as the radio frequency communication 
function as expected, appearing as a great alternative in the management of protected vegetable 
cultivation, and can also be applied to other cultures, especially those that require a more strict control 
of temperature and soil moisture for their development. 
KEYWORDS: Arduino, sensors, automation 
  

INTRODUÇÃO 

O uso de ambientes controlados e protegidos – estufas – é uma solução comum adotada 

para o bom cultivo de plantas variadas independente da região escolhida. Estufas são 

estruturas físicas destinadas ao controle de condições edafoclimáticas que são construídas 

para um sistema de produção agrícola específico (FIGUEIREDO, 2011). Além disso, as 

estufas ajudam no controle de pragas e insetos, nocivos à produção. 
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Na atualidade, com o acesso à informação, a tecnologia de comunicação sem fio está 

em constante crescimento. Neste sentido, a comunicação por radiofrequência apresenta 

vantagens em relação a outras formas de comunicação sem fio (por ex. via sinais 

infravermelho ou ultrassom), como maior largura de banda, maior alcance, menor 

interferência, além de não necessitar de uma estrutura física, desta maneira reduzindo o custo 

de instalação com relação à conexão tradicional. Sendo assim, a melhor solução para sistemas 

onde a transferência de informação em tempo real é importante para a tomada de decisões. 

 Neste contexto, foi construído um sistema eletrônico de monitoramento e controle o 

qual foi implementado a uma estufa microcontrolada (CAIO, 2015), com o intuito de 

construir uma estufa inteligente automatizada que controla os parâmetros essenciais de 

temperatura e umidade, visando eficiência e sustentabilidade na produção de hortaliças com a 

mínima interferência de agentes externos. Para isto será construída duas interface elétrica de 

comunicação por radiofrequência RF utilizando um transceptor, as quais serão acopladas a 

estufa microcontrolada e ao microcomputador. Assim possibilitando ao usuário, o acesso e 

controle dos parâmetros de temperatura e umidade do solo, à distância. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para implementar uma comunicação via radiofrequência, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre seus conceitos, o modo de comunicação RF a ser usado e sobre o 

funcionamento e características do módulo transceptor NRF24L01+, bem como do Arduino 

que trabalha em conjunto com ele. Para o desenvolvimento do programa de interface com o 

usuário foi realizado um estudo acerca da linguagem de programação C Sharp (#). 

Radiofrequência 

A radiofrequência são ondas eletromagnéticas utilizadas nas comunicações sem fio. São 

sinais que se propagam por um condutor cabeado e são irradiados no ar através de uma 

antena. A antena converte um sinal do meio cabeado em um sinal wireless (sem fio) e vice-

versa. Os sinais irradiados no ar livre, em forma de ondas eletromagnéticas, propagam-se em 

linha reta e em todas as direções (RAPPAPORT, 2002). 

Modo de comunicação half-duplex 

Uma comunicação é dita Half-duplex quando temos um dispositivo Transmissor e outro 

Receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente, a 

transmissão tem sentido bidirecional. Durante uma transmissão half-duplex, em determinado 

instante um dispositivo “A” será transmissor e o outro “B” será receptor, em outro instante os 

papéis podem se inverter. A operação de troca de sentido de transmissão entre os dispositivos 
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é chamada de turn-around e o tempo necessário para os dispositivos trocarem as funções de 

transmissor e receptor é chamado de turn-around time (MARTYNYSZYN, 2004). 

Módulo transceptor NRF24L01+ 

É um chip Nordic Semiconductor que integra um transceptor RF de 2,4GHz Half-

duplex. Tem a capacidade de enviar e receber até 32 bytes de dados por vez com taxas de 

transmissão de até 2Mbps, porém não simultaneamente. Utiliza o protocolo Enhanced 

ShockBurst, é configurado através da interface SPI e contém até 128 canais que operam na 

faixa 2,4GHz, considerada livre de licenciamento e por isso possui diversos dispositivos 

operando nela. Tem a capacidade de “ouvir” até seis transmissores simultaneamente, sem 

causar interferência entre eles, além de poder ser configurado para retornar uma confirmação 

de recebimento bem como reenvio caso algum dado seja perdido, o que torna o sistema 

extremamente confiável. Seu alcance pode chegar a 10 metros em ambientes internos e 100 

metros em campo aberto (NORDIC SEMICONDUCTORS). 

Placa Arduino Uno 

O Arduino Uno tem como componente principal o microcontrolador ATMEL 

ATMEGA328, um dispositivo de 8 bits da família AVR com arquitetura RISC avançada e 

com encapsulamento DIP28. Possui 32 KB de Flash, 2 KB de RAM e 1 KB de EEPROM. 

Possui 14 pinos que podem ser usados como entrada ou saída digitais e 6 entradas analógicas, 

com resolução de 10 bits (ARDUINO). 

Linguagem de programação C# (C Sharp) 

O Microsoft Visual Studio é um pacote de programas da Microsoft para 

desenvolvimento de software especialmente dedicado ao .NET Framework e às linguagens 

Visual Basic (VB), C, C++, C# (C Sharp) e J# (J Sharp).  

Neste trabalho foi utilizada a linguagem de programação C#, a qual é orientada a 

objetos de propósitos gerais e fortemente tipada. Simplifica várias complexidades do C++ e 

fornece recursos poderosos como, tipos de valor nulo, enumerações, delegações e acesso 

direto a memória. Suporta os conceitos de encapsulamento, herança e polimorfismo, que dão 

a essa linguagem vantagens como, menor esforço na criação de novas funções no programa, 

reuso do código, maior organização do projeto, entre outras (OFICINADANET, 2007). 

Metodologia 

A parte física do projeto é basicamente divida em três blocos, como visto na Figura 1. 

Erro! Fonte de referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não 

encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada. 
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Figura 1. Blocos do projeto. 

Os módulos 1 e 2 são compostos pelo transceptor nRF24L01+, eles realizam o envio e 

recebimento de dados entre a estufa microcontrolada e o microcomputador, dessa forma pode-

se monitorar e controlar os parâmetros físicos da estufa à distância. Para que os dados 

enviados da estufa pelo módulo 2 sejam recebidos pelo computador, é utilizado o Arduino 

Uno que faz a interface entre os dois, permitindo também que o computador envie à estufa, 

através do módulo 1, os valores de referência ajustados pelo usuário. 

Funcionamento da estufa microcontrolada 

A estufa microcontrolada funciona da seguinte maneira: é realizada a leitura dos 

sensores e dos valores desejados (SETPOINT) de temperatura e umidade, ajustados pelo 

usuário através de um potenciômetro. Esses dados são comparados e exibidos no display 

LCD. A temperatura medida é comparada ao ajustado pelo usuário, se menor que o desejado, 

é acionado as lâmpadas de potência para aquecimento, se maior, é acionado os ventiladores 

para fazer resfriamento até que a temperatura requerida seja atingida. A umidade do solo 

medida é também comparada ao ajustado pelo usuário, se menor que o esperado, significa que 

o solo está seco, então a irrigação é acionada até o solo atingir a umidade ajustada pelo 

usuário, do contrário ela é desligada. 

No atual projeto, ao invés de enviar os dados para o display LCD, eles são enviados via 

RF para serem visualizados no computador através de um software, o qual também possibilita 

o ajuste do SETPOINT de temperatura e umidade, pelo usuário. 

Montagem do circuito elétrico de envio e recebimento de dados via RF 

Para que seja estabelecida a comunicação RF entre os módulos são necessárias algumas 

bibliotecas. A biblioteca SPI permite a comunicação periférica serial de dispositivos com o 

Arduino como um mestre. Dessa forma o Módulo NRF24L01+ se comunica através do 

barramento SPI do Arduino, de acordo com a biblioteca RF24, usando os pinos digitais 9 

(CE), 10 (CSN), 11 (MOSI), 12 (MISO) e 13 (SCK). Onde o pino negativo é ligado ao GND 
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e o VCC do módulo é alimentado pelo pino 3,3V do Arduino. Esta mesma ligação foi 

montada para os dois módulos RF utilizados e pode ser vista na Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema de Ligação entre o módulo NRF24L01+ e o Arduino. 

Após a montagem da ligação em ambos os módulos, foram feitas as conexões do 

Arduino com a placa de relés que controla os atuadores da estufa, de maneira que os sinais de 

controle do Arduino pudessem ligar e desligar os atuadores. O resultado dessas ligações é 

mostrado na Figura 3. 

    

Figura 3. Módulo NRF24L01+ conectado ao Arduino de interface com o 

microcomputador (à esquerda) e que controla a estufa (à direita). 

Firmware de controle da estufa 

O firmware que controla a estufa funciona da seguinte forma: primeiro configura o 

módulo com o endereço definido e o coloca no modo de recepção, posteriormente lê os 

sensores, compara com os valores de SETPOINT definidos e faz a tomada de decisão 

acionando os atuadores. As informações lidas dos sensores são codificadas em um único 

pacote, o módulo é colocado no modo de transmissão, o pacote é enviado, verifica-se a 

entrega do pacote e coloca o módulo no modo recepção novamente. Se durante a verificação 

for constatado que a informação não chegou completa ao destino, o pacote é retransmitido.  
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O valor lido de cada sensor possui 10 bits, devido à resolução do ADC do Arduino. Para 

codificar a informação, deslocou-se o valor da temperatura 10 bits à esquerda e então se 

somou este valor ao da variável de umidade e o resultado da soma foi armazenado no pacote, 

então se obteve um pacote de dados de 20 bits para ser transmitido. 

Firmware de comunicação com o microcomputador 

O firmware gravado no Arduino que faz a interface com o computador funciona de 

maneira mais simples, primeiramente é configurado o endereço do módulo igual ao anterior e 

colocado no modo de recepção, então é iniciada a comunicação serial. Ao receber o pacote de 

dados via RF é feita a decodificação e os valores são novamente armazenados em variáveis 

distintas para temperatura e umidade. Quando o software de monitoramento e controle, 

desenvolvido em C#, manda o caractere “L” ao Arduino, ele interpreta isso como um sinal de 

leitura, então envia via serial os valores de temperatura e umidade separados por um caractere 

especial para que facilite a interpretação dos dados pelo programa.  Quando o software envia 

os novos valores de referência ajustados pelo usuário, o Arduino armazena estes valores, faz a 

codificação em um pacote de dados usando a mesma técnica anterior, coloca o módulo em 

modo de transmissão e finalmente envia os novos dados de SETPOINT que serão usados 

como referência no controle da estufa. 

Software de interface gráfica para monitoramento e controle da estufa 

Como já citado, foi desenvolvido um software utilizando a linguagem de programação 

C# e o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio, para que o usuário pudesse 

monitorar os parâmetros de temperatura e umidade e ajustar os valores de referência para o 

controle da estufa, através do computador. Sua versão final é vista na Figura 4. 
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Figura 4. Software de monitoramento e controle da estufa. 

Como se pode notar na Figura 4, o software desenvolvido apresenta os valores de 

temperatura em ºC e umidade do solo em valor porcentual, lidos da estufa. Logo acima, temos 

o campo designado para o ajuste do SETPOINT dos dois parâmetros. O usuário deve clicar no 

botão “enviar” para que os novos valores sejam enviados à estufa e apareça a mensagem 

“Setpoint enviado!”. O programa também mostra o erro absoluto entre o valor atual do 

parâmetro e o valor que se deseja atingir.  

Na parte inferior do Software (Figura 4) temos os gráficos que registram as últimas 60 

amostras dos valores de temperatura e umidade, bem como seus respectivos valores de 

SETPOINT para a mesma amostragem, onde o eixo das abscissas representa a ordem das 

amostras e o eixo das ordenadas representa seu valor.  É importante salientar que, o tempo de 

amostragem é definido por um timer utilizado no programa, este foi ajustado para que a cada 

segundo fosse enviado o comando ao Arduino e então a amostra fosse colhida. Dessa 

maneira, os gráficos representam a variação de temperatura e umidade do solo da estufa real 

atualizado. Por fim, no canto superior esquerdo temos o botão que gerencia a conexão do 

software com o Arduino via serial. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O circuito elétrico para envio e recebimento de dados via RF funcionou corretamente, 

demonstrando eficiência e viabilidade no uso do transceptor NRF24L01+ conectado ao 

Arduino, na implementação de uma comunicação bidirecional para o envio de dados. O 

firmware de controle da estufa desempenhou seu papel de maneira eficiente, onde os 

parâmetros da estufa foram devidamente enviados com o mínimo de perda de informação 

possível, não afetando o seu monitoramento por parte do usuário. Credita-se este fato à 

estratégia de envio utilizando um pacote único de dados, e também à retransmissão usada em 

caso de erros. Além disso, os valores de SETPOINT foram fielmente recebidos e 

decodificados, corroborando para o correto controle da estufa. Durante os testes realizados 

verificou-se um limite de cerca de 70 metros no alcance do módulo transceptor NRF24L01+, 

valor um pouco menor ao registrado no seu datasheet. 

O Software de interface gráfica para monitoramento e controle da estufa apresentou os 

valores de temperatura e umidade bem como o ajuste do SETPOINT, de maneira eficiente ao 

usuário, como visto na Figura 4. Permitindo a este, realizar o monitoramento e controle da 

estufa à distância através do computador. 

Após testes realizados modificando os valores de SETPOINT, o controle de temperatura 

se mostrou eficiente obtendo-se um erro máximo de mais ou menos 1ºC. Porém este resultado 

foi atingido com restrições, no caso de aquecimento da estufa conseguiu-se atingir até 12ºC 

acima da temperatura ambiente e para resfriamento até 7ºC abaixo da temperatura ambiente. 

O sistema de controle de umidade também foi satisfatório, pois apresentou um erro máximo 

de 4%. Os resultados finais obtidos indicam que a metodologia empregada foi eficiente e 

através desta pôde-se cumprir com os objetivos previstos para o projeto.  

 

CONCLUSÕES 

Como mostrado nos resultados, o sistema de monitoramento e controle da estufa 

microcontrolada desenvolvido, se mostrou uma ótima alternativa para o uso no 

gerenciamento do cultivo protegido de hortaliças e outras culturas, principalmente 

aquelas que requerem um controle mais rigoroso da temperatura e da umidade do solo 

para o seu desenvolvimento.  

 Com a comunicação via radiofrequência e a interface gráfica do software, 

utilizadas, o produtor tem a praticidade de poder monitorar e controlar os parâmetros 

físicos de sua produção à distância, de maneira fácil e eficiente. Contudo, existe o limite 
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de alcance do módulo NRF24L01+, que pode inviabilizar o uso deste sistema para alguns 

produtores rurais.  
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RESUMO: O projeto objetivou reduzir a temperatura do efluente dos destiladores de 

água de bancada mediante a aplicação de um sistema de arrefecimento, de forma a viabilizar o 
seu reaproveitamento, minimizar desperdícios e os efeitos da poluição térmica ambiental 
gerada na obtenção da água destilada. Foi desenvolvido um protótipo de uma torre de 
resfriamento, em escala de bancada, de baixo custo e fácil montagem, operando em regime 
semi-aberto e semi-automático de circulação de água. A torre é composta de uma estrutura de 
madeira, planejada para comportar 5 calhas feitas de PVC, sendo 1 coletora e as demais 
estágios de queda d’água, preenchidas com recheio, ao qual a água é gotejada. O 
arrefecimento do efluente (água aquecida) ocorre por meio de correntes de convecção geradas 
por dois suportes, constituídos cada um por oito coolers ligados à uma fonte de tensão. O 
sistema de recirculação é constituído por uma bomba d’água submersa num reservatório 
coletor acoplado a um sensor de nível de efluente, que emite sinais sonoros e visuais e alertam 
sobre a necessidade de reposição do nível de água. Testes realizados apresentaram uma 
redução de temperatura do efluente de até 13 ºC entre a entrada e a saída da torre de 
resfriamento, com possibilidades de melhores resultados com a inclusão de mais estágios na 
torre, podendo alcançar um range de até 23ºC. Portanto, o sistema de arrefecimento 
desenvolvido é eficaz na redução da temperatura do efluente dos destiladores de água de 
bancada, sendo uma importante ferramenta no combate ao desperdício de água e à poluição 
térmica. 
Palavras–chave: desperdício de água; poluição térmica; torre de resfriamento. 
 
 

ASSEMBLY OF A COOLING SYSTEM FOR WASTEWATER REUSE 
OF THE BENCH DISTILLERS 
ABSTRACT: The design aimed to reduce the effluent temperature of countertop water 
distillers by applying a cooling system, in order to facilitate its reuse, minimizing waste and 
environmental thermal effects of pollution generated in obtaining distilled water. A prototype 
of a cooling tower was developed in bench scale, low cost and easy assembly, operating in 
semi-open and semi-automatic water circulation. The tower is composed of a wooden 
structure, designed to contain 5 gutters made of PVC, being 1 and the other collector stages 
drop of water, filled with filling, to which water is dripped. The cooling of the effluent 
(heated water) occurs by means of convection currents generated by two brackets, each 
consisting of eight coolers connected to a voltage source. The recirculation system consists of 
a pump submersed in a water reservoir connected to a collector effluent level sensor, which 
sends audible and visual signals and warn about the need for replenishment of the water level. 
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Tests performed showed lower effluent temperature up to 13 ° C between the inlet and outlet 
of the cooling tower, with the possibility of better results with the inclusion of stages in the 
tower and can reach a range of up to 23 ° C. Therefore, the developed cooling system is 
effective in reducing the temperature of the effluent countertop water and is an important tool 
in the fight against waste of water and thermal pollution. 
KEYWORDS: waste of water; thermal pollution; cooling tower 
 
 

INTRODUÇÃO 

Devido à crescente escassez da água e a preocupação com o meio ambiente, além de 

motivos econômicos, a água aquecida oriunda do processo industrial deve ser reaproveitada. 

Para isto ser possível é necessário o seu resfriamento em equipamentos conhecidos como 

Torres de Resfriamento ou Arrefecimento de Água, de forma à retirada de calor para que a 

mesma possa ser reutilizada no processo. A água aquecida oriunda do processo industrial 

pode ser considerada como um efluente, uma vez que sua alta temperatura não permite o seu 

descarte em mananciais, devido à contribuição para a poluição térmica (STOECKER e 

JABARDO, 1994; MANCUSO e SANTOS, 2003; SANTOS, 1992). 

Segundo Zabadal e Ribeiro (2016) os trocadores de calor, mais comumente encontrados 

na indústria, são utilizados quando grandes quantidades de fluido devem ser aquecidas ou 

resfriadas. Dessa maneira, as torres de resfriamento possuem a finalidade de arrefecer a água 

até uma temperatura próxima do ambiente, sabendo-se que para conseguir uma boa variação 

de temperatura há influência das condições climáticas/ambiente, obtendo-se importantes 

variáveis para avaliar a eficiência de uma torre. 

Denomina-se torre de resfriamento de água o equipamento que promove a transferência 

de calor e massa de uma corrente de água para o ar atmosférico. No caso das torres do tipo 

evaporativo, este resfriamento de água ocorre através da evaporação de uma pequena parte da 

corrente de água para uma corrente de ar (LIMA JÚNIOR, 2011).  

As variáveis usualmente definidas na especificação de uma torre são a carga térmica a 

ser removida, a vazão de circulação da água, a diferença de temperatura da água entre a 

entrada e a saída da torre (range) e a diferença entre a temperatura de saída da água da torre e 

a temperatura de bulbo úmido do ar (approach) (LIMA JÚNIOR, 2011). Dentre essas 

variáveis, a mais importante é a temperatura de bulbo úmido que gera uma ideia de quanto 

calor o ar pode retirar de uma certa massa de água a ele exposta. 

De acordo com a resolução 430/2011 do CONAMA, efluente é o termo utilizado para 

caracterizar os despejos líquidos de diversas atividades ou processos. Conforme Marisco 

(2014), o reuso destes, gerados por equipamentos como destiladores utilizados em 
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laboratórios, está cada vez mais em evidência, pois acaba sendo encaminhado para o 

tratamento em conjunto com o esgoto doméstico. 

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo reduzir a temperatura do efluente 

dos destiladores de água de bancada mediante a aplicação de um sistema de arrefecimento 

operando em regime semi-aberto de recirculação de água, desenvolvido com materiais 

alternativos em sua grande maioria, de forma a viabilizar o seu reaproveitamento, minimizar 

desperdícios e os efeitos da poluição térmica ambiental gerada na obtenção da água destilada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas medidas semanais durante certo período de tempo, da vazão, 

temperatura de saída e condutividade do efluente do destilador de bancada do Instituto 

Federal de Sergipe (IFS), sendo estes dados de fundamental importância para o 

dimensionamento da torre de resfriamento. 

A elaboração das plantas básicas do equipamento e dos seus acessórios foi realizada 

utilizando o Software GoogleSketchUpWPT-BR. 

A seleção e obtenção dos componentes básicos da torre de resfriamento, estrutura, 

enchimento, sistema de distribuição de água, bacia coletora de água, aberturas laterais e 

sistema de circulação de ar foram condicionados à materiais já descartados em sua grande 

maioria, de forma a não onerar o referido projeto e dimensionados para a aplicação a um 

único destilador de bancada. Assim, sucatas, vidraçarias e marcenarias foram visitadas de 

modo à obtenção de materiais alternativos e de baixo custo. 

Para a recirculação da água de resfriamento foi utilizada uma Bomba Submersa Turbo 

Flex A-1000, que, durante o processo de resfriamento, fica dentro do reservatório do efluente 

a ser recirculado. 

Para a realização dos testes do protótipo da torre de resfriamento utilizou-se o efluente 

de apenas um único destilador de bancada. Controlou-se a vazão de entrada do efluente na 

torre, bem como a sua temperatura, passando por cada estágio até a saída do equipamento. 

Parâmetros como a temperatura ambiente e a temperatura de bulbo úmido foram levados em 

consideração. 

Foi desenvolvido um sensor de nível de efluente para fazer o controle da quantidade de 

água no reservatório, de forma a manter a bomba sempre submersa (nível mínimo) e não 

ocorrer o transbordamento do reservatório (nível máximo) e possibilitar um funcionamento 

semi-automático do sistema. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dimensionamento do consumo de água destilada e concentração de sólidos dissolvidos 

Verificou-se que quanto menor a temperatura do efluente do destilador de bancada 

maior o consumo de água potável para possibilitar a condensação do vapor d’água e, quanto 

maior a temperatura do efluente, menor o desperdício de água potável, porém, maior a 

contribuição para a poluição térmica. 

Normalmente, o consumo de água potável para uma batelada de 20L de água destilada 

fica em aproximadamente 900L, mantendo a temperatura do efluente em torno de 42ºC. O 

consumo semanal de água destilada apenas nos laboratórios de química do IFS demanda em 

torno de 100L, o que exige, aproximadamente, o desperdício de 4500 L de água potável, 

mantendo-se a temperatura do efluente em 42 ºC. 

As análises da concentração de sólidos totais dissolvidos presentes no efluente do 

destilador de bancada, realizadas utilizando um condutivímetro Gehaka 2200, não 

apresentaram uma variação significativa, sendo que o maior valor observado não ultrapassou 

107 mg.L-1, valor muito abaixo do máximo permitido pelos padrões de potabilidade da 

Portaria n518/2004 do Ministério da Saúde, que estabelece como padrão 1.000 mg.L-1
 de 

sólidos totais dissolvidos. 

 

Torre de resfriamento 

A torre é composta de uma estrutura de madeira, planejada para comportar 5 calhas 

feitas de PVC, sendo 1 coletora e as demais configuram estágios de queda d’água, 

preenchidas com “recheio” (vidro estilhaçado), ao qual a água é gotejada por um cano de 

PVC que serve de distribuidor de água. O resfriamento se dá por via de correntes de 

convecção, provocadas por dois suportes, constituídos cada um por oito coolers ligados à uma 

fonte de tensão (Figura 1-A-B). 

Os suportes de recheios foram projetados para que as áreas de coleta estivessem 

centralizadas dos lados esquerdo e direito com telas de PVC fixadas em suas extremidades de 

forma a comportar o recheio (Figura 1-C). O diâmetro das perfurações abaixo do recheio foi 

projetado para permitir que a água aquecida gotejasse de um suporte para o outro, 

aumentando a superfície de contato e facilitando a troca térmica entre o ar e a água. 
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A B C 

Figura 1. Torre de resfriamento com seus estágios e com o sistema de recirculação (A), com 
as colunas de coolers (B) e o suporte de recheio (C). 

 

Sistema de recirculação do efluente do destilador de bancada 

Ao sair do destilador com a temperatura elevada, a água é mandada para a parte superior 

da torre de resfriamento, onde cai através do enchimento de vidro estilhaçado, formando uma 

queda d’água. Essa queda d’água é atravessada pelo fluxo de ar gerado por coolers 

localizados nas laterais da torre e faz com que parte da água seja evaporada e, como 

consequência, ocorra uma diminuição na sua temperatura. Uma parte da água é também 

arrastada sob a forma de pequenas gotículas devido ao fluxo de ar, ocorrendo também uma 

pequena taxa de evaporação. A água arrefecida vai para um reservatório onde é bombeada de 

volta para o destilador. 

Acessórios extrínsecos à torre de resfriamento foram implementados de forma a 

permitir a recirculação do efluente do destilador de bancada, tais como um reservatório de 

efluente, uma bomba submersa e um sensor de nível de fluido. 

O esquema do controle do nível de efluente pode ser visto na Figura 2. Como a água é 

um líquido condutor, assim que o nível do líquido chega no nível desejado (mínimo), é 

lançado um sinal elétrico para o circuito eletrônico, que reconhece em que nível está a água e 

demonstra isso através de LEDs e um buzzer (sinal sonoro). Assim, o processo continua em 

malha fechada até o desligamento do equipamento. 
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Figura 2.  Esquema do sensor de controle de nível de efluente. 

 

O sensor desenvolvido (Figura 3) é uma peça móvel, podendo assim ser acoplado a 

diferentes recipientes. Tal característica permite que a torre de resfriamento possa trabalhar 

com intervalos variáveis de volume de efluente, uma vez que o nível crítico de ação da bomba 

depende do volume do recipiente no qual a mesma está inserida. 

Os ensaios realizados visando verificar o funcionamento adequado do sensor 

forneceram resultados positivos. Esse acessório é importante para o funcionamento de todo o 

sistema uma vez que a bomba não pode operar a partir de um nível crítico de água dentro do 

reservatório. 

Dessa forma, com a utilização do recipiente coletor acoplado ao sensor a torre de 

resfriamento torna-se um equipamento com maior autonomia, isto é, não seria necessário o 

acompanhamento direto de um operador. Os sinais sonoros e visuais emitidos alertam sobre a 

necessidade de reposição do nível de água, o que necessitaria de uma ação manual e depois o 

sistema poderia voltar a agir normalmente sem necessidade de supervisão até o próximo 

alerta. 
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Figura 3.  Sensor de nível de efluente resfriado. 

 

Para a escolha da vazão a ser empregada no teste de recirculação, foi necessário a 

realização de ensaios com o registro da bomba aberto em diferentes proporções, de forma a 

encontrar a vazão que mais se assemelhava à vazão do efluente do destilador de bancada. Os 

resultados desses ensaios estão dispostos na Tabela 1. 

Foi adotado o registro aberto em 50% da capacidade por fornecer a vazão mais próxima 

(embora superior) daquela utilizada com o destilador de bancada durante seu funcionamento 

cotidiano. 

 

Tabela 1.  Tempo necessário para coletar 1L de água com variação da vazão do registro da bomba. 

 Registro 
completamente 
aberto 

¾ do 
registro 
aberto 

½ do 
registro 
aberto 

Teste 1 4 (s) 6 (s) 12 (s) 

Teste 2 4 (s) 6 (s) 13 (s) 

Teste 3 4 (s) 6 (s) 11 (s) 

 

Os ensaios de recirculação do efluente ocorreram de forma indireta, isto é, a água foi 

adicionada ao reservatório manualmente, de forma a proteger a bomba acessória e o destilador 

de bancada. Os resultados desses testes foram positivos, mostrando que a recirculação de 

efluente arrefecido no sentido destilador-torre de resfriamento-reservatório é possível. 

Como a vazão de bombeamento de efluente do reservatório ao destilador é maior que a 

vazão de reposição da água arrefecida pela torre e depositada no reservatório, foram 

estabelecidos o nível ótimo de efluente, o nível intermediário de efluente e o nível baixo de 
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efluente. Ao atingir esse último, o sistema interrompe seu funcionamento para não danificar a 

bomba. Nesse instante é necessária a reposição de água resfriada ao reservatório. 

 

Capacidade de arrefecimento 

O range caracteriza-se como a diferença entre a temperatura de entrada e a temperatura 

de saída apresentada pelo efluente após a passagem pela torre de resfriamento. Nos ensaios 

experimentais referentes à capacidade de resfriamento do efluente dos destiladores, o range 

máximo obtido foi de 13ºC, sendo a temperatura de entrada da torre de 58°C e a de saída de 

45°C. Esse valor foi atribuído tanto ao funcionamento da torre quanto a disposição do 

equipamento em relação à circulação do ar no ambiente de teste. 

Como menor consumo de água potável significa menores vazões de entrada do efluente 

na torre é possível concluir que o tempo de residência do mesmo dentro do equipamento 

possui grande relevância para a potencialização da eficiência da torre. Quanto maior o tempo 

de residência do efluente no recheio, maior será o tempo de contato com as colunas 

convectivas de ar e melhores serão as trocas de calor entre a água e o ar. 

De acordo com a Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, a temperatura para lançamento direto de efluente deve ser 

inferior a 40ºC. É possível verificar-se, Figura 4, que o equipamento desenvolvido consegue 

arrefecer o efluente dos destiladores de bancada para temperaturas inferiores ao determinado 

pela legislação. 

Na Figura 4 estão dispostas as temperaturas de entrada e saída de efluente do destilador 

de bancada na torre de resfriamento em função do volume consumido de água potável para 

produção de 20L de água destilada, num tempo de operação de 5h. 
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Figura 4.  Temperaturas de entrada e saída do efluente da torre de resfriamento em função do 
volume consumido de água potável. 

 

Verifica-se que a maior temperatura de entrada na torre foi de 58º C e a menor 

temperatura de saída foi de 35º C, porém, não foram atingidas no mesmo ensaio. Ressalta-se 

que se o equipamento fosse composto por mais estágios de recheio, este range (23º C) poderia 

ser obtido no mesmo ensaio, aumentando a eficiência da torre. 

Além disso, percebe-se que quando o efluente entra na torre de resfriamento a uma 

temperatura de 42ºC, o mesmo é arrefecido a uma temperatura de 38ºC, temperatura ideal 

para uma possível recirculação do efluente no próprio destilador de bancada, o que certamente 

evitaria o desperdício de água potável. 

 

CONCLUSÕES 

Os testes executados com a torre de resfriamento construída apresentaram uma 

redução da temperatura do efluente do destilador de bancada de até 13°C, sendo considerado 

satisfatório. Verificou-se que este resultado pode ser maximizado com a adição de novos 

módulos de recheio à torre, ampliando o tempo de residência do efluente na torre e, 

consequentemente, o contato entre o ar e água, podendo alcançar um range de 23º C. 

O sistema de arrefecimento de efluente de destiladores de bancada desenvolvido é capaz 

de realizar a recirculação da água potável que constitui o efluente, permitindo o seu 

reaproveitamento no próprio processo de destilação. 
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O sensor de nível de efluente construído permite ao sistema o seu funcionamento de 

forma semiautomática, diminuindo a necessidade de ação manual de operadores. 

Portanto, o protótipo da torre de resfriamento e o sistema de arrefecimento apresentado 

neste trabalho são importantes ferramentas para combater a poluição térmica ambiental e o 

grande desperdício de água potável resultante do processo de produção de água destilada em 

laboratórios. 
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RESUMO: Os computadores atuais possuem fontes internas chaveadas com tecnologia 
avançada que dispensa o uso dos módulos estabilizadores de tensão. Com isso, muitos desses 
módulos não são mais usados, tornando-se sucatas e gerando problemas de descarte para o 
meio ambiente. Além disso, os preços elevados dos conjuntos didáticos de motores elétricos 
são restrições para a aquisição ou mesmo atualização dos laboratórios em grande parte das 
escolas públicas. O projeto tem o objetivo de desenvolver e construir um motor de indução 
trifásico aberto de baixo custo visando à melhoria do ensino nas aulas práticas da disciplina 
de máquinas elétricas. Na construção do motor de indução foram usados vários 
transformadores elétricos retirados de sucatas dos módulos estabilizadores de tensão. Os fios 
de cobre velhos e danificados das bobinas dos transformados foram trocados por novos fios. 
O número de voltas de fios para formar as bobinas do motor foi determinado pelo cálculo de 
bobinas para pequenos transformadores, considerando a densidade de campo magnético de 
8.000 T e uma potência do transformador de 300 VA. O protótipo do motor foi submetido a 
testes com variadas tensões e velocidades de rotação. Os resultados mostraram uma suave 
rotação em 462 rpm, sendo o motor  alimentado com tensão trifásica de 40 V e corrente de 2 
A, na ligação dos terminais em estrela. Nas aulas práticas, o motor possibilita, por exemplo, 
desenvolver a capacidade de compreensão sobre a produção do campo magnético, corrente 
induzida, campo girante e força magnetomotriz. 

Palavras–chave: assíncrona; conjunto didático; eletrotécnica 
 

LOW COST INDUCTION MOTOR FOR ELECTRIC MACHINES 
COURSE 
 
ABSTRACT: The present computers are built-in switching power supplies with advanced 
technology that eliminates the use of voltage regulator module. Thus, many of these modules 
are not used, becoming generating scraps and disposal problems for the environment. 
Furthermore, the high prices of electric motor teaching sets are restrictions of purchase for a 
lot of public schools. The project aims to develop and build a three-phase open induction 
motor of low cost aimed at improving the practical classes teaching of the course of electrical 
machines. In the construction of the induction motor are used several electrical transformers. 
They were removed of wastes from voltage regulator modules. The used copper wires of coils 
were exchanged for new wires. The turns number of wires to build the coils motor was 
determined by calculation of coils for small electrical transformers, this considering the 
magnetic flux density of 8.000 T and a power electrical transformer of 300 VA. The prototype 
of motor has been tested with different voltages and rotational speed. The results showed a 
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smooth rotation at 462 rpm with the motor powered in three-phase voltage of 40 V and 2 A 
current with the terminals in the star connection. The prototype allows, for example, develop 
an understanding capacity about the production of the magnetic field, induced current, 
rotating magnetic field and magnetomotive force in induction motor. 

KEYWORDS: asynchronous; teaching set; electro-technology 
 

INTRODUÇÃO 

O uso de conjuntos didáticos como metodologia de ensino tem demonstrado melhoria 

no processo ensino-aprendizagem. Pinto et al. (2013) comentam que as aulas nos laboratórios 

didáticos despertam nos alunos a vontade de aprender e os resultados se traduzem na melhoria 

significativa na qualidade do ensino. Machado e Moreira (2009) acreditam que uma das 

formas de redução da evasão escolar nas escolas técnicas é a qualidade das aulas práticas de 

laboratório, como prática pedagógica para engajar e atrair a atenção dos alunos na disciplina. 

 O curso técnico em eletrotécnica forma profissional para o trabalho nas indústrias, 

sendo o seu diferencial o grande número de aulas práticas de laboratórios, além do estágio 

supervisionado. Neste sentido, os conjuntos didáticos que equipam os laboratórios são 

indispensáveis para o bom desenvolvimento do curso. No mercado, são encontrados diversos 

conjuntos didáticos de motor de indução aberto para o ensino de máquinas elétricas no curso 

técnico em eletrotécnica. Porém, os preços elevados desses conjuntos são restrições para 

aquisição ou mesmo atualização dos laboratórios de muitas escolas técnicas públicas.  

Até pouco tempo atrás, os computadores eram ligados em estabilizadores de tensão para 

garantir o seu bom funcionamento. Atualmente, os computadores possuem fonte interna de 

tensão chaveada com tecnologia avançada que dispensa o uso dos módulos estabilizadores de 

tensão. Com isso, muitos dos módulos antigos não são mais usados, tornando-se sucatas e 

gerando problemas de descarte para o meio ambiente. O lixo tecnológico, incluindo 

equipamentos de informática, é responsável pela geração de centenas de toneladas de 

resíduos, que são descartados, muitas vezes, em aterros sanitários sem nenhum tratamento, 

agravando a degradação do meio ambiente (MATTOS et al., 2008).  

O estabilizador de tensão é construído com peças eletrônicas e por um transformador 

monofásico que reduz a tensão da rede elétrica para uma tensão adequada ao trabalho do 

computador. Em termos gerais, o transformador é uma máquina elétrica formada por um 

núcleo com chapas finas de material ferromagnético e de bobinas de fios de cobre esmaltado 

enroladas no núcleo. Da mesma forma de construção do transformador, o motor de indução 

possui um estator (parte estacionária), também, formada com os mesmos materiais do 

transformador. A principal diferença entre as duas máquinas é o rotor (parte girante) do 
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motor, que não existe no transformador. No motor, as bobinas são enroladas tanto no estator 

como no rotor. Em outros tipos de construção de motores, o rotor tem barras condutoras que 

recebe a tensão induzida oriunda do estator.  

Considerando a relação de similaridade entre as duas máquinas, foram propostas para os 

alunos da disciplina de máquinas elétricas do curso integrado técnico em eletrotécnica duas 

hipóteses para o desenvolvimento do projeto de pesquisa. Como construir um motor de 

indução de baixo custo para o uso nas aulas práticas no laboratório de máquinas elétricas? De 

posse de estabilizadores de tensão sem uso ou danificado, é possível reaproveitar as suas 

peças para construir um motor de indução trifásico aberto para as aulas práticas do curso de 

eletrotécnica. 

 O artigo tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um protótipo para motor de 

indução trifásico aberto construído a partir de material de sucata de estabilizador de tensão. O 

protótipo do motor visa contribuir no processo de melhoria da aprendizagem pelos alunos 

sobre os fenômenos eletromagnéticos que o motor de indução experimenta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Basicamente, o motor de indução é composto por duas partes importantes. O estator é a 

parte fixa do motor, que recebe a alimentação da rede elétrica em seus terminais de ligação. O 

número de terminais de motores comerciais trifásicos varia de 6 a 12, conforme os valores de 

tensões disponíveis na rede elétrica. Neste projeto específico, o motor tem seis terminais para 

a ligação de suas bobinas, podendo ser ligado em delta (tensão mais baixa) ou em estrela 

(tensão mais alta).  

Em relação à construção do motor, o estator é formado por três bobinas enroladas nas 

ranhuras do núcleo de ferromagnético. Essas bobinas são alimentadas por correntes e tensões 

trifásicas senoidais defasadas de 120° elétricos entre si, que criam um campo magnético 

girante que varrem o rotor (CHAPMAN, 2013). A Figura 1 apresenta o projeto do motor de 

indução com seis bobinas e no centro encontra-se o rotor. O projeto é baseado no primeiro 

motor desenvolvido por Nikolas Teslas criado em 1988.  
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 Figura 1. Motor de indução com seis terminais e 
ligação das bobinas em estrela. IFCE, 2016. 

A outra parte do motor é o rotor que está conectado ao eixo, onde circulam correntes 

induzidas produzidas pelo campo magnético das bobinas do estator. No caso especial do 

protótipo desenvolvido, em que o rotor é construído com uma única massa metálica, as 

correntes induzidas são chamadas de correntes parasitas, também conhecidas por correntes de 

Foucault. É bom salientar que nos motores comerciais essas correntes são indesejáveis, pois 

provocam perdas no núcleo do rotor e reduz a eficiência do motor (UMANS, 2014). Nesses 

motores comerciais, o rotor tem bobinas de fios de cobre esmaltado ou barras condutoras de 

alumínio, e as correntes induzidas circulam nessas bobinas e barras em quase na sua 

totalidade. 

1.1  

1.2 Construção do estator 

O estator é formado pelo núcleo de ferromagnético e por bobinas fixadas nas ranhuras 

do núcleo. Na construção do núcleo do estator foram utilizados os núcleos dos 

transformadores aproveitados das sucatas dos estabilizadores de tensão. O núcleo do 

transformador é do tipo envolvente, formado por duas peças, sendo uma chapa no formato 

“E” e outra no formato “I”. A Figura 2 apresentam o transformador completo com as bobinas 

e terminais de ligação, e as peças do transformador desmontado.  
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(a)       (b) 
Figura 2. Transformador monofásico (a), chapas de ferromagnético e carretéis das 
bobinas (b). IFCE, 2016. 

 

O processo de construção do estator inicia-se com a retirada da bobina da perna central 

do núcleo, em seguida são desmontadas todas as chapas. Para construir o núcleo do protótipo 

do motor, foram unidas por meio de parafusos e porcas seis peças “E” com as peças “I”, 

formando no final da montagem a figura geométrica do dodecágono (12 lados). O aspecto do 

estator pronto é mostrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Estator do motor de indução. IFCE, 2016. 
 

As bobinas foram calculadas considerando a densidade de campo magnético de 8.000 T, 

valor padrão para material com 2% de silício, e um transformador de potência de 300 VA que 

foi retirado do estabilizador. O número de voltas de fios das bobinas é calculado pela Equação 

1 com (NASCIMENTO JUNIOR, 2011) 
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8.10

4,44. . .L

V
N

f S B
       (1) 

onde V é tensão na bobina em V, f é a frequência em Hz, SL é a seção líquida do núcleo em 

cm², e B é a densidade magnética em G .  

 

1.3 Construção do rotor 

Na construção do rotor, existem dois tipos de rotor para um motor de indução 

comercial. O rotor em gaiola de esquilo (o mais comum) e o de rotor bobinado. Em geral, a 

escolha do tipo de rotor se baseia na característica da carga acoplada ao eixo e de com é 

realizada a partida do motor. A Figura 4 ilustra o comparativo entre os rotores comerciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)            (b) 

Figura 4. Rotor bobinado (a) e rotor em gaiola de esquilo (b). A bobina do rotor bobinado 
tem acesso por meio dos três anéis fixados no seu eixo. IFCE, 2016. 

 

Na intenção de reduzir os custos do projeto, foi usada para o rotor uma lata (cilindro) 

metálica simples. Diversos cilindros de diâmetros e alturas diferentes foram testados como 

rotor. Como exemplo, a Figura 5 apresenta um teste do rotor usando uma lata usada para 

condicionamento de doces. 
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Figura 5. Testes da escolha do rotor. IFCE, 2016. 
 

Ainda, o cilindro mostrado na Figura 5 tem um diâmetro de 15,5 cm, adequado para o 

tamanho do estator. Porém, a pequena altura de 4 cm comprometeu o desempenho do motor 

quanto à rotação.  O cilindro foi substituindo por outro com diâmetro um pouco menor de 

12,5 cm, cortado na seção transversal do cilindro com a altura de 10 cm, a mesma altura do 

estator. Mesmo usado um rotor com diâmetro menor, os testes mostraram resultados bem 

mais satisfatórios. O espaço (entreferro) entre o estator e rotor é de 1,5 cm. O entreferro deve 

ser o mínimo possível para obter o melhor desempenho do motor. A Figura 6 mostra o rotor 

finalizado para o protótipo do motor de indução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)          (b) 

Figura 6. Rotor finalizado do motor de indução. IFCE, 2016. 
 

A Figura 6a mostra a parte externa do rotor e a Figura 6b mostra o acoplamento feito 

com tarugo de nylon na parte de dentro do rotor para receber o eixo. 
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A base do motor do protótipo é construída com uma prancha de madeira de 50 x 50 x 2 

cm, e no centro da prancha é fixado um eixo metálico fixo de diâmetro 0,5 cm para receber o 

rotor. A Figura 7 mostra os alunos fazendo o furo na prancha para a fixação do rotor. 

 

Figura 7. Alunos trabalhando na fixação do eixo do motor. IFCE, 2016. 

 

RESULTADOS 

Os alunos do curso técnico em eletrotécnica implementaram o projeto sob orientação 

dos professores da disciplina de máquinas elétricas. A Figura 8 mostra o motor de indução 

aberto e os alunos fazendo os ajustes finais.  

 

 

 

 

 

 

 

(a)               (b) 
Figura 8. Motor de indução aberto finalizado (a), alunos fazendo a medição da 
velocidade do rotor (b). IFCE, 2016. 

 

Na Figura 8b é possível ver na parte de cima a caixa com terminais do motor para a 

ligação das bobinas nas configurações delta e estrela. A velocidade do rotor é medida com um 

tacômetro ótico (Figura 8b). Quando o motor é ligado em estrela com tensão de linha de 40 V, 

a velocidade é de 462 rpm. Outros testes foram realizados e a partir dos seus resultados foi 

confeccionada a placa de identificação para o motor como mostrada na Figura 9. 
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MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

W(HP) – 83 (0,11) 23 V 40 V 

23 / 40 V 3,4 / 2 A 

  

cos  = 

0,6 
462 rpm 

60 Hz 3ϕ 

Figura 9. Placa de identificação. IFCE, 2016. 
 

As bobinas tem 300 voltas de fio de cobre esmaltado n° 18 AWG, calculadas pela 

Equação 1.  A comprovação do campo magnético girante e o sentido de rotação foi 

conseguido colocando no centro do estator, sem o rotor, um pequeno ímã (neo ímã) em uma 

superfície lisa. No instante em que o motor é energizado, o ímã experimenta o campo 

magnético induzido oriundo das bobinas e começa a girar no mesmo sentido do campo 

girante. 

 

CONCLUSÕES 

O protótipo do motor foi baseado nos primeiros motores de indução desenvolvido por 

Nikolas Tesla. Os diferenciais do protótipo são a facilidade de construção, a utilização de 

material de sucata, o baixo custo, e a facilidade de explicar fenômenos do eletromagnetismo 

que o motor experimenta. O baixo custo de construção possibilita que a maioria das escolas 

públicas técnicas possa reproduzir o protótipo e com isso equipar os seus laboratórios. Nas 

aulas práticas usando o motor, foram realizados vários experimentos, por exemplos, 

constatação do campo magnético nas bobinas, campo magnético girante, intensidade da força 

magnetomotriz, e corrente indutiva. Quanto aos aspectos didáticos-pedagógicos, o protótipo 

demonstrou-se um instrumento prático e fácil de ser utilizado nas aulas de máquinas elétricas, 

podendo contribuir na melhoria da aprendizagem dos alunos. Também, a própria construção 

do protótipo realizada pelos alunos é um importante processo de aprendizado. O protótipo foi 

apresentado e utilizado nas aulas práticas da disciplina de máquinas elétricas do curso técnico 

em eletrotécnica, despertando na turma interesse e curiosidade, observados a partir das 

inúmeras perguntas sobre o seu funcionamento. 
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RESUMO: Este trabalho demonstra o desempenho de um nariz eletrônico portátil 
desenvolvido para discriminação do leite quando sujeito a adulteração por produtos químicos 
como formaldeído, hidróxido de sódio e ureia. O dispositivo é um sistema embarcado 
composto por uma matriz de sensores químicos não seletivos, associada a uma rede neural 
artificial para o reconhecimento de perfis aromáticos. Amostras foram recolhidas de cinco 
marcas comerciais de leite UHT (Ultra High Temperature) e submetidas à adição de 
diferentes concentrações de contaminantes - ureia, hidróxido de sódio e formaldeído-, ao todo 
40 amostras foram analisadas e a partir delas mais 160 amostras foram criadas por 
reamostragem bootstrap. Para o reconhecimento e classificação de cada adulterante uma rede 
neural do tipo MLP (Multilayer Perceptron) apresentou desempenho satisfatório 
reconhecendo todos os contaminantes do conjunto de teste, das amostras utilizadas para 
treinamento da rede 97,1% foram corretamente classificadas bem como 95,7% das amostras 
de validação, para o ajuste dos parâmetros da rede foi empregado o método de otimização 
simplex sequencial. O diferencial deste dispositivo comparado a outros métodos de análise 
físico-químicas inclui seu baixo custo, resposta em tempo real, portabilidade e interface 
simples.  
Palavras–chave: discriminação do leite, redes neurais artificiais, sensores MOS, sistema 
embarcado 
 

PORTABLE ELECTRONIC NOSE APPLIED TO DETERMINATION 
OF CONTAMINANTS IN MILK 
 
ABSTRACT: This paper presents the performance of a portable electronic nose designed for 
the quality evaluation of milk when it is subjected to adulteration by chemicals such as 
formaldehyde, sodium hydroxide and urea. The device is an embedded system composed of 
an array of non-selective chemical sensors associated with an artificial neural network for the 
recognition of aromatic profiles. Samples were collected from five commercial brands of 
UHT (Ultra High Temperature) milk and subjected to the addition of different concentrations 
of contaminants- urea, sodium hydroxide and formaldehyde - in total 40 samples were 
analyzed and from them more than 160 samples were created by resampling bootstrap. For 
the recognition and classification of each contaminant a neural network Multilayer Perceptron 
showed satisfactory performance recognizing all contaminants from the set of test samples, 
97,1% of samples used for training were correctly classified as 95,7% of validation samples, 
for the adjustment of network parameters was used the sequential simplex optimization 
method. The differential of this device compared to other physico-chemical analysis methods 
include low cost, real-time response, portability and simple interface. 
KEYWORDS: discrimination of milk, artificial neural networks, MOS sensors, embedded 
system  
 



 

5519 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

Dentre as principais características do leite o aroma é um dos atributos mais importantes 

e está diretamente relacionado à qualidade do produto (YU et al, 2007). Uma ferramenta 

relativamente nova para monitorar a qualidade dos alimentos baseada apenas na percepção do 

cheiro é o nariz eletrônico ou e-nose que leva em consideração o caráter global do cheiro tal 

como ocorre com o sistema olfativo humano (MARSILI, 1995). Um nariz eletrônico é 

geralmente composto por um sistema de sensores químicos e um sistema eletrônico associado 

a técnicas de inteligência artificial para o reconhecimento de padrões (PIOGGIA, 2007). 

Usando um conjunto de diversos sensores que respondem á diversos compostos, podem 

ser identificados vapores, gases e misturas de gases. Dentre os tipos de sensores a serem 

empregados em narizes eletrônicos os sensores do tipo MOS (Metal Oxide Semiconductor) 

demonstram boa sensibilidade aos vapores orgânicos (ppm ou mesmo ppb) para uma grande 

abrangência de compostos químicos (MARSILI, 1995). As respostas dos diferentes sensores 

podem ser decompostas de modo a permitir a identificação e quantificação dos diferentes 

compostos químicos presentes na amostra usando um software para análise a partir dos 

padrões registrados ou uma rede neural artificial (OUELLETTE, 1999). 

A rede neural do tipo perceptron de múltiplas camadas têm sido amplamente utilizada 

na classificação de padrões em conjunto com o nariz eletrônico (DEISINGH et al, 2004). Seu 

treinamento é realizado de forma supervisionada através do consagrado algoritmo de 

retropropagação de erro, o qual é baseado na regra de aprendizagem por correção de erro 

(HAYKIN,2001). 

O desempenho da rede está intrinsicamente relacionado à sua arquitetura e à escolha dos 

parâmetros de treinamento. Dependendo da escolha a aprendizagem pode ficar presa em um 

mínimo local ou convergir lentamente (LINDER AND PÖPPL, 2003). Para sistemas que 

trabalham em tempo real é importante reduzir o tamanho da amostra de treinamento pela 

retirada de dados redundantes para aumentar a velocidade de processamento (HAMMOND et 

al., 2004). 

Narizes eletrônicos têm sido bastante aplicados na indústria de laticínios para 

classificação e reconhecimento: do prazo de validade do leite (CAPONE et al., 2000), off-

flavors no leite (MARSILI, 1999), origem geográfica de produtos lácteos (COLLIER et al., 

2003), cultura de bactérias no leite (MAGAN et al., 2001), triagem de aroma - bactérias 

produtoras de ácido lácteo (MARILLEY et al., 2004), avaliação da qualidade (O’RIORDAN 

AND DELAHUNTY, 2003), e reconhecimento de diferentes tipos de leite (BRUDZEWSKI 



 

5520 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

et al., 2004). Entretanto, ainda não há relatos da aplicação do nariz eletrônico para o 

reconhecimento de substâncias químicas adulterantes no leite. 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um nariz eletrônico 

portátil capaz de reconhecer diferentes substâncias adulterantes no leite sendo as principais: 

ureia, hidróxido de sódio e formaldeído. O dispositivo é composto por uma matriz de sensores 

MOS, um sistema microcontrolado para o processamento de sinais e uma rede neural do tipo 

Multilayer Perceptron para reconhecimento dos perfis aromáticos de cada contaminante.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Desenvolvimento do nariz eletrônico e realização das medidas 

Uma matriz sensorial com três sensores MOS de especificidades diferentes foi 

elaborada, bem como uma câmara de amostragem de pequeno porte acoplada de um 

aquecedor. Para o controle da matriz sensorial foi utilizada a placa de desenvolvimento 

Arduino Uno e o software Matlab para elaboração da rede neural, aquisição e manipulação 

dos dados provenientes dos sensores. 

Foram analisadas cinco marcas comerciais de leite UHT sendo todas as amostras recolhidas de 

lotes diferentes. Como contaminantes foram utilizados formaldeído, ureia e hidróxido de sódio por 

serem apontadas como as principais substâncias utilizadas para adulterar o leite. Uma micropipeta de 

alta precisão da Digipet e uma balança química da Bel Enginnering foram utilizadas, permitindo 

quantificar quantidades muito pequenas de cada contaminante. Cada amostra contendo 10 ml de leite 

UHT com uma quantidade específica de um determinado contaminante era levada a câmara de 

amostragem onde permaneceu durante 2 minutos e meio à temperatura de 200°C. Para um mesmo 

lote, quatro medidas (leite puro - leite com ureia - leite com formol - leite com hidróxido de sódio) 

eram realizadas por dia, resultando num banco de dados amplo e diversificado para classificação 

posterior. 

Quando submetidos aos VOCs presentes no leite os sensores MOS tiveram sua condutividade 

alterada resultando numa curva característica, a área sob cada curva foi então numericamente 

integrada resultando num vetor de entrada com três valores para cada amostra. Antes de serem 

submetidos à rede neural, os vetores de entrada foram normalizados por min max de modo que todas 

as variáveis de entrada apresentassem a mesma ordem de grandeza evitando assim que a rede neural 

atribuísse maior importância à determinada variável devido apenas à sua magnitude (Bishop, 1995). 

O primeiro banco de dados era composto por 40 amostras, quantidade pequena para ser 

dividida em um conjunto de teste e outro de treinamento. A reamostragem bootstrap permitiu 

a obtenção de novos vetores de entrada mediante a geração de dados aleatórios com mesma 

média e desvio padrão que os originais, ao todo foram criadas mais 160 amostras, isso 
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facilitou o treinamento da rede neural sem a necessidade de realizar novas medidas. No geral, 

70% das amostras foram utilizadas para treinamento, 15% para validação e 15% para teste. 

 

Multilayer Perceptron (MLP) 

Utilizando o Neural Network Toolbox, ferramenta disponível no software Matlab uma 

rede neural do tipo Multilayer Perceptron foi elaborada. O modelo de um neurônio para esse 

tipo de rede é dado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Modelo de um neurônio numa rede 
MLP. IFMA, 2016. 

 

O somatório realizado em cada neurônio  de uma rede de L camadas é chamado de 

campo local induzido (1), posteriormente ele é aplicado em uma função de ativação não linear 

(2) que produzirá a saída do neurônio (HAYKIN, 2001). 

 e   
 

e   
 

Para ,  e  é denominado bias, sua função é aumentar ou diminuir a 

entrada líquida da função de ativação. A função de ativação aqui empregada foi a sigmóide 

logística (3). 

  

 
A inclinação da função logística α é um dos parâmetros da rede a ser otimizado. 

Para o treinamento da rede foi empregado o algoritmo de retropropagação onde os pesos 

são ajustados de acordo com a saída apresentada pela rede. A cada interação a resposta da 

rede é subtraída da resposta desejada gerando um sinal de erro que é retropropagado através 

das conexões sinápticas ajustando os pesos (4). 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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(7) 

 

Sendo: 
 

  , onde  

 

 
 
I - Para o neurônio  da camada de saída.  

II - Para o neurônio  da camada . 

O termo  é o novo peso sináptico aplicado na interação posterior 

e  é a correção dos pesos realizada na interação anterior,  é a constante de 

momento e  é a taxa de aprendizagem. O gradiente local de cada neurônio é dado por , o 

sinal de erro  é igual à resposta desejada  menos à produzida pela rede . 

O processo de aprendizado se repete por várias épocas até os pesos sinápticos e bias se 

tornarem aproximadamente constantes e o erro quadrático médio (7) convergir para um valor 

mínimo. 

 

Na equação acima N é o tamanho do conjunto de treinamento e C o número de 

neurônios na camada de saída. 

A fim de maximizar a porcentagem de classificação correta e consequentemente 

minimizar o erro quadrático médio o método simplex sequencial foi aplicado na otimização 

dos seguintes parâmetros: inclinação da função de ativação, taxa de aprendizagem, constante 

de momento e a quantidade de neurônios na camada intermediária. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos sensores MOS a detecção de uma determinada substância ocorre quando reações de 

catálise ocorrem na superfície do sensor alterando sua resistência de maneira inversamente 

proporcional à concentração do analito. 

A figura a seguir mostra a resposta da matriz sensorial a quatro amostras (leite puro, 

leite com ureia, leite com hidróxido de sódio e leite com formaldeído) a 200°C.  

(5) 

(6) 
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Figura 2. Resposta dos sensores a: 10ml de leite puro (a), 10ml de leite puro com 
0,064g de ureia (b), 10ml de leite puro com 0,060g de hidróxido de sódio (c), 10 ml de 
leite puro com 0,05ml de formaldeído (d). IFMA, 2016. 

 

Foi constatado que todos os sensores apresentaram rápida adsorção e dessorção cinética 

variando sua condutância em até 50% em dois minutos e meio. Para todas as medidas 

realizadas observou-se que um mesmo sensor responde de forma distinta a amostras 

diferentes e que para medidas realizadas num mesmo ambiente sem variações consideráveis 

de temperatura e umidade a variação de condutividade pra cada amostra manteve-se constante 

demostrando que os sensores apresentam boa repetitividade. 

Em relação à otimização dos parâmetros da rede neural aplicando a metodologia 

simplex sequencial o melhor desempenho de classificação com menor erro quadrático médio 

foi obtido com taxa de aprendizagem igual a 0,93, constante de momento igual a 0,6 e 

inclinação da função de ativação igual à unidade. 

A arquitetura da rede foi definida de acordo com a dimensão dos vetores de entrada e a 

quantidade de classes de saída, sendo utilizado, portanto 3 neurônios na camada de entrada e 

4 neurônios na camada de saída, a quantidade suficiente de neurônios na camada 

intermediária ficou definida entre 3 a 5 neurônios. Observou-se que o uso de mais de 5 

neurônios na camada intermediária apesar de resultar em um erro quadrático médio para o 
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conjunto de treinamento menor a capacidade de generalização da rede para novos vetores de 

entrada era reduzida, esse comportamento é conhecido como overtrainig. 

A aplicação dos parâmetros otimizados e o modo sequencial de treinamento permitiu 

uma classificação correta de 100% do conjunto de teste, para as amostras de validação a 

porcentagem de classificação correta situou-se em torno de 95,7% e para o conjunto de 

treinamento essa taxa chegou a 97,1% em média. Estas e outras variáveis de desempenho 

como o erro quadrático médio e número de épocas de treinamento são mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Desempenho da rede neural. IFMA, 2016. 

Erro quadrático médio 0,0021 0,0007 

Número de épocas 70 10 

Classificação correta das amostras de validação 95,7%  1,3% 

Classificação correta das amostras de treinamento 97,1% 0,7% 

Classificação correta das amostras de teste 100% 

 
 

Um ponto altamente positivo da incorporação da rede neural ao nariz eletrônico é que 

esta permitiu amenizar o efeito de sinais ruidosos e interferências aos quais estão sujeitas as 

medidas elétricas pelo fato de possibilitar a inclusão prévia de informações ao longo do seu 

desenvolvimento simplificando o projeto e aumentando a velocidade de resposta. 

 

CONCLUSÕES 

A incorporação da rede neural Multilayer Perceptron ao nariz eletrônico resultou na 

elaboração de uma ferramenta relativamente nova e extremamente eficaz que muito auxiliará 

no controle da qualidade do leite. Sua portabilidade permite o acompanhamento de todo o 

ciclo produtivo do leite reduzindo substancialmente os índices de fraudes do produto; seu 

baixo custo, facilidade de operação e a não utilização de reagentes químicos não exige mão de 

obra especializada nem a necessidade de confinamento em laboratórios; tudo isso atrelado à 

possibilidade de resposta em tempo real torna este dispositivo competitivo com técnicas 

consagradas de análises físico-químicas. 
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Central e pesquisadora do NP-BIM. e-mail: josyanne.giesta@ifrn.edu.brRESUMO: O foco deste trabalho 
é a análise do uso das tecnologias BIM por parte de estudantes da zona metropolitana de Natal 
e a sua introdução em projetos e trabalhos acadêmicos como ferramenta de otimização no 
processo de aprendizagem e profissionalizante. Os alunos dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia Civil serviram como base para o levantamento de dados na educação 
superior, visto que a pesquisa compreende a área da construção civil. Esse estudo contou com 
a ajuda de alunos dos campi de ensino (UFRN, UNIFACEX, IFRN, UnP). 
Palavras–chave: análise, construção civil, educação, modelagem de informação da 
construção, tecnologia  
 
THE BIM AS A LEARNING TOOL 
 
ABSTRACT: The focus of this study is the BIM Technologies usage analysis by students 
from Natal’s metropolitan zone and its introduction in academic projects and academic works 
as an optimization tool on the learning and professionalizing process. Architecture and 
Urbanism and Civil Engineering students provided data survey around college education, 
whereas this search comprehends Civil Construction branch. This search had help from 
students of these instituitions (UFRN, UNIFACEX, IFRN, UnP). 
KEYWORDS: analysis, building information modeling, civil construction, education, 
tecnologies 
 

INTRODUÇÃO 

O conceito de Modelagem de Informações da Construção, ou Building Information 

Modeling (BIM), vem inovando o campo da construção civil por meio da sua proposta de 

administrar o projeto de maneira simultânea por diversas áreas, promovendo a 

interdisciplinaridade entre projeto arquitetônico, de instalações e estrutural. Além disso, tal 

método de trabalho propõe o registro automático de todas as informações referentes ao 

desenho, apresentando de maneira tridimensional e paramétrica, permitindo assim a análise de 

todas as fases do ciclo de vida de uma edificação.  

Segundo Barison e Santos (2011), “O BIM pressupõe a criação colaborativa de um 

modelo digital do edifício, em que cada profissional agrega ao modelo as informações 

específicas de sua disciplina. As ferramentas BIM permitem a automatização de tarefas como 

documentação e detecção de interferências, mas a grande contribuição é o fomento ao projeto 
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integrado, em que os aportes de cada profissional surgem com muito mais antecedência que 

no processo tradicional”.  

A introdução do BIM dentro de instituições de ensino superior tem sido evidenciada 

desde a década de 1990 nos cursos de Arquitetura e Engenharia dos Estados Unidos e tem se 

expandido em elevados níveis desde então. No entanto, ainda há carência de recursos 

necessários para o pleno proveito dessa filosofia de trabalho em muitas universidades, como 

parcerias com empresas para realização de intercâmbio de informações (BARISON, 2015). 

A inserção do BIM no meio acadêmico brasileiro tem sido analisada pela ótica de 

muitos pesquisadores e tratada em trabalhos diversos nos últimos anos. De acordo com artigo 

publicado em 2013 (A divulgação do conceito BIM no meio acadêmico e o processo de 

incorporação pelas universidades e centros universitários de Belo Horizonte), é evidente que 

a maioria dos educadores ligados à área da Construção Civil possui certo conhecimento sobre 

o conceito de Building Information Modeling, havendo inclusive a previsão de que em 10 

anos ele alcançará a visibilidade necessária e, para isso, é preciso que as mudanças ocorram a 

partir das grades curriculares dos cursos (SALGADO, POMP e RIBEIRO, 2014). Esse 

trabalho buscou realizar o levantamento de dados em instituições de ensino de Belo 

Horizonte, Minas Gerais; porém, o cenário nessa região não se difere do cenário em Natal, 

Rio Grande do Norte, pois o panorama nacional possui poucos contrastes em relação às fases 

de implantação do BIM.  

Tal afirmação é defendida em artigo datado em 2013 (O ensino no BIM no Brasil: Onde 

estamos?), o qual classifica que o processo de inserção do BIM no Brasil existe apenas em 

níveis introdutório e intermediário, sendo estes correspondentes aos processos de 

aprendizagem de modelagem de projetos, simulação em 4D e geração de orçamento estimado 

(RUSCHEL, ANDRADE e MORAIS, 2013). Isto é, ainda que o uso dessa tecnologia esteja 

atingindo proporções significativas dentro das universidades brasileiras, todas as suas 

funcionalidades não são aproveitadas de forma plena, ocasionando perdas de produtividade e 

muitas vezes reduzindo os softwares BIM a modeladores de projeto tridimensionais, já que 

ocorre perda da sua essência colaborativa (BARISON e SANTOS, 2011). 

Este artigo foi elaborado com o intuito de analisar o entendimento e a utilização do 

Building Information Modeling por parte de estudantes do ensino superior na região 

metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte. O levantamento de dados contou com avaliação 

de alunos de três instituições de ensino superior sobre os softwares BIM e ainda sobre a 

relação destes com as plataformas de modelagem CAD. Esta pesquisa parte de uma 

investigação bem mais abrangente e que anteriormente já foi realizada com foco nas 
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instituições de ensino e suas grades curriculares. Trata-se, portanto, de um trabalho mais 

profundo e do qual é possível diagnosticar as etapas de um complexo processo: a introdução 

do BIM na região. Isto além da realização de previsões para esse cenário no futuro e suas 

consequências.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para levantar dados sobre a pesquisa, criamos um questionário padrão. Esse 

questionário foi destinado aos alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 

Civil num primeiro instante e, em uma pesquisa mais aprofundada, se pretende adaptá-lo a 

professores e profissionais dos cursos referidos. Utilizamos para este artigo apenas os 

questionários dirigidos aos estudantes, já que sua intenção é de desenvolver aspectos sobre o 

grau de conhecimento, utilização e importância que os programas BIM geram na vida 

acadêmica deles. Entramos em contato com os alunos através da ferramenta Google Docs, 

pelo qual pudemos criar o questionário e compartilhar o link por meio das diversas redes 

sociais. 

Conteúdo dos questionários 

 O questionário conta com perguntas simples e objetivas. Nele, os alunos forneceram 

informações sobre: 

- Se o aluno dispõe de algum conhecimento BIM; 

- Como adquiriu o conhecimento em BIM, seja na universidade ou fora dela; 

- Preferência entre os programas BIM e se esses ajudam a facilitar seus trabalhos e 

projetos; 

- Sua visão quanto às exigências do mercado de trabalho por profissionais capacitados 

em BIM; 

- Sua perspectiva quanto à difusão do BIM em nosso estado/cidade; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obtivemos respostas de 46 alunos das universidades UnP, UNIFACEX e UFRN. Dentre 

as respostas (ver Figura 1), 37 alunos (80,4%) afirmaram ter certo nível de conhecimento em 

BIM. Cerca de 74% dos universitários utilizam algum programa BIM em seus projetos e 

trabalhos, seja por agilidade no processo ou por otimização em modelagem e detalhamento, 

destacando o Autodesk Revit e o Archicad como os programas mais utilizados.  
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Figura 1. Análise do conhecimento dos estudantes de ensino superior de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia Civil em BIM. IFRN, 2016. 
 

O ensino nas universidades (ver Figura 1) é responsável por 53% dos estudantes 

adquirirem conhecimento acerca do BIM e softwares que utilizem desse processo. Os outros 

47% dos estudantes adquiriram certa aprendizagem em palestras, workshops, cursos, núcleos 

de pesquisa ou outros métodos. Embora 90% dos alunos concordem que “os softwares BIM 

ajudam a dinamizar e facilitar trabalhos e projetos”, quanto à preferência em utilização entre 

softwares BIM e programas como Autodesk AutoCAD (ver Figura 2), o número cai para 27 

alunos (58,7%) que dão preferencia a plataforma BIM. O que nos leva a questionar “se o BIM 

possui a vantagem de facilidade e praticidade, o que impede os estudantes de terem certa 

preferência pelo mesmo?” Isto parte do pressuposto que, em sua maioria, eles apresentam 

maior familiaridade com programas de desenho como Autodesk AutoCAD e com isso, ganham 

maior experiência e consequente confiança em lidar com a plataforma CAD. O novo torna-se 

desconhecido e, muitas vezes, inseguro. 
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Figura 2. Preferência dos estudantes entre plataformas CAD e softwares BIM. 
IFRN, 2016. 

 

Além do mais, os estudantes percebem, em grande parte (92,6%), a importância da 

capacitação de profissionais que utilizem BIM no mercado de trabalho, visto que eles 

acreditam que “o mercado deve caminhar para utilizar mais o BIM, uma vez que ele auxilia 

no processo de compatibilização de projetos” e que “o BIM facilita todas as etapas da 

elaboração do projeto, evitando problemas no desenvolvimento”. Os entrevistados conseguem 

ver possíveis dificuldades na inserção do BIM, já que 89,1% acredita que a difusão do BIM 

na Construção Civil na região metropolitana de Natal ainda não ocorre em toda sua 

complexidade e totalidade. Este dado nos dá a compreensão de que o ensino da ferramenta na 

região ainda não atua de forma eficaz para formação de profissionais que operem o BIM, 

assim como o panorama nacional em geral. 

 

CONCLUSÕES 

Através das respostas dos estudantes, foi possível ter uma compreensão maior de suas 

opiniões e receios diante da tecnologia BIM. Os questionários foram direcionados aos 

discentes de todos os períodos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. 

Dessa forma, explica-se o fato de alguns alunos ainda não possuírem certo conhecimento 

sobre as plataformas e ferramentas BIM, visto que em uma pesquisa anterior destinada a essas 

três universidades, feita pelos autores deste artigo, destacava que a utilização e/ou estudo de 

BIM na UnP, UFRN e UNIFACEX se encontrava presente. Embora, dados da coordenação de 

Engenharia Civil da UFRN não puderam ter sido coletados anteriormente e que podem ser um 
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reflexo de uma não utilização de softwares BIM dentro do curso, como também, a falta do 

estudo do BIM na grade curricular vigente. 

As respostas que obtivemos partem de uma pesquisa muito mais complexa e ampla em 

relação à introdução do BIM na educação e, consequentemente, no meio profissional de nossa 

região. Os alunos questionados correspondem apenas a uma pequena parcela dos estudantes 

do ensino superior de Natal e suas respostas não podem ser totalmente conclusivas, mas sim 

parciais.            

 Dos resultados encontrados, podemos evidenciar a utilização do Software Autodesk 

Revit como a plataforma BIM que se faz mais presente na vida dos estudantes dentro e fora 

das universidades. Como ponto positivo, percebemos uma demanda aparentemente crescente 

em relação à utilização e capacitação em torno desse software. Em contrapartida, entendemos 

que os universitários ficam restritos ao software Autodesk Revit de modelagem de projetos 

arquitetônicos, estruturais e de instalações prediais que não compreende toda a utilização e 

capacidade do processo BIM. Ainda há muito no que se avançar no ensino e capacitação 

BIM. Isto pode ser evidenciado nas respostas dos estudantes que já percebem a dificuldade da 

difusão do BIM em nossa região, seja por um problema de custos e/ou desenvolvimento do 

ensino no meio acadêmico-profissional. 

Os ganhos e benefícios do BIM começam a ser compreendidos pelos estudantes do 

ensino superior, visto que eles percebem a importância de ter conhecimento da ferramenta 

para se introduzirem no mercado de trabalho em nível regional, nacional e internacional. 

Esses ganhos podem ser percebidos na interoperabilidade dos projetos, precisão no 

detalhamento de materiais, custos e prazos, melhor desenvolvimento dento de canteiros de 

obra e modernização de processos manuais e demorados. 
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RESUMO: O biodiesel é um combustível produzido de biomassa renovável e utilizado em motores 
ciclo diesel como alternativa de substituição ao diesel derivado do petróleo. A partir disso, o objetivo 
deste trabalho é reunir dados de publicações científicas de maneira concisa que possam explicitar os 
benefícios ambientais e as vantagens do uso do biodiesel em comparação com o diesel. O uso do 
biodiesel proporciona redução significativa de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico e o 
dióxido de enxofre, beneficiando o ambiente, e a sua combustão em veículos automotores apresenta 
maior eficiência de queima, pois diminui expressivamente a deposição de resíduos nas partes internas 
do motor. Assim, este biocombustível além de possuir desempenho satisfatório nos motores à diesel, é 
uma excelente opção para diminuir impactos ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiente, biocombustível, energia, sustentabilidade 

 

THE USE OF BIODIESEL AS AN ALTERNATIVE TO DIESEL OIL 
DERIVATE 
 
ABSTRACT: Biodiesel is a fuel produced from renewable biomass and used in diesel 
engines as a replacement alternative to petroleum-derived diesel. From this, the objective of 
this study is to get together data from scientific publications concisely that can explain the 
environmental benefits and advantages use of biodiesel compared to diesel. The use of 
biodiesel provides significant reduction of polluting gases, such as carbon dioxide and sulfur 
dioxide, benefiting the environment, and its combustion in auto-vehicles has a higher burning 
efficiency, because it significantly reduces residues deposition on internal engine parts. Thus, 
this biofuel as well as having satisfactory performance in diesel engines is an excellent 
alternative to reduce environmental impacts. 

KEYWORDS: environment, biofuel, energy, sustainability 
 

INTRODUÇÃO 

Desde a crise do petróleo na década de 1970 e o surgimento de movimentos 

ambientalistas, vem aumentando a busca por combustíveis alternativos para substituição de 

fontes de origem fóssil. Uma opção que tem se destacado é a utilização do biodiesel como 

suplente do diesel derivado de petróleo (RAMOS et al., 2003).  

O biodiesel é um biocombustível proveniente de biomassa renovável, utilizado em 

motores de combustão interna e ignição por compressão (ciclo diesel), podendo ser aplicado 
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em veículos como: ônibus, caminhões e outros. (OLIVEIRA et al., 2008; ABDALLA et al., 

2008). 

É definido como uma mistura de mono-álcoois de cadeia curta, como o metanol ou o 

etanol, com ésteres de ácidos graxos. No Brasil, o biodiesel normalmente é obtido por meio 

de dois processos: esterificação e transesterificação (OLIVEIRA et al., 2008). 

O método de esterificação corresponde à reação de um ácido graxo com um mono-

álcool, formando ésteres, e tendo como subproduto a água, onde essas reações são catalisadas 

por ácidos. E a técnica de transesterificação consiste de três reações consecutivas e 

reversíveis, formando di e mono-acilglicerídeos como intermediários, sendo necessário um 

excesso de álcool para garantir um maior rendimento em ésteres. Entre os catalisadores 

utilizados, estão os hidróxidos e alcóxidos de sódio ou potássio e os ácidos sulfúrico e 

clorídrico (OLIVEIRA et al., 2008; SOLOMONS E FRYHLE, 2006; MONTEIRO et al, 

2005).  

O consumo e a produção de biodiesel no Brasil foram determinados através da Medida 

Provisória nº. 214/2004, exposta na Lei nº. 11.097/05. Essa lei é considerada um marco na 

história do biodiesel no país, pois foi a partir dela que o mesmo encontrou suporte jurídico na 

legislação brasileira. Existe um programa nacional de produção e uso do biodiesel, tendo 

como diretriz principal a instalação de um modelo de energia sustentável, através da produção 

e uso do biodiesel, garantindo a inclusão social e preços competitivos, além de um produto de 

qualidade e abastecimento (TAPANES et al., 2013).  

O Brasil tem uma experiência única com o biodiesel, em relação a um programa 

energético nacional e à admissão de uma política social que abrange pequenos produtores. Em 

pouco tempo, o país conseguiu introduzir o biodiesel na sua matriz energética, garantindo 

qualidade e abastecimento, com apoio da indústria automobilística no que diz respeito à 

manutenção da garantia dos motores. O Brasil se tornou um dos maiores produtores mundiais 

de biodiesel (GABAS et al., 2012). 

Neste contexto, surge uma questão: o uso do biodiesel é uma alternativa viável como substituto 

do diesel derivado de petróleo? Assim, o objetivo deste trabalho é reunir dados de publicações 

cientificas de maneira concisa que possam explicitar os benefícios ambientais e as vantagens do uso 

do biodiesel em comparação com o diesel derivado do petróleo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo consiste em uma pesquisa exploratória e explicativa que visa discorrer sobre 

os benefícios do uso do biodiesel, tal estudo foi viabilizado pelo uso de materiais elaborados 

previamente, como artigos científicos de congressos e periódicos, relatórios de organizações do 

governo e da área de biocombustíveis e livros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O biodiesel contém características físico-químicas semelhantes às do diesel mineral, tornando-

se uma alternativa viável para substituir o combustível fóssil, não possuindo a necessidade de 

adaptações, pois é perfeitamente miscível, podendo ser utilizado puro ou misturado em quaisquer 

proporções nos motores de combustão interna e ignição por compressão (ciclo diesel), o que constitui 

uma grande vantagem, uma vez que, comparando com outro combustível limpo, como o biogás, seria 

necessário realizar adaptações nos motores, que podem ser evitadas pela combustão de biodiesel 

(TAPANES et al., 2013). 

Quimicamente falando, as moléculas do biodiesel são parecidas com as do diesel convencional, 

explicando a possibilidade de substituição. Em relação à performance do combustível, tem-se 

verificado que os motores funcionam melhor com o biodiesel em consequência de sua maior 

lubricidade. Além disso, o biodiesel proporciona uma combustão mais perfeita, o que é comprovado 

pelo indicador conhecido com número de cetano. Em relação ao rendimento térmico e à potência dos 

motores, analisa-se que são quase tão bons quanto os do diesel mineral. Outra qualidade favorável do 

biodiesel está associada a sua menor volatilidade (ponto de fulgor mais alto), o que admite uma 

armazenagem mais segura (PLÁ, 2002). 

Os processos de combustão originam, tipicamente, dióxido de carbono (CO2) e água. Entretanto, 

na prática, a combustão nos motores não é perfeita, consequência de problemas de desgaste, 

regulagem, etc., de modo que os motores emitem, também, quantidades pequenas de outros 

compostos, como o monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SO2) e de nitrogênio (NO2), 

hidrocarbonetos diversos e fuligem (PLÁ, 2002).  

Quando comparado ao diesel, o biodiesel reduz significativamente as emissões de gás 

carbônico, tendo em vista, que ele é reabsorvido no crescimento das plantas que fornecerão a matéria-

prima para a sua produção. Podendo evitar também maiores problemas respiratórios, como 

consequência da diminuição das emissões de óxido de enxofre, proporcionando maior expectativa de 

vida à população, com a redução das emissões de gases tóxicos na atmosfera (RAMOS et al., 2003). 

A utilização do biodiesel em um motor convencional a diesel diminui substancialmente as 

emissões de hidrocarbonetos não queimados, sulfatos (o biodiesel possui menos de 24 ppm de 

enxofre), hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, monóxido de carbono, reduzindo também a fração 

de carbono sólido de material particulado, visto que o oxigênio do biodiesel permite uma combustão 
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mais completa do CO2. Essas emissões podem diminuir de acordo com a quantidade de biodiesel 

misturada no diesel (UDAETA et al., 2004). 

Esse biocombustível fornece uma quantidade de energia cerca de 10% menor que o diesel de 

petróleo, mas por outro lado, ele possui estruturas moleculares mais simples que os seus precursores, 

os triglicerídeos. Sua viscosidade é comparativamente menor, proporcionando maior eficiência de 

queima e diminuindo expressivamente a deposição de resíduos nas partes internas do motor (LÔBO et 

al., 2009). 

O uso de 7% de biodiesel no diesel comercializado no Brasil, em vigor desde novembro 

de 2014, diminui 7,3 milhões de toneladas de emissões de CO2 ao ano. A utilização da 

mistura de 20% de biodiesel no diesel fóssil (B20) na frota de ônibus urbanos das 40 cidades 

brasileiras com mais de 500 mil habitantes pode diminuir em até 70% as emissões de CO2 

causadas pela produção do combustível e ainda cerca de 15% na queima dessa mistura de 

biodiesel e diesel. Com o B20 Metropolitano, cerca de 577,2 mil toneladas a mais deixariam 

de ser emitidas, o equivalente à plantação de 3,6 milhões de árvores (EMBRAPA, 2016) 

De acordo com o relatório “Benefícios Ambientais da Produção e do Uso do Biodiesel”, 

realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2013), os 

aumentos do teor da mistura de biodiesel ao diesel mineral podem proporcionar benefícios 

ainda maiores em termos ambientais. Estimativas apontam para a redução das emissões de 

substâncias cancerígenas – como materiais particulados, hidrocarbonetos e monóxido de 

carbono – trazendo não só benefícios para o ambiente, mas também para a saúde humana. 

Como o biodiesel pode ser obtido de sebo bovino, grãos oleaginosos, como a soja, entre 

outros, gera emprego e renda no campo, diminuindo o êxodo rural. Trata-se de uma fonte de 

energia renovável, não tóxico e biodegradável, que sendo produzido em grande escala e com 

uso de tecnologias sustentáveis, o custo da produção diminui se comparado aos derivados do 

petróleo, influenciando positivamente o PIB, pois diminui a dependência do combustível 

fóssil e sua importação (APROBIO, 2016).  

Apesar desses fatores, existem muitos desafios tecnológicos a serem superados, como o 

alto custo da matéria prima (material graxo), representando cerca de 70% do custo total da 

produção de biodiesel atualmente. Deste modo, uma tecnologia de obtenção largamente 

usada, a transesterificação alcalina, exige uma alta qualidade de matérias primas, tornando o 

processo caro e limitando seu potencial de produção. Além disso, ainda existe um baixo 

aproveitamento e rentabilidade econômica dos subprodutos gerados nos processos de 

produção, destacando-se o glicerol (GABAS et al., 2012). 
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Por conseguinte, o biodiesel, assim como o etanol, deve ser priorizado nos 

investimentos de pesquisa, inovação e desenvolvimento, para que se torne mais competitivo, 

aumentando sua participação no mercado de combustíveis líquidos, sendo perceptível a 

necessidade de pesquisas que visem melhorar os processos de obtenção desse biocombustível 

(GABAS et al., 2012). 

 

CONCLUSÕES 

Apesar de fornecer uma quantidade de energia menor que o diesel de petróleo no 

processo de combustão em veículos automotores, o biodiesel possui estruturas moleculares 

mais simples, com uma maior eficiência de queima, que diminui expressivamente a deposição 

de resíduos nas partes internas dos motores, em comparação ao diesel, e proporciona um bom 

funcionamento dos motores sem necessidade de adaptações. 

Por outro lado, o biodiesel é um biocombustível que diminui significantemente as 

emissões de gases poluentes, no seu processo de combustão, contribuindo positivamente para 

o ambiente, saúde humana e economia em geral.  Assim, a utilização do biodiesel como uma 

opção de combustível alternativo para substituição do diesel é bastante interessante por 

diversos fatores. 
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RESUMO: A indústria têxtil gera efluentes com elevada toxidade devido a presença de 
compostos de difícil degradação, dentre eles, os corantes. Uma alternativa econômica e 
ambientalmente viável é o tratamento biológico a partir da biomassa de fungos da podridão. 
Neste trabalho, um efluente têxtil foi tratado utilizando 0,5g/L de etanol como cossubstrato 
para o fungo Aspergillus niger AN 400, imobilizado em espumas de poliuretano em reatores 
operados em regime de bateladas sequenciais. Em 20 ciclos operacionais, de 48 horas cada, a 
remoção de corante foi de 89%, representando uma concentração final média de corante de 
1,61 mg/L de Índigo. Quanto a remoção de matéria orgânica em termos de DQO, a eficiência 
média foi de 36% para as amostras brutas, enquanto à parcela solúvel foram removidas em 
média de 42%. O nitrogênio presente no meio na forma de nitrato foi removido em 85%, 
apesar da instabilidade na remoção das frações amoniacal e nitrito no meio. O reator também 
demonstrou capacidade de tamponamento do meio, com um pH médio de 6,2±0,5. Assim, a 
proposta de tratamento proposta neste trabalho se apresentou como uma alternativa eficiente 
no tratamento da água residuária. 
PALAVRAS–CHAVE: Efluente têxtil, reatores biológicos, biomassa imobilizada, fonte de 
carbono. 
 

ETHANOL USE AS CO SUBSTRATE TO REMOVE THE INDIGO DYE 
BY THE FUNGUS ASPERGILLUS NIGER AN 400 
 
ABSTRACT: The textile industry produces effluents with high toxicity due to the presence of 
compounds difficult to degrade, among them, the dyes. An economic alternative and 
environmentally viable is the biological treatment from biomass of rot fungi. In this paper, a 
textile effluent was treated using 0.5g/L of ethanol as cossubstrate for the Aspergillus niger AN 
400 fungi, immobilized in polyurethane foam in reactors operated in sequential batch basis. 
20 operating cycles of 48 hours each, the dye removal was 89%, representing a final 
concentration of dye average of 1.61 mg/L indigo. The removal of organic matter in terms of 
COD, the average efficiency was 36% for crude samples, while the soluble portion was 
removed on average 42%. The nitrogen present in the medium in the form of nitrate was 
removed by 85%, despite the instability in the removal of ammonia and nitrite portions in the 
medium. The reactor also demonstrated buffering capacity of the medium, with a mean pH of 
6.2 ± 0.5. Thus, the proposed treatment proposed in this paper is presented as an efficient 
alternative in the treatment of wastewater. 
KEYWORDS: Textile effluent, biological reactors, immobilized biomass, carbon source. 
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INTRODUÇÃO 

Devido aos elevados volumes de efluentes produzidos no ramo industrial têxtil e ao fato 

de seus principais componentes serem corantes sintéticos, os quais geram consequências 

adversas pela sua presença em corpos hídricos ou em contato com seres humanos, diversos 

tipos de tratamento são aplicados a estas águas residuárias (TAMBOLI et al., 2010; 

ANASTASI et al., 2012). Um composto têxtil nocivo ambientalmente devido aos seus grupos 

aromáticos tóxicos é o corante Índigo que está entre um dos corantes de maior poder poluente 

ao meio ambiente (YOUNES e SAYADI, 2013).  

Os micro-organismos são aplicados biotecnologicamente e ambientalmente de modo 

amplo (ERDEN, et al., 2009) e tais aplicações incluem a biorremediação de efluentes 

industriais, principalmente têxteis e petroquímicos, devido a capacidade de degradação de 

compostos recalcitrantes (SOUZA e ROSADO, 2009; PAJOT et al., 2011). Bactérias, fungos, 

leveduras, e algas estão entre os micro-organismos que podem ser utilizados na degradação de 

corantes de diferentes classes estruturais. Entre os organismos, os fungos tem destaque quanto 

a sua capacidade de utilizar apenas o corante como fonte de carbono, ou promovendo a sua 

deterioração, através da absorção pela biomassa (KHELIFI et al., 2009) ou de enzimas 

extracelulares capazes de quebrar as ligações estruturais do poluente em questão (NIEBISCH 

et al., 2010). 

Para a utilização de uma determinada espécie microbiana para o tratamento de 

efluentes, deve-se subsidiar condições ajustadas para a sua atuação, como faixa de pH 

adequada, fornecimento de oxigênio e fonte de carbono facilmente assimiláveis, já que este 

macro elemento é essencial para a formação e metabolismo das células (HE et al., 2011). O 

etanol é um álcool de disponibilidade e custo acessíveis (AL-JANABI, 2009), podendo, desse 

modo, integrar o grupo de substâncias que podem ser utilizadas para estabelecer processos 

mais eficientes e eficazes.  

Outro aspecto da versatilidade dos fungos, é que estes podem ser cultivados em 

diferentes tipos de material suporte, inclusive os de origem industrial, para as mais diversas 

finalidades, de fato que um crescimento aderido propicia uma melhor interação do micro-

organismo com o meio sendo que esta não é removida do sistema em um sistema de bateladas 

sequenciais, permanecendo assim uma biomassa já adaptada à carga poluente (AL-JANABI, 

2009).  

Assim, a formação de um sistema composto de uma água residuária cujo principal 

constituinte era o corante Índigo a ser degradado em um reator aeróbio em regime de 

bateladas sequenciais, foi a situação condicionante para a avaliação do comportamento da 
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espécie fúngica Aspergillus niger AN400, neste estudo. O efluente era composto por 20% da 

água residuária proveniente de uma indústria têxtil mais 80% de água da torneira e o etanol 

era utilizado como cossubstrato na concentração de 0,5g/L.    

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Características do efluente 

O efluente in natura era proveniente de uma indústria têxtil local, onde foram realizadas coletas 

em regime semanal. A fonte das amostras se dava no tanque de equalização, à montante do tratamento 

biológico ao qual a indústria submetia a sua água residuária.  

O recipiente de coleta constituía-se em um frasco de polietileno de 5 L descontaminado 

com ácido clorídrico 10% (v/v). Após a coleta, a caracterização era encaminhada ao 

Laboratório de Tecnologia Ambiental (LATAM), no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) para a realização das análises físicas e químicas de parâmetros 

com influência nas respostas metabólicas do micro-organismo ao meio ao qual ele é exposto.  

Cultivo do micro-organismo e produção de esporos 

Foi preparada suspensão de esporos de Aspergillus niger AN 400 a partir de sua 

inoculação em Ágar Saboraud contido em placas de Petri, esterilizados previamente em 

autoclave a 121°C, por 20 minutos. 

Durante cinco dias, as placas inoculadas, permaneceram em uma incubadora 

microbiológica à temperatura de 28°C ±2.  Ao final deste período foi observado o 

crescimento dos esporos por toda a placa. Estes foram removidos das placas com solução de 

Tween 80 e transferidos para tubos de ensaio. Deste conteúdo, foram utilizados 50µL, 

previamente agitados com Vórtex, acrescido de 950µL de solução de Tween 80, resultando 

em uma suspensão de esporos, da qual foram retirados 20µL e colocados em uma câmara de 

Newbauer, onde ocorreu a contagem dos esporos em microscópio óptico, com aumento de 

400 vezes.  

A concentração de esporos obtida na suspensão foi de 4,9x109 esporos/mL.  

Imobilização do Aspergillus niger AN400 

A espécie fúngica foi imobilizada em espuma de poliuretano cortada em cubos de 1 cm 

de arestas. Foram esterilizados 15 g de cubos de espuma em autoclave, por 20min a 121°C, os 

quais foram posteriormente colocados em saquinhos de polietileno. Estas armações foram 

distribuídas igualmente em três erlenmayers de 250 ml de capacidade contendo 150 mL do 

meio nutriente, constituído de Glicose (2,0 g/L), MgSO4.7H2O (1,0 mg/L), K2HPO4  (0,8 
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mg/L), CaCl2.2H2O (0,04 mg/L), CuSO4.5H2O (0,32 mg/L), H2MoO4 (0,2 mg/L), 

MnSO4.H2O (0,2 mg/L), Fe2(SO4)3.H2 (0,2 mg/L) ZnSO4.7H2O (0,16 mg/L), Solução de 

micronutrientes Vishniac (1 mL/L), Megacilin Super Plus® - Antibiótico – (0,1 g/L). A 

solução de micronutrientes Vishniac era constituída de H3BO3 (50 g/L), FeCl2. 4H2O (0,20 

mg/L), ZnCl2 (50 mg/L), MnCl2. 4H2O (0,50 mg/L), CuCl2.2H2O (0,38 mg/L), AlCl3.H2O 

(0,90 mg/L), CoCl2.6H2O (0,20 mg/L). 

Posteriormente, inoculou-se a solução de esporos, na concentração de 2x106 

esporos/mL, de modo a evitar qualquer tipo e contaminação. Os erlenmayers foram mantidos 

durante 2 semanas, em uma mesa agitadora horizontal, sob agitação de 150 rpm e a 

temperatura de 28°C ±2, sendo que ao se completar 48 h, o meio antigo foi substituído por um 

novo. Após os procedimentos descritos, as espumas contendo o biofilme fúngico formado 

foram transferidas para o reator em sistema de batelada sequencial para o início do mesmo. 

Montagem, operação e monitoramento do reator biológico 

Neste trabalho, o tratamento foi realizado com a água residuária in natura diluída a 20% 

(v/v), a qual foi inserida no reator, juntamente com os macronutrientes necessários (Tabela 1), 

micronutrientes – que compunham a solução Vishniac (Tabela 2) – antibiótico Megacilin 

Super Plus® (0,1 g/L) e etanol (0,5 g/L) em substituição à glicose como cossubstrato. 

O reator em vidro, com capacidade de 5 L, foi operado em ciclos de 48 h, recebendo a 

cada ciclo o afluente. Antes da adição do efluente ao reator, o pH do meio era ajustado para 5, 

propiciando a espécie fúngica o pH adequado para o seu metabolismo, além disso, um meio 

ácido caracteriza uma barreira para atividade de possíveis bactérias contaminadoras 

(RODRIGUES, 2006).  

O monitoramento do reator se deu pelas determinações de matéria orgânica (expressa 

em DQO), pH, amônia, nitrito e nitrato, realizadas conforme APHA (2005), exceto nitrato que 

seguia os procedimentos de Rodier (1975). A determinação da concentração de corante foi 

estimada através da espectrofotometria com a leitura em absorbância (λ= 610 nm), através de 

uma curva construída, que, a partir de soluções com concentrações conhecidas do corante 

obtinham-se as absorbâncias correspondentes. Estabelecendo, assim, relações entre 

concentração de corante absorbância (RODRIGUES et al., 2011). Foram realizados 20 ciclos 

operacionais, de modo que o período de operação do reator foi de 40 dias. 

 

  



 

5545 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 são apresentadas as concentrações de corante detectadas nas amostras de 

entrada do reator e após o tratamento submetido. A máxima concentração de corante de 

corante na água residuária antes das 48 horas de detenção no reator em bateladas sequenciais 

foi de 29,2 mg/L no Ciclo 7, enquanto a mínima foi no Ciclo 18 (8,4 mg/L). 

Figura 1. Concentração de corante no reator em bateladas sequenciais eficiência de remoção do mesmo em 20 

ciclos de 48h cada. Autor, 2016. 

No Ciclo 10, pode ser observada a maior concentração de corante na saída do reator 

2,9mg/L, sendo este o Ciclo de menor eficiência de remoção do sistema, de 79%. Enquanto a 

máxima eficiência de remoção, 97% foi detectada no Ciclo 15, no qual registrou-se a menor 

concentração efluente (0,7 mg/L). A eficiência média do tratamento, nessas condições, para 

de remoção de corante foi de 89%, correspondendo a uma concentração final média de 

1,61mg/L de corante, em relação à uma média inicial de 17,26mg/L de corante. 

Na Figura 2 é mostrada a variação da eficiência de remoção de matéria orgânica ao 

longo da operação do reator em bateladas sequenciais. 
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Figura 2. Eficiência de remoção de matéria orgânica em termos de DQO, quanto à sua totalidade (amostras 

brutas) e à parcela solúvel (amostras filtradas). Autor, 2016. 

As amostras brutas resultaram em uma média de remoção de matéria orgânica de 36%, 

enquanto à parcela solúvel das mesmas foram removidas em média de 42% nos 20 ciclos. A 

remoção máxima de 75% (restando 542 mg de DQO/L), quanto soma da matéria orgânica 

solúvel e dissolvida, foi constatada no Ciclo 8. Somente a parcela solúvel foi removida no 

máximo em 78% (restando 319mg de DQO/L), no Ciclo 2. Em ambas as quantificações, 

houveram ciclos em que nenhuma eficiência de remoção deste parâmetro foi detectado, 

estabelecendo-se assim um desvio padrão elevado (21 para as amostras brutas e 25 para as 

amostras filtradas). 

A concentração máxima de matéria orgânica no sistema (solúvel + insolúvel) foi de 

2344 mg de DQO/L no Ciclo 7, o mesmo em que o reator recebeu a maior concentração do 

corante Índigo, como citado anteriormente. Este fato demonstra que o corante constitui-se de 

uma carga orgânica com alto potencial poluidor, enaltecendo a necessidade de sua remoção 

destes efluentes.  

A média de pH registrada no sistema no decorrer do 20 ciclos operacionais foi de 6,2 

±0,5. Na Figura 3 foi demonstrado que em todos os ciclos os valores de pH efluentes ao reator 

se mantiveram acima dos valores das amostras antecedentes ao tratamento. O máximo pH foi 

registrado no ciclo 14, (7,01). O valor mínimo foi registrado no primeiro Ciclo, e este foi 

exatamente o mesmo valor do afluente ao reator neste período (5,05). 
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Figura 3 Valores de pH registrados durante os 20 ciclos reacionais. Autor, 2016. 

Quanto à eficiência de remoção média da parcela de nitrogênio inorgânico na forma de 

Amônia, a média foi de 43%. Como a mínima concentração de Amônia após o tratamento foi 

detectada no Ciclo 7 (1,4 mg/L) sendo este o Ciclo de maior eficiência do sistema. A 

concentração afluente média de nitrogênio amoniacal no sistema foi de 16,3mg/L, como 

resultado do metabolismo  fúngico, a concentração média final de N-NH3 foi de 8,9mg/L.  Os 

ciclos 17 e 19, não obtiveram eficiência de remoção de Amônia, como apresentado na Figura 

4, em concordância, a máxima concentração de amônia após o processo foi de 14,9 mg/L 

(Ciclo 19), no mesmo ciclo a concentração inicial foi de 2,1mg/L demonstrando uma 

produção de nitrogênio amoniacal, como resultado da busca da regulação do pH intracelular.  

 
Figura 4. Eficiência do sistema de remoção das frações inorgânicas de nitrogênio analisadas. Autor, 2016. 

O sistema mostrou-se inconstante quanto a eficiência de remoção daquela parcela de 

nitrogênio, assim como a forma N-NO2
-, que, em média foi removido da água residuária pelo 

tratamento, 34%, entretanto o desvio padrão entre os ciclos foi de 34,8, valor este considerado 

elevado. 
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Quanto à forma mais oxidada no Nitrogênio, entre as variáveis analisadas, a remoção de 

nitrato se mostrou mais constante: A média de remoção de nitrato foi de 85%, sendo a 

máxima remoção registrada no Ciclo 11 (97%) e mínima no Ciclo 17, de 36%, entretanto, em 

19 dos 20 ciclos a eficiência se manteve acima de 65%. Isto se deve provavelmente ao fato de 

que a utilização de nitrato (NO3 –) pelos fungos se dá através de sua redução à  nitrito, sob a 

ação da enzima nitrato redutase, que então será convertida a amônia, forma na qual é mais 

facilmente assimilada pelos fungos, mediante a ação da enzima nitrito redutase 

(RODRIGUES e MARINHO, 2012; WOOD et al., 2006).  

 

CONCLUSÕES 

O etanol não se mostrou tóxico para a espécie fúngica Aspergillus niger AN 400, 

chegando-se a eficiência máxima de remoção do corante têxtil Índigo de 97% e a média de 

89%, entre os 20 ciclos analisados, de modo que o sistema se mostrou viável para a remoção 

deste composto de alta capacidade de poluição. 

Quanto às frações nitrogenadas, para o nitrato o sistema se mostrou eficiente, com 

média de remoção de 85%. Para a remoção de nitrito e a amônia, o tratamento mostrou-se 

inconstante, como resultado do metabolismo fúngico. 

A eficiência de remoção de matéria orgânica, analisada em termos de DQO, não se 

mostrou satisfatória devido ao fato de que o processo enzimático extracelular de quebra do 

corante libera subprodutos contabilizados no efluente do reator. Além disso, a própria 

biomassa pode se desprender do material suporte e ser adicionada como matéria orgânica. 
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RESUMO: As vantagens da utilização de concretos estruturais leves são muitas e conhecidas, 
a exemplo da redução do peso próprio da estrutura, o que permite a obtenção de menores 
seções transversais nos elementos estruturais e, consequentemente, a redução dos esforços nas 
fundações, gerando economia na execução do projeto, proporcionando aumento dos vãos 
livres, bem como diminuição dos gastos com fôrmas, entre outros benefícios. No entanto, a 
utilização de agregados alternativos que proporcionem redução da massa específica ao 
conjunto, também influencia em outras propriedades do concreto estrutural em seu estado 
fresco ou enrijecido, como trabalhabilidade e espessura da zona de transição entre o agregado 
e a pasta de cimento, por exemplo. Nesse sentido, a presente pesquisa tem o objetivo de 
contribuir com o desenvolvimento do concreto com agregados leves ao analisar o 
comportamento mecânico do concreto leve estrutural obtido pela substituição da brita por 
argila expandida. Para tanto, utilizou-se de forma adaptada um método experimental de 
empacotamento do agregado graúdo, desenvolvido pelos autores, com duas faixas 
granulométricas – de 19 mm a 9,5 mm – de modo que o empacotamento granular apresente a 
menor quantidade de vazios possível e maior resistência mecânica. 

Palavras–chave: CONCRETO ESTRUTURAL LEVE, EMPACOTAMENTO, 
AGREGADO GRAÚDO 

 
PROCUREMENT OF CONCRETE STRUCTURAL LIGHT FOR REPLACEMENT 
BRITA FOR EXPANDED CLAY 
 
ABSTRACT: The use of lightweight structural concrete advantages are many and well 
known, such as the reduction of the own frame weight, which allows the obtainment of 
smaller cross sections in the structural members and hence reducing effort in foundations, 
saving the execution design, providing increased spans and decrease spending on molds, 
among other benefits. However, the use of alternative aggregates that provide reduction of 
specific mass to the assembly, it also influences other properties of the structural concrete in 
its fresh or hardened state, such as workability and thickness transition zone between 
aggregate and cement paste by example. In this sense, this research aims to contribute to the 
development of concrete with lightweight aggregates to analyze the mechanical behavior of 
structural lightweight concrete obtained by replacing the gravel by expanded clay. Therefore, 
we used an adapted form an experimental method of packaging coarse aggregate developed 
by the authors, with two particle sizes - from 19 mm to 9.5 mm - so that the granular 
packaging with the least possible amount of empty and higher mechanical strength 
KEYWORDS: CONCRETE STRUCTURAL LIGHTWEIGHT , PACKING, COARSE 
AGGREGATE 
 
 



 

5552 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

Devido às crescentes solicitações estruturais e econômicas, as edificações modernas 

requerem o uso racional do concreto. O concreto leve estrutural (CLE) se mostra um material 

eficiente para a redução do peso próprio da estrutura e, como consequência, tornam-se 

possíveis diversos usos que, segundo CATOIA (2012), se destacam por razões de viabilidade 

técnica e econômica. Esse tipo de concreto especial é aplicado em estruturas onde grande 

parte das solicitações é consequência do peso próprio, como pontes, edificações de múltiplos 

andares e plataformas marítimas flutuantes, podendo gerar, inclusive, economia no uso de 

concreto das fundações, além de tornar mais fácil o transporte e montagem de peças pré-

moldadas de concreto. As exigências atuais do mercado da construção civil, demandando 

obras com desenhos cada vez mais ousados e/ou tamanhos maiores, aliadas ao controle de 

custos gradativamente mais restritivo, impõem à Engenharia Civil a responsabilidade de 

encontrar soluções tecnológicas que atendam a tais necessidades, o que tem levado o setor a 

otimizar processos e reduzir custos. Um desses casos é a utilização de materiais alternativos, 

para executar concreto estrutural leve. O concreto estrutural tradicional responde por uma 

grande parcela do peso próprio de qualquer estrutura, o que impacta diretamente no custo da 

fundação. Como afirmam ROSSIGNOLO e OLIVEIRA (2007): 

‘’A redução da massa específica do concreto, com a manutenção da 

resistência mecânica, propicia a redução do peso próprio da estrutura e, 

consequentemente, das cargas na fundação, reduzindo, assim, o custo final 

da obra, especialmente com a utilização da tecnologia da pré-fabricação. ’’ 

Parâmetros 

ROSSIGNOLO (2003) define a obtenção de concreto leve como a substituição total ou 

parcial dos agregados usuais por agregados leves. A massa específica do concreto leve deve 

ser menor que, em média, 2,00 kg/dm3, mas as normas mais rigorosas estabelecem massa 

específica menor que 1,85 kg/dm³ (ACI 213R-87, 1997). A Tabela 1 apresenta alguns valores 

limites de massa específica preconizados por normas e referências para concreto estrutural 

leve. 
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Tabela 1 – Documentos normativos internacionais para massa específica de um CLE. 
IFTO, 2016. 

Referência Massa 
Específica 
(kg/m³) 

RILEM (1975 γ < 2,00 

CEB-FIP (1977) γ < 2,00 

NS 3473 E (1992) 1,20< γ < 2,20 

ACI 213R-87 (1997) 1,40< γ < 1,85 

CEN prEN 206-25 0,80< γ < 2,00 

(1999)  

 

De acordo com ACI 213R-87 (1997), além da limitação da massa específica, o concreto 

leve deve apresentar resistência característica à compressão axial acima de 17,2 MPa. A NM 

35 (ABNT, 1995) apresenta valores mínimos de resistência à compressão em virtude dos 

valores de massa específica aparente (ver Tabela 2). Valores intermediários de resistência à 

compressão e de massa específica aparente correspondentes podem ser obtidos por 

interpolação. Ademais, essa norma especifica que os agregados leves utilizados na produção 

dos concretos estruturais devem apresentar valores de massa unitária no estado seco e solto 

abaixo de 1120kg/m³, para agregados miúdos, e de 880kg/m³, para agregados graúdos. 

Tabela 2 – Valores correspondentes de resistência à compressão e massa específica 

para concreto leve estrutural. IFTO, 2016. 

Resistência à 
compressão aos 28 dias 
(MPa) (Valores mínimos) 

 

Massa específica 
aparente (kg/dm³) (Valores 
máximos) 

 

28 1840 

21 1760 

17 1680 

 

Com a finalidade de comparar e analisar resultados de ensaios de concreto leve 

estrutural (CLE) é importante estabelecer, enquanto parâmetro, o chamado fator de eficiência 

– vide Equação 1 – definido por SPITZNER (1994) e HOLM (2000) como um indicador que 

relaciona a resistência à compressão axial e a massa específica de um material. 
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Fator de eficiência = fc (MPa.dm³.kg-¹) (1) 
 r  (Equação 1)  
fC= resistência a compressão em MPa 
r = Massa Especifica (kg/dm³) 

De acordo com SPITZNER (1994) e ARMELIN et al. (1994), é considerado como 

concreto leve de alto desempenho (CAD) um concreto com fator de eficiência acima de 25 

MPa.dm³/kg. Este valor limite foi obtido tendo como referência um concreto com agregados 

tradicionais, com resistência à compressão de 60 MPa e massa específica de 2,40 kg/m³, 

classificado por SPITZNER (1994) como de alta resistência. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados para a formulação de um concreto leve de alto desempenho 

devem ser definidos cautelosamente, de acordo com as propriedades que se deseja alcançar, 

como: alta resistência, durabilidade, trabalhabilidade e leveza. A fim de se obter altas 

resistências, este trabalho utilizou um traço base pré-determinado, calculado para o concreto 

tradicional pelo método do volume absoluto ABCP. De acordo com MEHTA e MONTEIRO 

(1994) os componentes do CLAR (concreto leve estrutural de alta resistência) podem ser 

iguais aos utilizados na produção de concretos convencionais e, em muitos casos, também em 

concretos especiais, porém com a adição do agregado leve. No caso desta pesquisa, o 

agregado leve escolhido foi a argila expandida. Assim, os materiais utilizados para o 

desenvolvimento deste concreto foram: cimento tipo CP-V, areia natural de rio, brita (traço de 

referência) e argila expandida (traço de substituição). 

Argila Expandida 

A argila expandida é o único agregado leve produzido no Brasil (ROSSIGNOLO, 

2009). Esse agregado é produzido atualmente pela empresa Cinexpan Indústria e Comércio 

Ltda, na cidade de Várzea Paulista, localizada a 60 km da cidade de São Paulo. Atualmente, 

cerca de 60% da produção de argila expandida destina-se ao setor da construção civil 

nacional. Os outros 40% são absorvidos pelos setores de lavanderia (20%), paisagismo, 

refratários e demais aplicações, como substratos.  

A fim de se determinar a viabilidade da substituição da brita por argila expandida para 

obtenção do concreto leve estrutural, este trabalho se valeu de dois traços: um traço de 

referência, aqui chamado T-R, em que o agregado graúdo adotado foi brita e um traço ora 

denominado T-1, cujo agregado graúdo foi argila expandida com duas frações 

granulométricas: de 19 mm e 9,5 mm. O objetivo da pesquisa era o de produzir um material 
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que possa ser classificado como CLE a partir de um concreto convencional de traço pré-

determinado, apenas substituindo-se o agregado graúdo convencional pelo leve. A Tabela 4 

descreve o TR utilizado nesta pesquisa, dosado pelo método do volume absoluto ABCP. 

Tabela 4 – Traço de Referência. IFTO, 2016. 

 

Foram moldados corpos de prova cilíndricos com dimensões 100x200 mm, para os 

ensaios de compressão axial, e corpos de prova com dimensões 150x300 mm para ensaios 

de tração medida por compressão diametral. Todos os corpos de prova foram moldados de 

acordo com a NBR 5738/2014 e, após a pega, colocados em repouso sobre uma superfície 

plana em um ambiente aberto à temperatura ambiente. Após 24 horas, os corpos de prova 

foram desmoldados, pesados e mergulhados em água para passar pelo processo de cura, que 

nesse experimento durou 7 dias até a realização dos ensaios. Os ensaios mecânicos foram 

realizados nas idades de 1, 3 e 7 dias de idade conforme figura 2, pois de acordo com Holm 

e Bremner (1994) (apud ROSSIGNOLO, 2009) os concretos leves, de maneira geral, 

apresentam aos 7 dias de idade 80% da resistência à compressão observada aos 28 dias. 

No ensaio de compressão axial não foi utilizado nenhum método de retificação ou 

capeamento nas faces dos corpos de prova, para a obtenção de uma superfície o mais lisa 

possível 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais Relação em massa Quantidade (kg/m³) 

Cimento 1 451,54 

Agregado Miúdo 1,22 563,07 

Agregado Graúdo 2,46 1113 

Água 0,454 205 
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Figura 2 – Ensaio de Compressão Axial 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Massa Especifica 

Com a substituição da brita pela argila expandida, houve uma redução da massa 

específica do concreto, conforme esperado, como mostra a Tabela 5. 

Tabela 5 – Massa específica em função da Argila Expandida IFTO, 2016. 

Traço Massa Específica (kg/dm³) 

T-R 2,37 

T-1 1,63 

 

O T-1 atingiu as especificações para ser considerado concreto leve, de acordo com a NS 

3473 E (1992), que classifica como leves os concretos com massa específica abaixo de 2,2 

kg/dm³; em relação a RILEM (1975) o T-1 é também considerado leve, pois apresenta massa 

específica menor que 2,0 kg/dm³; e segundo o ACI 213R-87, o T-1 é leve, pois apresenta 

massa específica inferior à 1,85 kg/dm³. Esses resultados estão resumidamente apresentados 

na Tabela 6. 

Tabela 6 – Comparativo da massa específica obtida com os documentos normativos 
internacionais. IFTO, 2016. 

Referência Massa específica 
(kg/dm³) 

Traço que se encaixam nas 
referêncas 

RILEM (1975) <2,00 T-1 

ACI 213R-87 (1997) 1,40 - 1,85 T-1 

NS 3473 E (1992) 1,20 - 2,20 T-1 
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Ensaios de resistência 

Compressão Axial 

Como já era esperado, com a substituição do agregado convencional pela argila 

expandida houve uma redução na resistência à compressão do concreto. Os resultados obtidos 

de resistência à compressão axial podem ser observados nas tabelas 7, 8 e 9. 

 

Tabela 7 – Resistência à compressão axial com 1 dia. IFTO, 2016. 

Traço    Média 

(Mpa) 

Desvio 

Padrão 

(Mpa) 

Coeficiente de 

Variação % 

 CP1 CP2 CP3    

T-R 14,5 21,5 15 17,02 3,98 22,91 

T-1 10,3 9,9 10,2 10,15 0,19 1,94 

 

Tabela 8 – Resistência à compressão axial aos 3 dias. IFTO, 2016. 

Traço    Média 

(Mpa) 

Desvio 

Padrão 

(Mpa) 

Coeficiente 

de Variação 

% 

 CP1 CP2 CP3    

T-R 23,3 24,5 21,5 23,11 1,53 6,63 

T-1 17,3 16,9 15,2 16,46 1,09 6,65 

 

Tabela 9 – Resistência à compressão axial aos 7 dias. IFTO, 2016. 

Traço    Média 

(Mpa) 

Desvio 

Padrão 

(Mpa) 

Coeficiente 

de Variação 

% 

 CP1 CP2 CP3    

T-R 32,9 33,1 32,8 32,9 0,13 0,41 

T-1 19,8 15,4 16,8 17,35 2,26 13,04 
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Ainda em relação à resistência à compressão a axial, o T-1 pode ser considerado 
estrutural, pois apresentou resistência à compressão aos 7 dias de 17,35 MPa, sendo este 
valor superior ao mínimo normativo que é de 17,2MPa. Mesmo sabendo que os concretos 
leves chegam a 80% da sua resistência final aos 7 dias, é importante lembrar que aos 28 dias 
a resistência aqui apresentada alcançará valor ainda maior, distanciando o resultado obtido 
para o traço T-1 do valor mínimo para classificação como concreto leve estrutural. 

 

Resistência à Tração Medida por Compressão Diametral 

Assim como a resistência à compressão axial, a resistência à tração medida por 

compressão diametral também tende a diminuir com a adição de agregados leves. Os 

resultados obtidos por este ensaio estão dispostos na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resistência à tração por compressão diametral. IFTO,2016. 

Traço Resistência à Compressão 

Axial aos 7 dias (MPa) 

Resistência à Tração por 

Compressão Diametral 

(MPa) 

T-R 32,9 3,65 

T-1 ‘17,35 1,90 

 

Fator de Eficiência 

O fator de eficiência do concreto (FE) consiste na razão entre a resistência à 

compressão e a massa específica aparente. Não existe um parâmetro para o concreto leve 

estrutural, somente para o concreto leve de alto desempenho, valor esse que – de acordo com 

Spitzner (1994) e Armelin et al. (1994) – deve ser superior à 25MPa.dm³/kg. Os valores de 

obtidos para o FE neste trabalho podem ser observados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Fator de Eficiência. IFTO, 2016. 

Traço Resistência à 

Compressão 

Axial aos 7 dias 

(MPa) 

Massa Específica 

(kg/dm³) 

Fator de 

Eficiência 

(MPa.dm³/kg) 

T-R 32,9 2,37 13,88 

T-1 17,35 1,63 10,64 
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Analisando os dados apresentados, nem o T-R nem o T-1 apresentaram um fator de 

eficiência maior que 25MPa.dm³/kg, o que significa que eles não podem ser considerados 

concretos leves estruturais de alta resistência. No entanto, houve aumento de 32% no fator de 

eficiência do concreto T-1, fato que demonstra que houve ganhos significativos com a 

redução da massa específica do traço com agregados leves em relação ao traço convencional. 

 

CONCLUSÕES 

Quanto à massa especifica, o resultado obtido na substituição da brita pela argila 

expandida satisfazem os critérios RILEM (1975), ACI 213R-87 (1997) e NS 3473 (1992). 

De acordo com o ACI 213R-87, o concreto leve estrutural deve apresentar resistência à 

compressão axial aos 28 dias superior a 17,2MPa e, segundo as normativas estabelecidas 

pelo ACI 213R-87, RILEM (1975) e NS 3473, a massa específica para concretos leves 

estruturais deve ser igual ou inferior, respectivamente a 1,85kg/dm³, 2,0 kg/dm³ e 2,20 

kg/dm³.  

Portanto, levando em consideração as especificações supracitadas e os resultados 

obtidos, o traço T-1 pode ser considerado concreto leve estrutural, pois apresentou resistência 

à compressão axial superior a mínima exigida e massa específica inferior a 2,20 kg/dm³. 
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DIFUSA MEDIDA COM O ANEL DE SOMBREAMENTO DE 
ROBINSON-STOCH DE BAIXO CUSTO 

 
Caique Alberto de Oliveira Gerônimo1, Manoel Henrique de Oliveira Pedrosa Filho2 
 
1Discente de graduação em Licenciatura em Física - IFPE. Bolsista de Iniciação Científica do IFPE-Campus 
Pesqueira. e-mail: geronimo.caique@gmail.com; 2Professor  Dr. do Curso de Licenciatura em Física - IFPE. e-
mail: manoel@pesqueira.ifpe.edu.br;  

 

RESUMO: Para avaliação do rendimento em processos de conversão de energia térmica com 
concentradores, é imprescindível o conhecimento da radiação direta, tendo em vista que 
apenas esta componente é que é coletada por tais equipamentos. Uma das maneiras de obter 
esta componente é através do método de diferença entre a radiação global e difusa. 
Atualmente, os anéis de sombreamento vêm ganhando espaço e tornando-se uma ótima opção 
para medição da radiação direta. Porém, entende-se que parte da radiação difusa não é medida 
devido ao bloqueio provocado pelo próprio anel, por esse motivo é viável a aplicação de 
fatores de correção para compensar parte da parcela da radiação difusa perdida. Neste 
trabalho foram obtidos fatores de correção anisotrópicos e isotrópicos para medições com anel 
de sombreamento de Robinson-Stoch de baixo custo. Os fatores encontrados se enquadraram 
aos da literatura, o que possibilitou os ajustes necessários. 
 
Palavras–chave: Energia solar, radiação difusa, anel de sombreamento 

 
OBTAINING DIFUSE SOLAR RADIATION CORRECTION FACTORS 
WITH A LOW COST ROBINSON - STOCH SHADED RING 
 
ABSTRACT: The performance of thermal energy conversion processes using solar 
concentrators can be evaluated considering the knowledge of solar beam radiation, that is the 
only solar radiation component used by those equipment. One way to obtain this component 
is using the difference method between global and diffuse radiation. Currently shadow rings 
are gaining ground and becoming a good option for getting solar beam radiation. However, it 
is understood that part of diffuse radiation is not measured because it is blockade by the ring 
itself, therefore the application of correction factors is feasible to offset some portion of lost 
diffuse radiation not measured. This work found anisotropic and isotropic correction factors 
for measurements with low cost Robinson- Stoch shadow ring. The factors found fit to ones 
observed in the literature, which allowed the necessary adjustments. 
 
KEYWORDS: solar energy, diffuse radiation, shadow ring 
 
INTRODUÇÃO 

A radiação solar, ao atingir à superfície da terra, é denominada radiação solar global e 

apresenta duas componentes: a radiação solar direta e difusa. 

 Segundo Dal Pai (2005), o conhecimento da radiação solar direta é imprescindível 

para a avaliação do rendimento de conversão de energia nos processos térmicos e 

fotovoltaicos em sistemas coletor-concentradores. O alto custo de equipamentos que auxiliam 

na obtenção dos valores da radiação solar direta tem levado os pesquisadores a procurar meios 
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mais práticos e baratos para obtenção de maiores informações desta componente solar. Uma 

das possibilidades é a medição indireta da radiação direta, por meio da medição da radiação 

global e da componente difusa, obtendo-se a radiação direta pela diferença (global – difusa). 

Dentre os vários mecanismos que se encontram atualmente disponíveis para a medição 

da radiação solar difusa, a utilização do anel de sombreamento é um deles e justifica-se por 

ser um método de baixo custo e fácil manutenção na obtenção da radiação solar direta.  

A variabilidade observada nos valores da radiação solar, obtidos por monitoramento e 

medição, está vinculada basicamente a alguns fatores geográficos e climáticos, que envolvem 

necessariamente características locais e climáticas, variações de altitudes, orientações e 

sombreamento. Em relação às estimativas da medição da radiação solar difusa, utilizam-se 

modelos de correção estatísticos parametrizados, que basicamente compensam: a parcela da 

radiação difusa bloqueada pelo anel de sombreamento (isotropismo) e a parcela da radiação 

difusa que é devida às condições de reflexão e refração das nuvens que é bloqueada pelo anel 

(anisotropismo).  

Baseado no exposto, este trabalho tem o objetivo analisar e obter os fatores de 

correção isotrópicos e anisotrópicos para um anel de sombreamento Robinson-Stoch, que foi 

construído com materiais de baixo custo no IFPE Campus Pesqueira. Para tanto, foi utilizado 

como método estatísticos a regressão linear e seus indicadores de qualidade. A obtenção dos 

fatores de correção viabiliza a utilização do anel desenvolvido na medição da radiação difusa, 

o que permite o barateamento do sistema, visto que anéis de sombreamento comerciais 

possuem um alto custo por serem importados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre a metodologia de medição da radiação difusa utilizando anel de 

sombreamento descrito a seguir. 

Iqbal (1983) afirma que a radiação solar global pode ser facilmente monitorada em uma 

superfície horizontal, por meio de um piranômetro, enquanto a radiação solar difusa dispõe de 

dois métodos: o do disco de sombreamento e do anel de sombreamento. No método do anel 

de sombreamento, o anel tem seu eixo alinhado na direção do eixo Norte-Sul e inclinado com 

um ângulo igual à latitude local. O piranômetro é colocado na área sombreada pelo anel, 

excluindo a radiação solar direta, permitindo, assim, somente a incidência da radiação difusa.  
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Lebaron (1990) afirma que a medição da radiação difusa, feita com o objeto sombreador 

permite a obtenção de resultados satisfatórios, devendo para isto realizar ajustes mecânicos 

diário para acompanhar a trajetória descrita pelo Sol, além da aplicação de fatores de correção 

para compensar a parcela da radiação solar difusa barrada pelo próprio anel.   

Segundo Souza (2012), a medição da radiação solar difusa feita com anel de 

sombreamento pode ser realizada de três formas diferentes de acordo com a colocação do 

piranômetro na plataforma de observação. Em duas delas, o plano da face do anel é 

direcionado na linha Leste-Oeste geográfico ou inclinado para o norte em relação ao zênite, 

formando um ângulo igual à latitude local. Nestas duas, o anel é mantido fixo com o 

piranômetro móvel ou possui liberdade de movimento paralelo ao eixo polar da Terra com o 

piranômetro fixo (EPPLEY, 1964; MELO, 1994). Na terceira maneira, o piranômetro é 

mantido fixo no centro e o anel de sombreamento possui um movimento rotacional.  

As montagens citadas são as mais conhecidas na literatura. O anel de sombreamento 

proposto por Drummond (1956) (Figura 1a) tem o piranômetro mantido fixo no centro da 

superfície horizontal e o anel de sombreamento translada a superfície paralelamente ao eixo 

polar para compensar as variações do movimento do sol. A montagem proposta por Robinson 

e Stoch (1962) (Figura 1b) apresenta o piranômetro fixo no centro da superfície, e o anel 

descreverá uma trajetória circular em torno do piranômetro. Outra proposta citada 

recentemente é a de Melo e Escobedo (1994) (Figura 1c), que apresenta um princípio 

operacional oposto ao de Drummond (1956), pois o anel de sombreamento é mantido fixo e 

inclinado com um ângulo semelhante à latitude local, e o piranômetro realiza um translado 

paralelo ao plano horizontal.  

 

 

 

 

  

 

 

 

(a)                                                       (b)                                                                (c)       

Figura 1- Anéis de sombreamento: (a) Melo – Escobedo; (b) Drummond (c) Robinson e 

Stoch. 
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Souza (2012) afirma que independentemente do método de medida da radiação difusa, 

se torna necessária à aplicação de coeficientes de correção, visto que ocorre o bloqueio de 

uma porção da própria componente difusa. Dentro dessa correção, são utilizados parâmetros 

geométricos (construtivos do próprio equipamento de medida – anel e/ou disco de 

sombreamento), astronômicas e climáticas, de tal maneira que abordem as condições 

isotrópicas e anisotrópicas da atenuação atmosférica (DRUMMOND, 1956; DAL PAI, 2001; 

OLIVEIRA et al., 2002; DAL PAI, 2005). 

 

Descrição da parte experimental 

Experimentalmente, foi construído e fixado um anel de Robinson-Stoch no IFPE 

Campus Pesqueira (figura 2) neste, foi instalado um piranômetro, que foi conectado ao coletor 

de dados da estação solarimétrica do IFPE Campus Pesqueira, em operação desde 2013. 

                                                  

Figura 2: Anel de sombreamento de Robinson-Stoch. 

Fonte: o autor. 

Inicialmente, para controle da qualidade dos dados obtidos, foi necessária a criação e 

aplicação de filtros, para exclusão de valores espúrios. A aplicação de filtros possibilitou uma 

maior confiabilidade nos dados analisados. Os filtros aplicados foram: 

1) 0  IG  Io       (2) 0  IDH  IG        (3) 0  IDF  0,80. Io        (4) 0  IDF  0,80. IG  

IG – Radiação global; IDH – radiação difusa e Io – radiação extraterrestre. 

O filtro 4 foi utilizado na cobertura de céu parcialmente nublado e aberto considerando 

40% da radiação solar global (0,40 IG), já na cobertura de céu nublado foi utilizado 80% da 

radiação solar global (0,80 IG). 

Para criação dos modelos de correção anisotrópicos e isotrópicos, o banco de dados da 

radiação solar, medida pelo anel de sombreamento de Robinson – Stoch, foi organizado de 

acordo com a classificação do índice de claridade KT, baseado nos critérios estabelecidos por 

Liu e Jordam (1960): Nublado (0 < KT < 0,30), parcialmente nublado (0,30 < KT < 0,65) e 

aberto (0,65 < KT < 1). Em seguida, os dados da radiação solar difusa medida pelo anel de 
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sombreamento e de referência foram relacionadas graficamente, para estabelecer as correções 

necessárias. 

Dal Pai (2005) explica que, o método do anel de sombreamento tem como 

desvantagem o uso de fatores de correções (FC) para compensar a parcela perdida (Fp) da 

irradiância difusa barrada pelo anel de sombreamento, dada pela equação (1).  

                              (1) 

 
Para os anéis de sombreamento de Drummond e Robinson-Stoch, a fração de perda 

(Fp) é baseada nos fatores isotrópicos da radiação, sendo utilizados apenas os fatores 

geométricos (raio e largura do anel) e geográficos (latitude e declinação solar), dada pela 

equação (2).  

      (2) 

 

Onde b é a largura do anel em metros, R é o raio em metros, a declinação solar,  é a 

latitude local e  é o ângulo horário do nascer do sol. 

Para validação dos fatores de correção anisotrópicos e isotrópicos, foram utilizados 30 % 

do banco de dados da radiação solar, aplicando os indicativos estatísticos MBE, RMSE 

(equação 3 e 4). 

 

X

Nxy
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i
ii 













100(%)
     (3) 
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1
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i
ii 















   (4) 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para geração do modelo de correção anisotrópico foi adotado o modelo de correção 

utilizado por Dal Pai et al. (2005), que se baseia na classificação do tipo de cobertura de céu. 

Foi possível estabelecer e analisar as correlações realizadas para compensar a parcela barrada 

pelo próprio anel de sombreamento na correção da radiação difusa do anel de sombreamento.     
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Os gráficos das figuras 3a, 3b e 3c apresentam a correlação realizada entre as 

radiações difusas obtidas através dos métodos de diferença e do anel de sombreamento, em 

condições distintas de cobertura do céu: nublado, parcialmente nublado e aberto. 

 

 

 

 

 

(a)           (b)      (c) 

Figura 3 – Gráficos da correlação entre as radiações difusas de referência e do anel: (a) 

Nublado; (b) Parcialmente nublado; (c) Aberto; 

Através das diferenças observadas entre as retas de regressões lineares e as retas 

ideais, nota-se a presença de efeitos distintos provocados pela anisotropia da radiação em 

condições diferentes de cobertura do céu. Na cobertura de céu nublado, tem-se um percentual 

maior de nuvens. Observa-se na figura 3a, a situação característica de baixa anisotropia 

presente na irradiância solar. Desse modo, o fator para a correção da radiação solar difusa do 

anel de sombreamento de Robinson – Stoch foi de 1,2955. 

O gráfico obtido a partir da condição de cobertura de céu parcialmente nublado (0,30 < 

Kt < 0,65) (figura 3b), apresenta uma diferença maior do que a cobertura de céu nublado 

(figura 3a) (0 < Kt < 0,30), para a primeira situação foi obtido um fator de correção 

anisotrópico de 1,4454. Para o tipo de cobertura de céu aberto (figura 3c) que apresenta 

condições elevadas de isotropia. Para esse tipo de cobertura obtivemos um fator de correção 

numérico de 1,2996.  

O quadro 1 apresenta o resumo das equações e seus respectivos coeficientes de 

determinação (R2) obtidos através da correlação feita com a irradiância difusa de referência e 

a irradiância difusa do anel, dentro dos mesmos padrões estabelecidos anteriormente. IDf corr 

– radiação difusa corrigida anisotropicamente; IDf anel – radiação difusa medida pelo anel. 
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 ------------------------- Resumo das equações -------------------------- 

  Cobertura do céu.  Equação de Correção Anisotrópica R2  

  Nublado  IDf corr = 1,2955 IDf anel 0,9766  

  Parcialmente nublado  IDf corr = 1,4454 IDf anel 0,6844  

  Aberto  IDf corr = 1,2996 IDf anel 0,7370  

       

Quadro 1: Equações de correção anisotrópicas. 

Os indicadores estatísticos MBE (%) e RMSE (%) foram utilizados para avaliação das 

equações obtidas na correlação entre as irradiâncias difusas de referência e as irradiâncias 

difusas corrigidas anisotropicamente para as três coberturas de céu. O quadro 2 apresenta os 

indicadores estatísticos obtidos. 

 

 ------------------------- Resumo das equações -------------------------- 

  Cobertura do céu.  MBE (%) RMSE (%)  

  Nublado  -0,017 9,27  

  Parcialmente nublado  0,010 26,34  

  Aberto  -0,030 22,08  

       

Quadro 2: Indicativos estatísticos MBE(%) e RMSE(%) obtidos da correlação entre as 

irradiâncias difusa de referência e corrigida anisotropicamente nas três coberturas de céu. 

 

O indicador MBE (%) mostra que foram obtidos bons resultados para as correlações 

analisadas, devido aos menores valores obtidos, o que implicar afirmar que tivemos uma boa 

performance no modelo de correção aplicado. Já os valores para o RMSE (%), não foram tão 

satisfatórios, pois pelo que afirma Dal Pai et al. (2005), os valores deveriam ser crescentes, já 

que era esperado um aumento na anisotropia em função ao crescimento do Kt. 

Na correção isotrópica, foi utilizada a equação da parcela de perda definida por 

Drummond (1956) (equação 2) aos valores da radiação solar difusa medida pelo anel de 

sombreamento de Robinson e Stoch. Observou-se que, a correção utilizada não foi suficiente 

para que os dados corrigidos fossem semelhantes aos dados da radiação solar difusa de 

referência. Dessa forma, foi necessária obtenção de uma correlação entre a radiação solar de 
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referência e a radiação solar corrigida isotropicamente pelo modelo proposto por Drummond 

(1956). Os gráficos das figuras 4a, 4b e 4c apresentam os valores dos ajustes da radiação 

difusa obtida através dos métodos de diferença e a corrigida isotropicamente, em condições 

distintas de cobertura do céu: nublado, parcialmente nublado e aberto.   

 

 

 

 

 

(a)       (b)      (c) 

Figura 4 - Ajustes da radiação difusa de referência e a corrigida isotropicamente: (a) 

Nublado; (b) Parcialmente nublado; (c) Aberto. 

 

O quadro 3 apresenta o resumo das equações e seus respectivos coeficientes de 

determinação (R2), obtidos através da correlação feita com a irradiância difusa de referência e 

a irradiância corrigida isotropicamente, dentro dos mesmos padrões estabelecidos 

anteriormente. 

 ------------------------- Resumo das equações -------------------------- 

  Cobertura do céu.  Equação de Correção Anisotrópica R2  

  Nublado  1,1761x  0,9760  

  Parcialmente nublado  1,3119x 0,6845  

  Aberto  1,1711x 0,6579  

       

Quadro 3: Equações de correção. 

 

CONCLUSÕES 

 Na geração dos modelos de correção anisotrópicos e isotrópicos os bancos de 

dados passaram por uma série de controles de qualidade de dados. Foram obtidas as 

correções anisotrópicas, baseadas no modelo proposto por Dal pai et al. (2005). 

Utilizando-se as relações gráficas, foi possível observar através das diferenças entre as 

retas de regressões lineares e as retas ideais, a presença do efeito anisotrópico da radiação 

nas diferentes coberturas de céu. 
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 Para a correção isotrópica, foi aplicado inicialmente o fator de correção definido 

por Drummond (1953). Por meio dessa correção, observa-se que, a correção utilizada não 

apresentou resultados satisfatórios para os dados obtidos, sendo necessário correlacionar 

os valores da radiação solar difusa medida de referência, pelos valores da radiação solar 

difusa medida pelo anel e corrigida isotropicamente.  

 Observa-se que, os resultados obtidos enfatizam que se faz necessária uma 

investigação mais aprofundada sobre a operação do anel de sombreamento de baixo custo 

construído e sobre as discrepâncias verificadas, porém, como primeiro ensaio do 

equipamento, este se comportou dentro do esperado. 
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OBTENÇÃO NUMERICA DAS DISTORÇÕES NUMA JUNTA DE TOPO 
DE AÇO API 5L X80 ATRAVÉS DO PROCESSO GTAW 
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 RESUMO: O aparecimento de distorções é praticamente inerente a todos os processos 
de soldagem. Este estudo visa determinar numericamente as distorções produzidas durante a 
soldagem de uma junta de topo. Uma chapa retangular de aço API 5L X80 com dimensões 60 
mm x 50 mm e 3 mm de espessura foi modelada utilizando um software baseado no método 
dos elementos finitos. O processo simulado foi o Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), onde 
foram utilizados uma tensão de 17 V, corrente de 70 A e velocidade de soldagem de 2,5 
mm/s. A fonte de calor utilizada para modelar o aporte térmico foi a dupla elipsoide proposta 
por Goldak. Foram consideradas as propriedades físicas e mecânicas variando em função da 
temperatura. O modelo numérico se apoia no acoplamento de diferentes fenômenos físicos de 
natureza térmica, mecânica e metalúrgica. Os resultados da simulação mostram que os níveis 
de distorções longitudinal e transversal são coerentes com os previstos na literatura. 

Palavras-chave: Aço API 5L X80, Soldagem GTAW, Distorções 
 
 

OBTAINING NUMERICA OF DISTORTION IN A BUTT JOINT API 5L 
X80 STEEL THROUGH THE PROCESS GTAW 

 
ABSTRACT: The occurrence of distortion is almost inherent in all welding processes. This 
study aims to determine the numerical distortions produced during welding of a butt joint. A 
rectangular sheet of API 5L X80 steel with dimensions of 60 mm x 50 mm and 3 mm 
thickness was molded using a software based on the finite element method. The simulated 
process was the Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), were used a 17-V voltage, current of 
70 A, and welding speed of 2.5 mm / s. The heat source used to model the heat input was 
proposed by the double ellipsoid Goldak. The physical and mechanical properties vary with 
temperature were considered. The numerical model is based on the coupling of different 
physical phenomena nature of thermal, mechanical and metallurgical. The simulation results 
show that the levels of longitudinal and transverse distortion are consistent with those set out 
in the literature. 

KEYWORDS: API 5L X80 steel, GTAW welding, Distortions 
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INTRODUÇÃO 

As distorções que eventualmente aparecem na soldagem é um fator comum a todos os 

processos de soldagem, estas deformações são de origem térmica e de natureza plástica, uma 

vez que o aporte térmico é distribuído de forma não uniforme, o que gera expansões e 

contrações no material na zona de solda. As peças soldadas ficam submetidas a tensões 

plásticas (residuais) que podem ser da ordem de grandeza do limite de escoamento do 

material (KOU, 2003).  

Tensões residuais e transformações indesejáveis na microestrutura dos metais soldados 

são grandes problemas enfrentados ao se realizar uma soldagem. Altas taxas de resfriamento e 

a composição de grãos grosseiros podem promover a formação de fases frágeis e duras no 

metal fundido (Zona Fundida) e na ZTA (Zona Térmica Afetada) de aços soldados. Aliado a 

estes fatores, a presença de hidrogênio difundido no processo de soldagem pode gerar trincas 

a frio no conjunto soldado (KOU, 2003; MARQUES et al., 2007).  

O processo GTAW é muito empregado em passes de raiz, produz soldas com boas 

propriedades. A soldagem TIG é o processo mais lento de todos os processos manuais, mas é 

o que apresenta melhor qualidade. 

Pelo fato da soldagem envolver extremo aquecimento localizado para fundir o material, 

tensões não uniformes são induzidas durante o processo, devido à expansão e contração do 

material aquecido. Inicialmente, são criadas tensões de compressão no metal frio 

circunvizinho a poça de fusão que é formada devido à expansão térmica do metal quente 

adjacente à poça de solda. Porém, forças de tração acontecem ao esfriar quando a contração 

do metal de solda e o calor imediato à zona afetada sofrem resistência pelo tamanho do metal 

de base frio.  

A magnitude de tensões térmicas induzidas no material pode ser vista pela mudança de 

volume na área de solda em solidificação quando sua temperatura é reduzida do ponto de 

fusão até a temperatura ambiente. Se as tensões de expansão/contração térmica excedem os 

limites de escoamento do metal de base, acontecem deformações plásticas localizadas no 

metal. Deformações plásticas causam uma distorção permanente nas dimensões dos 

componentes e torcem a estrutura. Para a indústria em geral quando ocorre em grandes 

proporções, se torna um problema de grande prejuízo.  

Alguns principais fatores que afetam o grau de distorção são: as propriedades do 

material de base, a quantidade de restrições, o projeto das juntas, preparação das partes a 

serem soldadas e o procedimento de soldagem. As distorções acontecem em sei formas 

principais: contração longitudinal, contração transversal, distorção angular, 
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abaulamento/Curvamento, flambagem e torção (EDMILSON, 2016). As contrações 

transversal e longitudinal são mostradas esquematicamente na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Contração transversal e longitudinal da área de solda resultante do resfriamento 

(EDMILSON, 2016) 
 

METODOLOGIA  

Para a simulação foram utilizadas duas placas retangulares de aço API 5L X80 com 

30mm x 50mm e 3mm de espessura soldadas pelo processo TIG (junta de topo).  

A simulação computacional foi realizada através de um software baseado no método 

dos elementos finitos (MEF). A placa foi dividida em elementos do tipo C3D8T totalizando 

7035 elementos. Essa malha teve um maior refinamento na zona fundida e zona termicamente 

afetada (ZTA) por serem regiões em que ocorrem os fenômenos de maior importância na 

soldagem, esse refinamento da malha é mostrado pela Figura 2. 

Zona 1- Zona fundida - (largura de 4 mm). 

Zona 2- Zona termicamente afetada - (largura de 13 mm). 

Zona 3- Metal de base - (largura de 15 mm). 
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Figura 2 – Regiões do modelo geométrico da malha do Aço API 5L X80. IFPE, 2016. 

 

Através do MEF foram considerados aspectos que fazem a modelagem matemática dos 

processos de soldagem complexa, tais como variação das propriedades físicas e mecânicas em 

função da temperatura, os diferentes meios de troca de calor com o ambiente, a convecção e a 

radiação.  

Para simular o movimento da tocha de soldagem foi utilizada uma sub-rotina em 

linguagem FORTRAN, utilizando como modelo de fonte a dupla elipsoide de Goldak. Foi 

utilizado os parâmetros de soldagem: Corrente de 70A; Tensão de 18V; Rendimento de 70%; 

Velocidade de soldagem foi mantida em 0.0025m/s, todas usadas na sub-rotina DFLUX para 

o movimento da tocha de soldagem.  

As Tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, as propriedades físicas e mecânicas da liga 

em função da temperatura que foram utilizadas para a obtenção do campo de distorção. 
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Tabela 1 – Resultados medidos experimentalmente das propriedades termofísicas do API 5L X80 
(ANTONINO et al., 2014)  

Temperatura 
[K]  

 Condutividade   
Térmica [W/mK]  

Coef. de Difusividade 
Térmica [m2/s]  

Coef. de Dilatação 
Térmica [K-1]  

Calor Esp.      
[J/kgK]  

273  51,062  1,400E-05  8,50E-06  571,235  
373  51,062  1,315E-05  8,50E-06  571,235  
473  47,324  1,198E-05  8,50E-06  571,235  
573  43,840  1,087E-05  8,50E-06  571,235  
673  40,424  9,670E-06  8,50E-06  614,841  
773  29,634  8,237E-06  8,50E-06  668,617  
823  33,546  7,358E-06  7,50E-06  730,831  
873  26,461  5,991E-06  7,50E-06  780,774  
923  18,019  3,647E-06  7,50E-06  868,623  
973  14,874  2,865E-06  7,50E-06  977,091  
1023  11,386  2,149E-06  -5,00E-06  841,431  
1073  14,735  2,735E-06  -2,50E-06  790,265  
1173  14,735  2,149E-06  5,00E-06  608,333  
1473  14,735  2,149E-06  8,50E-06  681,529  
Tabela 2 – Propriedades Mecânicas do Aço API 5L X80 (CHUNYAN et al., 2014) 

Temperatura 

[°C] 

Modulo de 

Elasticidade [Pa] 
Razão de Poisson 

Limite de 

escoamento [Pa] 

20 210000000000 0,33 641000000 
100 207000000000 0,341429 623000000 
200 204000000000 0,355715 597000000 
400 187500000000 0,384287 550000000 
800 118600000000 0,441431 100000000 
1200 39500000000 0,498575 15000000 

 

Foi estabelecida apenas uma condição de contorno mecânica, pois a placa foi presa 

mediante um furo de 4 mm de diâmetro engastado, como se estivesse fixada por parafuso, 

conforme mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Engaste em destaque no furo na parte direita da chapa do Aço API 5L X80. IFPE, 
2016. 

Para obter melhores resultados do campo de distorção, foram avaliadas as seguintes 

Paths, partes diferentes ao longo do cordão de solda, onde foi possível comparar resultados a 

partir das três zonas conhecidas, totalizando três Paths, mostradas na Figura 4. 
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Path 1- Zona final da soldagem - (Distância de 10 mm do final da soldagem). 

Path 2- Zona inicial da soldagem - (Distância de 10 mm do início da soldagem). 

Path 3- Eixo de simetria da chapa. 

 

Figura 4 – Paths avaliados na soldagem em destaque na superfície da chapa do Aço API 5L 
X80. IFPE, 2016. 
 

Para uma melhor avaliação ao longo da Path 3, foram marcados três pontos colineares e 

distintos para obter gráficos ao longo do tempo de soldagem e resfriamento, só assim analisar 

o campo de distorção não só nas Paths mas também concentrar resultados na parte central da 

peça e em pontos de grande importância, são eles mostrados na Figura 5. O ponto 1 se 

localiza na extremidade da Zona fundida para um estudo mais preciso das variações de 

transformações de fases, o ponto 2 se localiza na Zona Termicamente Afetada (ZTA), uma 

zona de interesse sobre o campo de distorção, o ponto 3 se localiza na extremidade da ZTA. 

 

Figura 5 – Pontos avaliados na superfície durante a soldagem da chapa do Aço API 5L X80. 
IFPE, 2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A soldagem virtual teve duração de 20 segundos mais 600 segundos de resfriamento. 

Seguem os resultados das Paths 1 que são os gráficos de distorção em função da distância, 

Figura 6. Partindo da Path 1, foi analisado as distorções tranversais (U1) e as distorções 
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longitudianais (U3), ao longo das distância de 60 mm, cuja coresponde a largura da chapa 

soldada, Figura 6. Ao longo das três Paths o comportamento das distorções foi semelhante, 

tanto em U1 como em U3. O comportamento das paths 2 e 3 são muito parecidos 

numericamente com o gráfico da path 1, então por esse motivo foi mostrado apenas o gráfico 

da paths 1.  

                                                             

 

 

 

 

 

   

 

      a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          b) 

Figura 6 – Distorções ao longo da Path 1, final dos 620s da soldagem + resfriamento, 

a) Distorção Transversal U1, b) Distorção Longitudinal U3. IFPE, 2016. 

Percebe-se que os maiores valores de distorções transversais U1 foram na Zona 

Termicamente Afetada (ZTA) onde foi registrada tração de aproximadamente 0.4 mm e 

contração de até 0.3 mm. Isso ocorre devido ao alto aporte térmico que essa zona é submetida, 

mesmo que a Zona Fundida tenha temperaturas mais elevadas, porém na zona fundida o 

material base entra em estado líquido e se solidifica rapidamente, não sendo possível 

distorções mais bruscas do material, diferentemente da ZTA que está em alta temperatura 

durante todo o processo, sujeita a altas tensões residuais que consequentemente resultará em 

maiores índices de distorções após o resfriamento devido a dilatação térmica do material. 

Após os limites da ZTA as distorções se aproximam das sofridas na Zona Fundida uma vez 
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que nessa área, se for observada o campo de temperatura, não há variações térmicas bruscas. 

Com distorções que não chegam próximo de 0.1 mm. 

Ao analisar as distorções longitudinais U3, o comportamento é diferenciado, as maiores 

distorções são na Zona fundida, por ser uma zona de maior expansão térmica da região 

superior da peça, ao final da soldagem com o resfriamento do material na região de solda, 

ocorre a sua contração com até 0.3 mm, como a região superior da peça foi mais aquecida e 

sofreu a maior deformação plástica, a peça apresenta uma distorção final de contração. Em 

relação a path 2 é observada uma distorção de contração e compressão de aproximadamente 

0.2 mm, os gráficos mostram as mesmas zonas afetadas com um comportamento sinônimo e 

pelos mesmos motivos da path 1.          

Ao analisar as distorções pontuais 1, 2, e 3, foi concluída que para todos os três pontos 

as distorções transversais U1 são de comportamento trativo com distorções consideradas 

medianas pela literatura, variando de 0.6 mm até 0.7 mm. 

Já as distorções longitudinais U3 estão sempre com comportamento compressivo tendo 

contrações de 0.35 mm até 0.5 mm, também consideradas medianas pela literatura em uma 

peça fina de 3 mm de espessura. Foi definido que para os outros pontos da chapa que o 

comportamento numérico difere minimamente. Assim sendo foi mostrado apenas os gráficos 

do ponto 1 pela Figura 7.   
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a)  

b)  

Figura 7 – Distorções no ponto 1 ao longo do tempo da peça engastada com furo, a) 

Distorção Transversal U1, b) Distorção Longitudinal U3. IFPE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O comportamento das distorções das paths 2 e 3 são muito parecidos numericamente 

com o gráfico da path 1; 

As distorções transversais nos pontos 1, 2, e 3 possuem comportamento trativo variando 

de 0.6 mm até 0.7 mm. 

As distorções longitudinais nos pontos 1, 2, e 3 possuem comportamento compressivo 

variando de 0.35 mm até 0.5 mm 
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RESUMO: 

 O torneiro mecânico é um profissional que prepara, regula e opera máquinas 

ferramentas para usinar peças metálicas ou similares. Com o desenvolvimento das indústrias é 

cada vez maior a necessidade de pessoas com habilidade para operar tornos mecânicos, 

buscando uma melhoria dos processos através da redução de tempo e economia de insumos, 

os quais podem ser conseguidos com o aperfeiçoamento profissional através de treinamentos 

específicos. Além de conhecimento sobre como operar a máquina ferramenta, o torneiro 

mecânico deve ter conhecimento sobre os tipos de materiais que serão usinados, materiais 

para fabricação de ferramentas, parâmetros de cortes, fluidos de corte, desenvolvimento 

sustentável e as questões relacionadas a meio ambiente e segurança no trabalho. As principais 

operações executadas por um torneiro mecânico são: as operações de faceamento, desbaste, 

acabamento, tornear cônico, roscar, perfilar, sangrar, cortar e recartilhar. 

 
Palavras–chave: oficina, torneiro, usinagem 
 

OPERATOR LATHE 
ABSTRACT: 

 The lathe is a professional grooming, regulates and operates machine tools for 

machining metal or similar parts. With the development of industries is a growing need for 

people with ability to operate lathes, seeking a process improvement by reducing time and 

cost of inputs, which can be achieved with professional development through specific 

training. In addition to knowledge of how to operate the lathe machine tool must have 

knowledge about the types of materials to be machined, materials for making tools, cutting 

parameters, cutting fluids, sustainable development and issues related to environment and 

safety job. The main operations performed by a lathe are face milling operations, roughing, 

finishing, turning conical threading, profiling, bleed, cut and knurled. 

 
Keywords: workshop, lathe, machining 
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INTRODUÇÃO 

  A evolução da humanidade está ligada diretamente ao desenvolvimento dos 

processos de fabricação. Os processos de fabricação são aplicados desde que o homem 

começou a fabricar as suas primeiras ferramentas e utensílios mesmo que de forma 

rudimentar. O torneamento baseia-se em um processo muito antigo que o homem utilizava 

para fabricar utensílios cerâmicos através da rotação da peça sobre seu próprio eixo.  

No estudo das operações dos metais, distinguem-se duas grandes classes de trabalho: 

As operações de usinagem e as operações de conformação. As operações de usinagem são 

aquelas que, ao conferir a peça a forma, ou as dimensões, ou o acabamento, ou ainda uma 

combinação qualquer destes três itens, produzem cavaco (FERRARESI, 1977).  

No torneamento, a ferramenta penetra na peça que é dotada de rotação em tono do seu 

próprio eixo permitindo o corte contínuo e regular de material. Para executar o torneamento 

são necessários três movimentos relativos entre a peça e a ferramenta:  

 Movimento de corte: É o movimento principal que permite cortar o material. O movimento é 

rotativo e realizado pela peça.  

 Movimento de avanço: É o movimento que desloca à ferramenta ao longo da superfície da 

peça.  

 Movimento de penetração: É o movimento que determina profundidade de corte ao empurrar a 

ferramenta em direção ao interior da peça e assim regular à profundidade do passe e a 

espessura do cavaco.  

Variando os movimentos, a posição e o formato da ferramenta, é possível realizar uma 

grande variedade de operações: Tornear superfícies cilíndricas externas e internas, tornear 

superfícies cônicas externas e internas, roscar superfícies externas e internas, perfilar 

superfícies, recartilhar, etc.  

A máquina que faz o torneamento é chamada de torno. É uma máquina ferramenta 

muito versátil porque, como já vimos, além, das operações de torneamento, pode executar 

operações que normalmente são feitas por outras máquinas como a furadeira, a fresadora e a 

retificadora, com adaptações relativamente simples. O torno mais simples que existe é o torno 

universal. Estudando seu funcionamento, é possível entender o funcionamento de todos os 

outros, por mais sofisticados que sejam. Esse torno possui eixo e barramento horizontais e 

tem capacidade de realizar todas as operações citadas.  

Um dos fatores que influenciam no rendimento e trabalho das máquinas operatrizes 

está no formato da ponta da ferramenta que deve variar de acordo com o trabalho realizado e 

do próprio material a ser usinado. Os materiais mais utilizados para ferramentas em ordem 
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crescente de dureza são: Ferramenta de aço ao carbono, de aço rápido, de metal duro, de 

materiais cerâmicos e de diamantes.  

No processo de usinagem é necessário calcular os parâmetros de cortes utilizados 

durante as operações. Os principais parâmetros de cortes são: Velocidade de corte, velocidade 

de avanço e tempo de corte. Esses valores são determinados em função do tipo de operação a 

ser realizada, do tipo de material da peça a ser usinada e do material da ferramenta de corte.  

Durante o processo de usinagem se desenvolve uma grande quantidade de calor devido 

à energia necessária para deformação do cavaco e a energia decorrente do atrito ferramenta-

peça e cavaco-ferramenta. Este calor precisa ser reduzido (lubrificação) e/ou extraído 

(refrigeração) da ferramenta e peça, principalmente a fim de minimizar o desgaste, a dilatação 

térmica da peça (e com isso obter tolerâncias apertadas na peça) e o dano térmico a estrutura 

superficial da peça.  

A geração de calor pode ser reduzida com a diminuição do coeficiente de atrito. Se 

isso acontecer, não somente a geração de calor é diminuída, mas também os esforços e a 

potência de corte. Além disso, pode-se ainda minimizar ou evitar a soldagem do cavaco a 

ferramenta e, assim, evitar o fenômeno da formação da aresta postiça de corte.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia empregada baseia-se na obtenção de peças metálicas utilizando um 

torno convencional. Inicialmente são abordados os conceitos básicos sobre usinagem, por 

exemplo: princípio de funcionamento, principais operações, tipos de ferramentas, parâmetros 

de cortes e a parte de segurança e meio ambiente. A parte prática é desenvolvida na oficina 

mecânica do IFS/CAMPUS LAGARTO com o auxílio de um torno mecânico Nardini para 

confecção de peças metálicas com diversos perfis. O aluno é estimulado a produzir as suas 

próprias ferramentas para o desenvolvimento das atividades, de acordo com o projeto da peça 

a ser produzida. Para a confecção das ferramentas é necessário o uso de um esmeril e o 

auxílio de instrumentos de medição como goniômetro e verificadores de raios.  

As características técnicas do torno mecânico são:  

 Torno Paralelo Universal;  

 Marca: NARDINI;  

 Modelo: MS 205;  

 Comprimento entre pontas: 1.000 mm;  

 Altura das pontas: 205 mm;  
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 Curso do carro transversal: 225 mm;  

 Curso do carro porta ferramentas: 100 mm;  

 Gama de velocidades: 31,5 a 2500 RPM;  

 Área ocupada: 2200x1000 mm;  

 Peso aproximado: 1100 Kg;  

 Diâmetro do furo da árvore: 46 mm;  

 Potência do motor principal: 6. ¾ cv.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o torno mecânico os alunos representados na figura 1 fabricaram diversas peças 

metálicas conforme a figura 2 e a figura 3, desenvolvendo as habilidades necessárias para 

tornarem-se profissionais capazes de operar um torno mecânico.  

 

Figura 1: Alunos operando o torno mecânico. IFS, 2016. 

Foram realizadas operações como afiação de ferramentas, montagem dos acessórios 

no torno mecânico, cálculo da rotação utilizado para as diversas atividades de usinagem, 

fabricação de eixos com rebaixos, abertura de furos, fabricação de porcas e abertura de rosca 

com macho, fabricação de parafusos e abertura de rosca externa com o torno mecânico, 

abertura de canais e corte de peças.  
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Figura 2: Eixo com furo não passante. SENAI/SE. IFS, 2016. 

 

Figura 3: Punção de bico. SENAI/SE. IFS, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Após uma revisão bibliográfica sobre usinagem e a utilização de tornos mecânicos, os 

alunos estão capacitados para operarem máquinas ferramentas (torno mecânico) para o 

desenvolvimento de atividades que exigem conhecimentos técnicos específicos, tanto na área 

de metrologia, materiais e processos de fabricação, áreas fundamentais para aumentar a 

competitividade do setor industrial do Brasil. Os conhecimentos adquiridos durante a 

realização de práticos de tornearia habilitam os alunos a buscarem novas tecnologias como a 

programação e operação de torno CNC (torno com comando numérico computadorizado) que 

exigem uma mão de obra mais qualificada e que depende dos conhecimentos básicos da 

operação de um torno mecânico. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um simulador numérico capaz 
de determinar a vazão ou descarga líquida de um curso d’água, de um modo mais preciso do 
que os modelos utilizados atualmente. Realizou-se um estudo de referencial bibliográfico a 
respeito dos softwares FREEMAT, SCILAB e MATLAB como também estudos de 
algoritmos relacionados aos métodos numéricos. Ao longo da pesquisa foram programados os 
algoritmos de interpolação e integração, obtendo como resultado os perfis de velocidade das 
seções verticais numa representação gráfica mais didática e lisa. Espera-se mais adiante que 
possamos relacionar os programas para que eles trabalhem em conjunto e facilite a operação 
de obtenção de vazão. Portanto, usando elementos de interpolação e de integração numérica é 
possível construir uma ferramenta de cálculo confiável para que assim, a partir do cálculo 
final da vazão do rio ou do corpo hídrico de nosso interesse, possamos fundamentar a tomada 
de decisões na gestão dos recursos hídricos.  
 
Palavras–chave: medição de vazão, métodos numéricos, perfis de velocidade, gestão de 
recursos hídricos  
  

OPTIMIZATION VELOCITY-AREA METHOD WITH FIT 
HYDRODYNAMIC PROFILE FOR ESTIMATION FLOW IN WATER 
BODIES FOR INTERPOLATION AND NUMERICAL INTEGRATION 
 
ABSTRACT: This work has as main objective to develop a numerical simulator able to 
determine the flow or liquid discharge from a watercourse, more precisely than the models 
currently used. We conducted a bibliographic reference study on the FreeMat software 
SCILAB and MATLAB algorithms as well as studies related to numerical methods. During 
the research we were programmed interpolation algorithms and integration, obtaining as a 
result the velocity profiles of the vertical sections in a more didactic and smooth graphical 
representation. It is hoped further that we can relate the programs so that they work together 
and facilitate the operation of obtaining flow. Therefore, using interpolation elements and 
numerical integration can build a reliable calculation tool so that, from the final calculation of 
the river flow or water body of our interest, we support the decision making in the 
management of water resources. 
KEYWORDS: flow measurement, numerical methods, speed profiles, water management 
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INTRODUÇÃO 

Considerado o elemento primordial para todos os seres vivos, a água é essencial para a 

sobrevivência de todos os animais e vegetais no planeta Terra. Estamos tão habituados à 

presença da água, que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. 

Tal como no Nordeste brasileiro e principalmente na nossa realidade local, 

há diversos pontos do mundo em que a escassez hídrica é motivo de êxodo 

da população e alvo de políticas públicas. Em termos globais, a oferta de 

água corre o risco de entrar numa crise profunda, pressionada cada vez mais 

pelo crescimento demográfico, pelas mudanças climáticas, pela 

contaminação de fontes e pelo desperdício. A crise é menos uma questão de 

insuficiência real, e mais de mau gerenciamento do uso dos recursos 

hídricos. A falta de água afeta não só a saúde humana, mas também o 

desenvolvimento socioeconômico da sociedade e o rumo das relações entre 

nações. (JENKINS 2016, apud SARTORI). 

As características edafo-climáticas e socioeconômicas do semiárido brasileiro requerem 

tecnologias específicas de utilização e conservação dos recursos hídricos, destacando a 

importância da gestão dos recursos hídricos com foco na conservação e uso sustentável. 

No planejamento e gerenciamento do uso dos recursos hídricos, o conhecimento das 

vazões é necessário para se executar um balanço de disponibilidades e demandas ao longo do 

tempo. Assim, a medição da vazão de um rio é de fundamental importância, pois a partir deste 

dado podemos desenvolver cálculos técnicos e econômicos que servem como ferramentas 

para viabilizarem ou não o abastecimento de água de, por exemplo: comunidades rurais, 

bairros ou até mesmo cidades.  Além disso, é também necessária quando se deseja conhecer o 

rendimento energético da instalação ou de seus componentes. Nesse sentido, o conhecimento 

da vazão de um rio ou de um corpo hídrico é extremamente relevante, para criar planos de 

manejo sustentáveis, controle de cheias, dimensionamento de barragens, liberação de 

outorgas, solução de conflitos hídricos entre os diversos usuários da água (agricultura, 

consumo humano, dessedentação de animais, etc). (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 

2013). 

Vários são os métodos para o cálculo da vazão ou descarga líquida em um rio ou em um 

corpo hídrico qualquer. Diante das dificuldades encontradas em campo e ao nível de precisão 

desejado, na grande maioria das vezes opta-se pelo método dos molinetes por sua melhor 

adequação em relação a outros métodos. Para a realização do método faz-se necessário o 

estudo e o desenho da área de perfis de velocidade. Na maioria das vezes, esses perfis são 

obtidos utilizando-se aparelhos de medição de áreas tais como planímetros, ocasionando 
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imprecisões analíticas, bem como num maior esforço físico e de custo. (SACRAMENTO, 

2007).  

Na tentativa de reduzir tais imprecisões, o método dos molinetes, também chamado de 

área-velocidade, pode ser otimizado com base em cálculos numéricos, fazendo uso das 

técnicas de interpolação para um melhor ajuste do perfil hidrodinâmico e da integração 

numérica para um cálculo mais preciso da vazão. 

Estudo do método dos molinetes 
A vazão é definida como sendo a quantidade volumétrica ou mássica de um fluido que 

escoa através de uma seção de uma tubulação ou canal por unidade de tempo. 

(CASSIOLATO; ALVES, 2006). Para a medição de vazão podemos utilizar diversos 

métodos, são eles: volumétrico, colorimétrico, estruturas hidráulicas (calhas e vertedores), 

velocimétrico, acústico e eletromagnético.  

Matematicamente, a vazão é definida recorrendo-se à uma integral de superfície da 

forma:  

               

 

Especificamente, o Método área-velocidade consiste em dividir o rio ou corpo-hídrico 

em seções. Cada seção de rio é irregular e as medições de velocidades são feitas em alguns 

pontos representativos. Uma hélice é ligada ao sistema de engrenagem cuja rotação é 

proporcional à velocidade a cada 5, 10, 20 ou 30 voltas como podemos visualizar na Figura 1. 

Divide-se a área transversal em seções não maiores que 1/15 a 1/20 da 
largura total da seção. Em cada vertical, dentre as várias em que se divide a 
seção, medem-se velocidades a diferentes profundidades com molinetes e 
determina-se a velocidade média em cada seção. O molinete envia por cada 
volta um impulso elétrico que é registrado em um contador. Dispõe de uma 
curva que correlaciona o número medido de impulsos com a velocidade da 
corrente que se deseja medir. Isto permite obter o perfil vertical da 
velocidade da água em cada seção. Calcula-se a vazão correspondente em 
cada seção, conhecendo-se sua área. A Vazão total será a soma de todas as 
vazões obtidas em cada seção ou área. (ADRADA; MANCEBO; 
MARTINEZ, 2007). 
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 Figura 1 - Moinho de hélice (Molinete) 

Fonte: http://jorcyaguiar.blogspot.com.br/2011/04/vazao-em-rios.html (2016) 

As verticais onde se levantam os perfis de velocidades não devem ser muito próximas 

(custo adicional sem ganho considerável de informações), assim como também não devem ser 

muito distantes (perda da representatividade do modelo). Os molinetes apresentam uma 

equação característica: 

c = a + b.n 

Em que c é a velocidade; n, a rotação da hélice, em rotação por segundo; e as 

constantes a e b relacionam essas grandezas. Os valores de a e b podem mudar conforme a 

zona em que trabalhamos, e são dependentes do intervalo de tempo (t) entre dois sinais, sendo 

que a escala a ser selecionada depende, também de t. 

A vazão total é calculada como sendo a soma de parcelas de vazão de faixas verticais. 

Para se calcular a vazão de tais parcelas utiliza-se a velocidade média no perfil. Isso permite 

ao operador, na superfície, saber a velocidade do filete que está sendo analisado.  

 

Figura 2 - Pontos em uma seção e as várias seções verticais do rio 

Fonte: Hidrologia Aplicada 307 

Os processos descritos medem a velocidade dos filetes, e não a vazão, como se 

pretende. Temos então que realizar um trabalho gráfico e/ou analítico para atingir o objetivo 

final. 
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Figura 3 – Perfil de Velocidade 

Fonte: GEN 8 

Sabendo que as velocidades dos filetes em contato com o leito não existem, podemos 

levantar, para cada seção, um perfil de velocidade. A área sob a curva de cada perfil de 

velocidade representa a integral        , em (m2/s). Pode-se, então, obter um novo gráfico 

relacionando-se as áreas dos perfis de velocidade (integrando-os) em função das posições 

horizontais em relação à referência, como mostra a fig.4.  

 

Figura 4 – Cálculo da Vazão 

Fonte: GEN 8 

Finalmente, a segunda integral referente à área da figura 4, pode ser obtida pelos 

processos já descritos, resultando, numericamente, no valor procurado da vazão. 

Interpolação e integração numérica 

A determinação do perfil de velocidade pode ser obtida através de interpolação, tendo 

em vista que a velocidade é medida em alguns pontos de uma vertical e queremos estimar a 

velocidade nos demais pontos desta vertical. As funções interpolantes mais comuns são 

formadas por combinação linear de funções simples, dentre as mais usadas encontram-se os 

monômios , as funções trigonométricas e as exponenciais  

Assim sendo, combinando monômios até ordem n, obtêm-se interpolantes 

denominadas polinômios de grau menor ou igual a n. As funções interpolantes polinomiais 
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são as mais populares não só por suas propriedades algébricas, mas, sobretudo pela 

justificativa dada pelo teorema de aproximação de Weirstrass, que garante a existência de um 

polinômio capaz de aproximar uma função f tão bem quanto se queira (SPERANDIO; 

MENDES; MONKEN, 2006). 

As fórmulas mais comuns de integração numérica são as fórmulas de Newton-Cotes, 

que são baseadas na substituição de uma função complicada ou de uma tabela de dados por 

um polinômio que é fácil de integrar. Dentre as fórmulas de Newton-Cotes podemos citar a 

regra do trapézio, a regra 1/3 de Simpson e a regra 3/8 de Simpson. Elas se destinam aos 

casos nos quais os dados a serem integrados estão igualmente espaçados, sendo possível 

adaptar o método do trapézio para dados desigualmente espaçados.  

Como objetivo geral o trabalho propõe uma análise numérica com base no ajuste dos 

perfis de velocidade de cada vertical indicado pelo método área velocidade. Espera-se, em 

breve, desenvolver um simulador numérico capaz de determinar a vazão ou descarga líquida 

de um curso de água, de um modo mais preciso do que os modelos utilizados atualmente com 

base nesses ajustes dos perfis hidrodinâmicos por interpolação e integração numérica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Realizou-se um estudo de referencial bibliográfico a respeito dos softwares FREEMAT, 

MATLAB e SCILAB para atingir um nível de capacitação e utilização de forma prática destes 

programas, obtendo-se conteúdo sobre os métodos numéricos da quadratura de Gauss-

Legendre, utilizada para integração de funções e as fórmulas de Newton-Cotes, bastante úteis 

quando é um conjunto de pontos. Foram estudados algoritmos relacionados a estes métodos 

numéricos e realizadas suas implementações no ambiente computacional, de início, em 

situações simples da Engenharia. Já com a evolução da pesquisa, realizou-se uma 

implementação no campo da Hidráulica, para determinar a vazão ou descarga líquida de um 

curso d’água, obtendo os perfis de velocidade de cada vertical estudada tomando-se dados da 

literatura presente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a folha de medição de descargas buscadas na literatura atual, foi possível desenhar os 

perfis de velocidade para cada seção do rio sabendo-se que cada contagem de rotações do 

molinete foi feita em 50 segundos. A curva de calibração do aparelho segue abaixo: 

 V = 0.2465n + 0.013 para n ≤ 0.69 

 V = 0.2595n + 0.004 para n > 0.69 
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Quadro 1: Dados do levantamento de campo 

Fonte: 307 Hidrologia Aplicada 

 

 

Figura 5: Seção transversal do rio e áreas de influência das verticais de 2 a 16 

Fonte: 307 Hidrologia Aplicada 

Preenchendo os dados fornecidos nos algoritmos desenvolvidos, obtemos os seguintes 

perfis de velocidade:  
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Figura 6: Perfis de Velocidade obtidos em cada Seção 

Fonte: Própria 

Esses perfis de velocidade, como já foi mencionando anteriormente, são resultados da 

aplicação de interpolação numérica nas verticais da seção de estudo. Assim, o próximo passo 

do trabalho será utilizar a integração numérica para determinar a área sob os gráficos dos 

perfis de velocidade e a partir destes valores obter um novo gráfico, cuja área sob o mesmo 

representa a vazão procurada do corpo hídrico de nosso interesse. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da importância de se obter medições mais precisas das vazões para 

determinadas finalidades, tais como a vazão mínima necessária em um curso d'água para 

garantir a preservação do equilíbrio natural, sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos, 

denominada vazão ecológica, viabilização de sistemas de abastecimentos de água, etc, e das 

imprecisões e deficiências dos métodos atuais, existe a necessidade de implementação de um 

método que forneça resultados mais precisos como instrumento de gestão de recursos 

hídricos.  

Portanto, o ajuste dos perfis hidrodinâmicos por interpolação demonstra ser uma boa 

alternativa, representando uma visão limpa e suave dos perfis de velocidade, reduzindo 
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substancialmente o tempo gasto nas análises dos dados obtidos com o molinete. Assim, a 

principal vantagem da técnica proposta é a redução do erro que ocorre durante a avaliação da 

área de cada perfil e da área final do diagrama, tornando-se o metodologia apresentada mais 

precisa.  

Dessa forma, o próximo passo do trabalho será utilizar a integração numérica para 

determinar a área sob os gráficos dos perfis de velocidade e a partir destes valores obter um 

novo gráfico, cuja área sob o mesmo representa a vazão procurada do corpo hídrico de nosso 

interesse, sendo possível a partir disso, a fundamentação na tomada de decisões na gestão dos 

recursos hídricos. 
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RESUMO: 

O Projeto Permacultura em um ambiente escolar surgiu como ideia de integração das 
disciplinas propedêuticas e técnicas, professores e alunos, pois seu desenvolvimento esteve 
pautado na busca por associar cada atividade realizada no espaço da horta, a conteúdos 
trabalhados nas diversas disciplinas, sendo assim os espaços destinados ao plantio foram 
demarcados de conformidade a formas geométricas que fazem parte dos conteúdos 
programáticos da disciplina de desenho técnico, os conhecimentos para desenvolvimento dos 
compostos orgânicos partiram de conteúdos da disciplina de desenho técnico, matemática, 
educação ambiental e mecânica. O projeto é realizado a partir do reaproveitamento de 
materiais e da técnica de cultivo puramente orgânica, proporcionando uma educação que 
estabelece valores quanto à identificação com as ideias da agroecologia. Para que fosse 
possível construir a horta escolar baseada na permacultura, foi preciso “campanhas” para 
arrecadação de materiais tais como: garrafas, esterco, sementes naturais, madeiras e 
ferramentas em geral, após cada arrecadação uma parte era construída e consequentemente 
maior diversidade de culturas eram plantadas, o que permitia observar a possibilidade de obter 
um alimento de origem totalmente orgânica para uso no próprio refeitório escolar, garantindo 
um produto de melhor qualidade. E os resultados vieram, permitindo a equipe do projeto uma 
primeira colheita de: cenouras,  salsa,  rúcula, manjericão, beterraba, hortelã, pimentão, nabo 
e tomate. 

Palavras–chave: agroecologia; escola; interdisciplinar; permacultura; 
sustentabilidade. 

 

 

PERMACULTURE OF IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

ABSTRACT: 

The Permaculture Project in a school environment has emerged as idea of integrating 
propaedeutical subjects and techniques, teachers and students since its development has been 
guided by the search for associate each activity carried out in the garden space, the contents 
worked in the various disciplines, thus spaces intended for planting were demarcated in 
accordance geometric shapes that are part of the syllabus of the technical drawing discipline, 
knowledge for development of organic compounds left from technical drawing discipline 
content, mathematics, environmental education and mechanics. The project is carried out 
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from the reuse of materials and purely organic cultivation technique, providing an education 
that sets values on the identification with agroecology ideas. To make it possible to build a 
school garden based on permaculture, it was necessary to "campaign" for the collection of 
materials such as bottles, manure, natural seeds, wood and tools in general, after each storage 
part was built and consequently greater diversity of cultures they were planted, which allowed 
to observe the possibility of obtaining a fully organic food source for use within the school 
cafeteria, ensuring a better quality product. And the results came, allowing the project team a 
first harvest: carrots, parsley, arugula, basil, beets, mint, pepper, radish and tomato. 
KEYWORDS: agroecology; school; interdisciplinary; permaculture; sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os anos 70, as atividades agrícolas são grandes consumidoras de produtos 

tóxicos, destinados ao combate de insetos e pragas da lavoura. As aplicações desses produtos, 

quando não dosadas criteriosamente, podem levar a duas consequências extremamente graves: 

(i) a ingestão contínua de produtos tóxicos pela população e (ii) a contaminação dos rios e 

solos pelo excesso de produtos que acabam sendo carreados para os corpos hídricos 

(BRANCO, 2004). Sendo assim, segundo este autor, a busca permanente de alternativas de 

agricultura que dispensem o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos tem dado ensejo ao 

desenvolvimento da chamada agricultura “orgânica”. No fim dos anos 1970, concebe-se o 

termo permacultura como um novo método de agricultura, a partir de dois cientistas 

australianos - Bill Mollison e David Holmgren -  em 1974 este termo passa a designar uma 

forma de cultivo permanente pois está baseada na sustentabilidade. Em menos de 10 anos o 

termo difunde pela América do Norte, Europa, América Latina e Brasil, neste último Mollison 

realiza uma visita nas regiões Norte e Sul, fazendo com que nas mesmas se desenvolvesse 

cursos na área de proteção ambiental e criando institutos desta área em ouras regiões. 

Segundo Bill Mollison (1991), seu criador e idealizador, a permacultura tem como objetivo a 

criação de sistemas que sejam ecologicamente corretos e economicamente viáveis; que 

supram suas próprias necessidades, não explorem ou poluam e que assim sejam sustentáveis 

em longo prazo. A permacultura utiliza as qualidades inerentes das plantas e animais, 

combinadas às características naturais de ecossistemas e edificações, para produzir um 

sistema de apoio à vida para a cidade ou para a zona rural, utilizando a menor área possível 

(MOLLISON, 1991). Mesmo diante das propostas da revolução verde, as bases da 

agroecologia ganharam mais adeptos considerando as mais variadas possibilidades de 

aplicação em diversos segmentos da sociedade. (DELIA MANNEN, SCOTT HINTON,  

TINEKE KUIJPER E TODD PORTER, 2012) escreveram sobre o tema organização 

sustentável, na qual dissertaram com base na ideia de cultura sustentável, as propostas que 

cada um dos 12 princípios da permacultura de Holmgren tem aplicação direta em sistemas 
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humanos e que, quando aplicadas de forma consistente, estes 12 princípios levará a 

organizações resiliêntes que proporcionam oportunidades para a emergência. Com base nisto, 

é que o ambiente escolar pode e deve ser um meio de formação de profissionais que saibam 

atribuir o devido valor aos alimentos de origem orgânica, constatado que a construção de uma 

horta orgânica em uma escola, propicia o maior contato dos envolvidos, com uma forma de 

cultivo que se preocupa com a saúde das pessoas, com a proteção ambiental e com o ambiente 

cooperativo, em busca disto é que o cultivo permanente em um ambiente escolar busca 

despertar nos discentes e docentes a produção alimentar de forma harmoniosa com o meio 

ambiente, aplicando conhecimentos adquiridos nos cursos técnicos e superiores às práticas 

nos canteiros da horta e compartilhando a ideia com outros alunos, professores, 

coordenadores, pedagogos, diretores e funcionários públicos em geral, pois o objetivo é suprir 

as necessidades do restaurante da escola com alimentos produzidos no mesmo 

estabelecimento e com garantia da qualidade. Após o desenvolvimento do projeto, bastou 

difundir a ideia para que professores e alunos aderissem, no início ainda em fase de testes foi 

preciso mais que capacidade, precisou de interatividade para que fosse possível envolver 

pequenos e grandes objetivos, garantindo a possibilidade de cultivar um alimento orgânico 

que também garantisse a sustentabilidade de modo a despertar nos discentes envolvidos o 

interesse em defender as bases da agroecologia na prática dentro de um ambiente de ensino. 

Mesmo existindo algumas controvérsias do que poderia vir a ser um produto “orgânico”, 

segundo LAMBERT (1990), o termo “orgânico” é hoje usado pelos ambientalistas para 

descrever tudo aquilo que é natural, e que se opõe àquilo que é sintético (feito pelo homem). 

Essa definição claramente exclui todos os pesticidas e fertilizantes químicos (agroquímicos de 

alta solubilidade). Em substituição, passa-se a utilizar material orgânico, como composto 

orgânicos e esterco. Mais recentemente, os agricultores orgânicos mais organizados também 

têm utilizado biofertilizantes produzidos a partir de insumos naturais. Podemos citar, como 

exemplo, o próprio composto orgânico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento da horta, primeiramente foi preciso destinar um espaço de 21 

m² para início dos trabalhos, após a determinação do espaço para este fim, o mesmo foi 

cercado com tela para delimitar a área a partir do espaço  concedido pelo instituto, foram 

usadas algumas telhas para cobrir uma parte do cercado, a seguir foram realizadas algumas 

campanhas para aquisição de garrafas de vidro e plástico (pet) que precisavam estar em 

quantidade próxima de 200 unidades, caixas de leite, copos descartáveis, embalagens de 
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produtos de limpeza ou qualquer material que fosse possível de ser reaproveitado como 

recipiente para o plantio e  restos de alimentos,  concluído a obtenção de um números de 

recipientes significativos, a coordenação do projeto,  iniciou juntamente com os demais 

integrantes da equipe, bolsistas, voluntários e professores, a montagem das leiras em forma de 

figuras geométricas planas, que após serem construídas já começam a receber adubo orgânico 

e inicia-se o plantio juntamente com a montagem do composto orgânico, ao mesmo tempo 

que desenvolviam novas campanhas em busca de ferramentas para o trabalho, sementes ou 

mudas  orgânicas e pessoas que apoiassem a ideia, seja defendendo a proposta, seja 

aplicando-a em possíveis espaços em casa ou no ambiente de trabalho. O controle de pragas e 

insetos é totalmente orgânico, usando o feijão de porco, espécie de leguminosa que possui 

uma folha  que ao ser cortada e levada para o formigueiro, produz um fungo que extermina o 

inseto, usa-se também cravo da índia e borra de café , como a terra do espaço usado para a 

horta era infértil, o composto orgânico foi desenvolvido baseado em disciplinas técnicas do 

curso de meio ambiente, para melhorar o suprimento de nutrientes, esse consiste em quatro 

camadas, sendo a primeira formado por bagaço de capim obtido com a limpeza dos espaços 

da escola, a segunda camada é formada por restos de alimentos de (banana, laranja, quiabo, 

couve, abobora e mais), a terceira camada é uma cobertura com esterco animal (cabra ou 

gado) e por último vem uma nova camada de capim, depois de montado o composto é 

molhado por alguns dias até tornar-se pronto para ser usado. No início do projeto haviam dois 

bolsistas e um voluntário, que ficaram com a responsabilidade de executar as atividades 

programadas, com os resultados obtidos em poucos meses a ideia torna-se um projeto de 

extensão dentro do Instituto, requerendo um maior número de bolsistas, maiores espaços, 

novas técnicas, a oportunidade de aplicação em outros lugares na comunidade externa e um 

meio de levar a agroecologia ao conhecimento de milhares de pessoas. Buscando justamente 

investir na formação de discentes que saibam reconhecer o inigualável significado da 

produção orgânica, isto correspondendo não somente para alunos da instituição, pois o 

objetivo é formar uma consciência coletiva envolvendo outras instituições de ensino 

estabelecidas nos bairros adjacentes, assim além do investimento na formação acadêmica, 

pois ao final dos mini cursos preparatórios  disponibiliza-se diplomas de certificação, formar-

se cidadãos que valorizarão uma forma de cultivo articulada a proteção do meio ambiente e à 

saúde. Por reconhecer o crucial papel da educação, como uma atividade orientada para mudar 

as circunstâncias por meio da transformação dos sujeitos, interferindo em seus processos de 

aprendizagem o projeto vai além das práticas nos canteiros da horta, reconhecendo a escola 
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como o espaço do confronto das ideias, teorias e práticas, assim os bolsistas e voluntários 

permanecem maior tempo na instituição, em prol de uma causa maior - qualidade de vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As metas estabelecidas para cada semestre têm sido alcançadas, observando que toda a 

instituição de ensino tem acolhido a ideia, os alunos integrantes do projeto tem buscado 

oferecer esclarecimentos quanto aos objetivos da horta fazendo com que alunos e professores 

mesmo não participando na prática, apoiem, defendem e valorizem os trabalhos em execução, 

duas instituições de ensino localizadas nas proximidades da escola visitaram a horta, e já 

manifestaram interesse em aplicar a ideia em seus estabelecimentos, já foram realizadas duas 

colheitas que beneficiaram o restaurante do Instituto que alimenta em média 600 alunos por 

dia, as outras instituições da rede tem demonstrado interesse em desenvolver a proposta, já 

foram realizadas duas reportagem para expor o trabalho desenvolvido e as campanhas para 

aquisição de recipientes que podem ser reaproveitados continuam garantido a 

sustentabilidade, assim como o apoio da comunidade externa quanto ao fornecimento de 

adubos, sobretudo o esterco animal, tem fixado laços entre os trabalhos escolares e os núcleos 

familiares. Como dentre várias espécies testadas, vinte já deram certo, os 21 m² se tornaram 

pouco e agora um novo espaço com 40 m² integrara o conjunto total garantido maior 

produção e melhor qualidade, a primeira colheita já garantiu cenouras, salsa, rúcula 

manjericão, beterraba, hortelã, pimentão, nabo e tomate. 

 Os trabalhos executados buscam primeiramente garantir a fertilidade dos solos de 

modo que a planta seja bem nutrida e sendo preciso o uso de adubos estes precisam ser 

exclusivamente orgânicos podendo ser  obtidos integrado à horta como a proposta dos 

compostos orgânicos, sendo assim disponibiliza-se de meios para aplicação em outros 

estabelecimentos garantindo os subsídios necessário, de acordo as demandas do local. 

Estruturação dos primeiros plantios. 

Para primeira instancia foi desenvolvido de acordo com a figura 1 uma área destinada 

para o plantio das mudas . 
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Figura 111. Alimentos ainda em fase de desenvolvimento. IFBA Campus Vitória da 

Conquista, 2016. 

Nessa área pode-se observar a grande variedades de espécies que foi produzida em 

uma pequena área. 

Com o passar do tempo foi realizada a primeira colheita (figura 2 e 3). Valendo 

ressaltar que esses alimentos produzidos são utilizados no campus para a alimentação dos 

alunos. 

Realização da primeira colheita, para beneficiamento estudantil dentro da 

instituição de ensino. 

 

 

Figura 112. Alimentos da primeira colheita destinados ao restaurante para 

alimentação estudantil, na imagem destaque para: cenoura, beterraba e salsa. IFBA Campus 

Vitória da Conquista, 2016. 
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Figura 113. Pimentão, estando um pronto para colheita. IFBA Campus Vitória da 

Conquista, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Como visto este trabalho tem progredido consideravelmente, observando que hoje já 

são cultivadas mais de vinte espécies, o que significa um grande avanço considerando o 

pequeno espaço destinado ao plantio e a simplicidade para o cultivo destes alimentos. 

Os alunos da instituição e de outras instituições tem aderido à ideia, passando a 

observar como algo benéfico, e que precisa ser defendido em virtude da qualidade do 

alimento obtido e de seu perfil sustentável, a ideia tem se difundido de modo a ser aplicada 

em outros ambientes. 

A partir do projeto interno de extensão mais pessoas têm sido beneficiadas, seja 

desenvolvendo o trabalho, ou projetando novos espaços de aplicação como o ambiente 

doméstico, isto também tem propiciado a formação acadêmica de profissionais que enxergam 

no cultivo permanente uma grande realidade da proteção ambiental e da qualidade alimentar. 

É, portanto, sempre preciso o respeito ao uso consciente de adubos e inseticidas 

orgânicos, que aparece como um grande desafio a ser superado, pois entra em confronto com 

as propostas de revolução verde, para isto é preciso que os envolvidos neste trabalho 

construam um sólido entendimento da necessidade de cultivar um alimento que desde sua 

origem até sua colheita não seja impactado pelos produtos e insumos químicos. 

Um outro pedestal do projeto, é que precisa buscar sempre o baixo custo para a 

produção, o que faz preciso um planejamento que inclua esta demanda.  
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PERSPECTIVA DAS PODAS URBANAS NA PRODUÇÃO DE 
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RESUMO: Diante da importância de substituir o uso da lenha, derivados de petróleo, carvão 
vegetal e carvão mineral como fonte energética em diversos setores da economia para 
obtenção de calor, o briquete surge como uma alternativa sustentável. Diversas matérias-
primas podem ser utilizadas na produção do briquete, principalmente, resíduos 
agroindustriais, como o bagaço de cana e o pó de serra, mesmo assim, as empresas de 
briquete do Rio Grande do Norte enfrentam grandes dificuldades por escassez de matéria 
prima. Os resíduos sólidos urbanos podem ser utilizados na fabricação do briquete, sendo as 
podas arbóreas uma fonte viável, visto que apresentam processo operacional de baixo custo. 
O objetivo deste trabalho é o estudo da viabilidade do uso de briquetes, fabricados a partir de 
podas de Acácia, espécie arbórea encontrada comumente no meio urbano. Durante a 
elaboração do estudo foram realizadas visitas técnicas às indústrias produtoras de briquetes a 
para conhecer os processos de fabricação e os aterros de podas da grande Natal. Em seguida, 
foram coletadas podas de Acácia do Centro de Convivência do IFRN Campus Natal - Central, 
passando posteriormente por um processo de trituração e secagem, analisando em laboratório 
o teor de umidade e cinzas. Após a fabricação do briquete a partir da Acácia, foram feitas 
análises laboratoriais para medição de umidade, cinzas e poder calorífico. O estudo apresenta 
uma alternativa de matéria-prima de baixo custo e abundante, visto a grande escassez de 
material para fabricação e a alta quantidade de resíduos de poda gerados na grande Natal. 
Palavras–chave: aterro, cidades, fonte energética, resíduos vedes, sustentabilidade 
 

EXPECTATION FOR BRIQUETTE PRODUCTION FROM TREE 
PRUNING: CASE STUDY OF THE USE OF TREE PRUNING FROM 
THE ACACIA SPECIES 
 
ABSTRACT: Given the importance of replacing the use of firewood, oil derivates, charcoal 
and coal as an energy source in several sectors of the economy to obtain heat, the briquette 
comes as a sustainable alternative. It is possible to use several raw materials in the production 
of briquette, mainly organic residues such as sugarcane bagasse and sawdust; still briquette 
companies of Rio Grande do Norte face great difficulties due to a shortage of raw materials. 
Also can be used urban solid waste in the manufacture of briquettes, considering the tree pruning a 
viable source as they present operational process at low cost. The objective of this work is to study 
the feasibility of using briquettes made from Acacia tree pruning, an arboreal species commonly 
found in urban areas. During the preparation of the study occurred technical visits to the 
briquettes industries to learn about the manufacturing processes and the pruning landfills of 
the city of Natal. Then Acacia pruning were collected in the Living Center of IFRN, Natal 
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Campus - Central, later passing through a crushing and drying process, analyzing in 
laboratory the moisture and ash content. After the manufacturing of briquettes from the Acacia 
tree laboratory tests happened for measuring humidity, ash and calorific value. The study 
presents an alternative raw material of low cost and abundant, acknowledging the severe 
shortage of material for manufacturing and the high amount of pruning waste generated in the 
city of Natal. 
KEYWORDS: cities, energy source, green waste, landfill, sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 

As podas de arvores urbanas são necessárias para fins de desobstrução de semáforos, 

quando causa interferência na iluminação pública, dificulta a passagem de veículos 

considerados altos, causa riscos a população e interfere na fachada do imóvel. Estes resíduos 

geralmente não são aproveitados no Brasil. Em geral, apenas os galhos mais grossos são 

serrados e utilizados como lenha. Os demais resíduos são simplesmente dispostos nos aterros, 

diminuindo sua vida útil, ou então colocados em áreas específicas, onde ficam estocados, não 

raro dando origem a incêndios (FERNANDES; BATISTA; SOUZA, 2001).  

O gerenciamento inadequado tem resultado em altos custos para os municípios, com o 

comprometimento de grandes áreas para disposição, aumento do risco de incêndio em aterros 

e terrenos baldios, degradação da paisagem e poluição do ar e da água. Acarreta, ainda, no 

desperdício de materiais com potencial energético e de matéria-prima que poderia ser aplicada 

na fabricação de produtos sólidos de madeira e na compostagem (MEIRA, 2010). Conforme 

afirmam Silva, Renofio e Margutti (2009) é de grande importância o estudo e o 

reaproveitamento dos resíduos oriundos de podas de árvores, pois muitas vezes esses 

materiais são descartados ocupando grande espaço nos aterros sanitários, uma vez que 

poderiam ser aplicados a inúmeras finalidades.   

Diante da importância de substituir o uso de fontes não renováveis como fonte 

energética em diversos setores da economia, por exemplo, em padarias, pizzarias, olarias e 

caldeiras industriais para obtenção de calor, o briquete surge como uma alternativa sustentável 

e de baixo custo em relação aos derivados de petróleo. Essa nova fonte energética trata-se de 

um biocombustível de formato cilíndrico que pode ser obtido através da matéria orgânica 

compactada e submetida a altas temperaturas, apresentando potencial calorífico superior ao da 

lenha, visto que a relação área/energia é muito superior à de fontes energéticas mais comuns, 

conforme afirma Bertolo et al. (2010). Angelis et al. (2007), também confirma isso quando 

compara o briquete e a lenha, utilizando como base de estudo que o teor de umidade da lenha 

é em torno de 35% e o poder calorífico de 2200 kg cal-1. 
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Diversas matérias primas podem ser utilizadas na produção do briquete, principalmente 

os resíduos agroindustriais, como subprodutos de cana de açúcar, serragem, casca de coco, 

casca de arroz a partir do emprego de simples tecnologias no processo. Além destes, alguns 

resíduos sólidos gerados no meio urbano podem representar uma matéria prima viável na 

produção de briquetes, por exemplo, a poda arbórea. As podas urbanas são responsáveis por 

gerar um grande volume de resíduos, os quais não permitem a compactação, demandando 

altos custos com transporte e ocupando espaços extensos, reduzindo a vida útil de aterros 

sanitários e ampliando os custos operacionais.    

Uma das espécies arbóreas encontrada comumente no meio urbano constituindo 

harmonia paisagística de cidades é a Acácia, conforme Catie (1986) é um nome comum que 

apresenta como subespécie a Acácia Siamea, cujo nome científico é Cassia siamea Lam. Esta 

pertence à família das Leguminosas (Caesalpinioideae) e apresenta como características 

principais o crescimento rápido e a utilização da madeira para utilização como lenha de boa 

qualidade para produção de carbono. A espécie desenvolve-se bem em diversos tipos de 

clima, desde subúmido até úmido e em diferentes tipos de solos, desde que a drenagem não 

seja prejudicada pela compactação ou outros fatores.  

Segundo Araújo et al. (2013) as cidades de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do 

Amarante produzem por dia 350 m3 de podas, isto correspondem a aproximadamente a 70 

t/dia de biomassa verde, quantidade suficiente para suprir totalmente todas as empresas de 

briquete do Estado. 

A produção de briquetes no Rio Grande do Norte encontra-se ainda bastante tímida, 

com apenas uma empresa funcionando de forma comercial com produção diária de 5 t/dia, 

atendendo panificadoras, pizzarias e uma indústria de alimento. O estado possui cinco 

empresas de briquete, localizadas em Ceará Mirim, Ipanguaçu (Campus do IFRN), Pureza, 

Parelhas e Touros. Estas biofábricas tem a capacidade de produzir 65 t/dia. O briquete pode 

ser utilizado na atividade ceramista, porém atualmente nenhuma empresa utilizava este 

produto, a única cerâmica, localizada em Parelhas, que já o utilizou como combustível 

substituiu-o pela lenha, devido a escassez de matéria prima para produzir o briquete e a lenha 

apresentava o custo bem inferior ao briquete. Atualmente é ainda mais favorável com o corte 

do cajueiro devido a doença da mosca branca que atingiu muitos agricultores que estão 

desistindo do plantio ou renovado a cultura (VALE; VALE; RAMOS, 2016).  

A escolha da região de grande Natal para pesquisa relacionada à produção de podas 

deve-se ao fato da região possuir os maiores índices de precipitação do Rio Grande do Norte, 
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favorecendo o crescimento de árvores, consequentemente, gerando maior quantidade de 

resíduos verdes da região.  

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da viabilidade do uso de briquetes 

produzido a partir de podas urbanas, a partir da espécie arbórea Acácia, encontrada 

comumente no meio urbano das cidades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

1 Caracterização da acácia   

Seu nome tem origem do grego Acis, que significa espinhos, conforme Andrade 

(AUSTRALIAN PLANTS ON-LINE,1997), já que a maioria dentre as mais de 1200 espécies 

do gênero apresentam essa característica (ENDRESS, 1994). Apresenta-se como árvores, 

arbustos ou trepadeiras lenhosas, contendo espinhos ou acúleos, raras vezes inermes na 

América (BURKART, 1979).   

A Acácia, segundo Catie (1986) é nativa do sudeste asiático e pela diversificação nos 

campos de utilização, foi introduzida nos países tropicais com o intuito de gerar lenha a partir 

desta. Apresenta em geral altura de 10 a 12 metros, podendo alcançar até 20 metros e em 

média 30 cm de diâmetro caulinar, podendo este ser reto ou curvado. A madeira é de fácil 

corte e a casca de cor variante entre cinza e marrom, é ligeiramente fissurada quando adulta. 

Quando dispõe de espaço, tanto a copa quanto o sistema radicular, se desenvolvem bem, 

sendo notável uma raiz principal forte. Em outro caso, o sistema radicular se desenvolve 

superficialmente.   

As folhas desta espécie são de cor verde brilhante, com bordas lisas e extremos 

arredondados, sendo sua ramificação entre 15 cm e 30 cm de comprimento. Apresentam-se 

sempre de duas em duas em galhos finos, chegando a dar 12 destas folhas em cada galho. Ao 

final dos galhos ocorre inflorescência de botões em tons de verde claro e flores em tons de 

amarelo vivo, medindo cerca de 3 cm cada. Ainda, ao final dos galhos apresentam-se vagens 

largas contendo cerca de 25 sementes finas, ovaladas, de cor café escuro e brilhantes (CATIE, 

1986).  

De acordo com Catie (1986), a Acácia pode ser utilizada para ornamentação em 

curtumes, extração de gomas, extração de essências florais, fixação de dunas, formação de 

cercas vivas, tratamento de doenças, como obtenção de carvão ou lenha, controle de erosão 

em ribeiros de canais e rios, para carpintaria, madeira para cerração, postes de transição, 

conservação de solos e sombra para cultivos agrícolas.  Aponta como requerimentos de solo: 
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ser arenoso e profundo, ter boa drenagem, ser rico em nutrientes e poder suportar solo 

endurecido ou com calcário, desde que não afete a drenagem.  

2 Processamento e análises das podas verdes 

Foi realizado um levantamento preliminar da área verde do Campus Natal – Central do 

IFRN, verificou-se presença de acácias. Foram realizadas a podação de duas árvores de acácia 

da espécie Siamea. O corte foi realizado com tesoura (Figura 1), os galhos apresentavam 

diâmetro inferior a 5,0 cm. Em seguida, as podas das árvores foram trituradas com uso de 

triturador de galhos verdes da marca CID, modelo 55 SL com 5 CV de potência, o material 

foi triturado três vezes para obter granulometria média de 12,5 mm.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corte da Acácia no Campus Natal-Central. IFRN, 2015. 

 

O material triturado foi ensacado e levado à usina de briquete Engenho Santa Luzia, 

localizada no Distrito de Santa Luzia, município de Touros–RN, para ser processado. 

Inicialmente foi seco ao sol por um período de 24 horas em uma estufa na área da empresa.   

A biomassa verde das podas, foram analisadas após a trituração para determinação da 

umidade e do teor de cinzas, foi colocada em seis cadinhos aproximadamente 1 g do material 

de podas trituradas, utilizando uma balança analítica para atingir a precisão necessária. As 

amostras foram pesadas e colocadas em estufa a 105 °C após 24 h, os cadinhos foram 

retirados e colocados em dessecador até atingir a temperatura ambiente, repetindo o processo 

até obter massa constante. Em seguida as amostras foram levadas para mufla à temperatura de 

600 °C por 8 h a fim de obter o ponto de cinza.  
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3 Preparação e análises do briquete  

A confecção do briquete foi realizada através da briquetadeira industrial da marca 

Lippel, modelo BL-95, tipo mecânico, motor de 75 CV, massa 5000 kg, com capacidade 

produtiva de 1500 kg/h. Os briquetes cilíndricos produzidos apresentaram diâmetro de 10 cm 

e comprimento de 40 cm. Foram colocados em sacos e esfriados no galpão coberto.  

Para avaliação da qualidade do briquete determinou-se a umidade, o teor de cinzas e 

poder calorífico. Antes de realizar as análises a amostra foi preparada utilizando moinho de 

facas, da marca Fortinox, tipo willye a fim de obter o pó do briquete. A umidade e o teor de 

cinzas foram realizados no Campus Natal-Central, enquanto o poder calorífico superior do 

briquete foi realizado no Laboratório de Termodinâmica do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com utilização de bomba 

calorimétrica modelo PARR. O procedimento experimental seguiu a metodologia de Bueno e 

Degréve (1980), expresso em Kcal/kg. Foram preparados três corpos de prova os quais foram 

submetidos à pressão a fim de adquirir o formato de pequenas pastilhas compactadas. Foram 

determinados a massa do corpo de prova, do cadinho e do fio em balança analítica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As amostras das podas verdes trituradas da acácia apresentam a umidade média de 

56,93% e o teor de cinza de 4,64%.  Está umidade alta é devido que os galhos triturados 

possuíam diâmetro máximo de 5 cm, o teor de cinzas ficou aproximado com o valor 

encontrado no briquete. 

O principal resultado deste trabalho foi a obtenção dos briquetes a partir das biomassas 

das podas de acácia. O resultado foi satisfatório, o briquete apresentou cor escura e boa 

consistência (Figura 2), semelhantes a briquete produzido pelas empresas com utilização de 

outras biomassas, por exemplo, bagaço de cana de açúcar. O briquete produzido pela 

briquetadeira industrial proveniente da biomassa de podas da acácia, apresentou a umidade da 

média 8,68%, estou valor ficou um pouco abaixo do desejado para a metodologia de produção 

do briquete, provavelmente porque ficou mais tempo do secador do que o necessário, mas não 

comprometeu a consistências do briquete. Entretanto, isto é bom para o combustível, pois a 

menor quantidade de água resulta mais energia que será liberada na combustão. Este valor 

obtido a umidade é bem inferior ao da lenha utilizada em fornos de cerâmica do Rio Grande 

do Norte. 

De acordo com a metodologia utilizada na análise da cinza ou resíduo mineral, 

apresentou o teor médio de 4,15%, represente o material que permanece como resíduo sólido 
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após o término da combustão. O valor obtido ficou dentro da margem encontrada na literatura 

para biomassa utilizada para produzir briquete que varia de 0,5% a mais de 5%, dependendo 

do tipo de combustível e da presença de componentes inorgânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Briquete fabricado a partir de podas de Acácia. IFRN,2015. 

 

O poder calorífico superior médio encontrado foi igual a 4.385 kcal/kg, superior ao da 

lenha que varia de 2.400 a 3.700 kcal/kg (NASCIMENTO, 2007). O valor obtido é superior 

ao encontra por Saraiva (2013) para o briquete obtido a partir do capim elefante roxo que foi 

de 4.170 Kcal/kg e Chrisostomo que obteve 4.138 Kcal/kg para a cana, porém inferior ao 

briquete de eucalipto (4.436 Kcal/kg) e de pinus (4.675 kcal/kg). 

 

CONCLUSÕES 

O estudo apresenta uma alternativa de matéria-prima de baixo custo para produção de 

briquete em virtude dos resíduos verdes serem lançados em aterros ou dispostos em terrenos 

clandestinos. Esses resíduos são encontrados em quantidades abundantes principalmente em 

grandes centros urbanos, no caso específico de estudo, na grande Natal.  O poder calorífico 

apresentado pelo briquete de Acácia mostrou-se semelhante aos outros tipos de biomassa 

utilizados na fabricação de briquetes, sendo superior ao da lenha. O briquete de poda de 

Acácia, assim como os fabricados a partir de outras espécies urbanas, apresentam-se como 

uma alternativa sustentável visto que se trata de uma energia não aproveitada que poderia 

servir como uma nova matriz energética para os fornos industriais.  

Desta forma torna-se imprescindível o incentivo a utilização de fontes de energias 

renováveis, principalmente proveniente de resíduos como é o caso deste briquete, reduzindo a 

dependência de matrizes energéticas agressivas ao ambiente as quais favorecem o 
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desmatamento e são responsáveis pela emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono 

na atmosfera, prejudicando a qualidade de vida dos indivíduos e o equilíbrio ambiental.  
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RESUMO: Com a modernização e redução dos custos de componentes eletroeletrônicos, 
cada vez mais tenta-se automatizar os processos. Este trabalho tem como objetivo propor uma 
plataforma para automação residencial é uma placa de circuito impresso de baixo custo, 
instalação simples e fácil operação que permite ao usuário conectar uma placa de 
prototipagem Arduino, modelo UNO para acionar até 04 cargas elétricas. Estas cargas podem 
ser lâmpadas ou equipamentos com corrente nominal de até 10 Amperes cada carga. A placa 
possui dois modos de operação: manual, com comandos por interruptores acionados 
manualmente e o modo remoto para receber comandos de um dispositivo externo que pode 
ser um computador com o protocolo de comunicação Modbus RTU através de uma da 
interface física USB (Universal Serial Basic); ou por um dispositivo móvel através de 
comunicação via bluetooth. 
Palavras-chave: Arduino, Bluetooth, Modbus, USB.  
 

PLATAFORM FOR HOME AUTOMATION 
 
ABSTRACT: Modernization and low-cost of electronic components, help process 
automation. This article aims to propose a platform for home automation is a printed circuit 
board low-cost, simple installation and easy operation. Which allows the user to connect an 
Arduino prototyping board, UNO model to drive up to 04 electrical charges, which can be 
light or equipment with rated current up to 10 amps each load. The board has two operating 
modes: manual, with commands for switches operated manually. And the remote mode to 
receive commands from an external device can be a computer communication protocol 
Modbus RTU via a USB physical interface (universal serial basic); or a mobile device 
through communication via bluetooth . 
KEYWORDS: Arduino, Bluetooth, Modbus, USB. 
 

INTRODUÇÃO 

 A automação residencial (ACCARD & DODONOV, 2012) é uma forma de realizar 

tarefas em uma residência por meio de recursos tecnológicos, permitindo que o morador tenha 

o controle destes recursos ou programe para que sejam realizados de forma automática. 

Muitas coisas podem ser feitas de forma prática e segura através de sistemas de controle que 

utilizam dispositivos cada vez mais presentes no nosso dia-dia, como smartphones, tabletes e 

notebooks. 

Já a alguns anos a automação residencial está se tornando uma realidade para muitos 

lares, ainda tem um custo relativamente alto para as classes sociais de menor poder aquisitivo, 

tornando assim inviável a instalação, pois muitas vezes o cliente que adquiri estes sistemas 

tem que contratar uma pessoa especializada no assunto, devido a dificuldade de instalação 
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(QUINDERÉ, 2009). Vendo estas dificuldades foi desenvolvida uma plataforma de 

automação residencial. que torna fácil e barata a implantação de um sistema básico para 

acionamento de cargas através de um computador ou smartphone.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados são facilmente encontrados em lojas de dispositivos eletrônicos 

e são de baixo custo. Na Tabela 17 são apresentados os itens utilizados para execução do 

projeto. 

Tabela 17 – Lista de componentes eletrônicos 

Nº DESCRIÇÃO QNT 
valor unitário 

R$ 

Valor total 

R$ 

1 placa de fenolite cobreada 

10 x 15 cm 
01 3,77 3,77 

2 Fonte de alimentação cc, 12volt, 1A 01 19,14 19,14 

3 
Transistores BC337. 

04 0,11 0,44 

4 
Diodos 1N4007. 

04 0,09 0,36 

5 Reles 127V, 10A, bobina acionada em 12V. 04 2,94 11,76 

6 
Resistores 3kΩ. 

04 0,08 0,32 

7 Resistores 10kΩ 09 0,08 0,72 

8 
Sensor de temperatura LM35 

01 6,94 6,94 

9 Resistor dependente de luz LDR 01 0,50 0,50 

10 Conectores 05 1,30 7,80 

11 Conectores 06 1,15 6,90 

12 Barra de pinos do tipo macho 01 0,95 0,95 

TOTAL  - 59,60 
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Desenvolvimento do circuito – antes de começar o desenvolvimento do circuito foi 

planejado uma forma de acoplar a plataforma Arduino UNO – semelhante a uma Shield 

(STEVAN JR & SILVA, 2015), através de interfaces físicas compatíveis. Desta forma a parte 

de comunicação não depende da plataforma de automação, então a plataforma pode ser 

comandada de várias maneiras, por diversos dispositivos, como: sistema supervisório, 

Bluetooth, Ethernet etc (MCROBERTS, 2015). Para desenvolver do leiaute e o circuito 

eletrônico da placa (Figura 114).  

 

Figura 114 – Leiaute da placa IFPE, 2016. 

Deste mesmo leiaute foi impresso em papel de revista utilizando uma impressora laser. 

Após a impressão do circuito, utilizando um ferro de passar roupa, foi feita a transferência 

térmica do toner que estava na impressão para fixação na placa, posteriormente a placa foi 

submersa em percloreto de ferro para corroer o cobre nas partes da placa onde não havia trilha 

do circuito. Em sequência utilizando uma mini retifica foram feitos os furos onde seriam 

soldados os componentes, antes de realizar o processo de soldagem, a placa foi limpa com 

álcool isopropílico, para eliminar a oxidação e melhorar a qualidade da soldagem dos 

componentes. Depois que a placa estava limpa e perfurada foram encaixados e soldados os 

componentes concluindo o processo (BENEZ NETO, 2010). 

Função dos componentes da placa 

 Na Figura 115 é ilustrada a placa desenvolvida e seus componentes, a função de cada 

componente será descrito a seguir. 
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Figura 115 - Placa, lado dos componentes IFPE, 2016. 

O circuito da placa é dividido em 06 partes: 

01. Conectores de entrada - servem para conexão dos condutores elétricos de quatro 

interruptores de acionamento das cargas no modo manual. Onde esses interruptores vão 

mandar o sinal de 5v para os pinos digitais denominados como pinos de entrada na 

programação do Arduino, os outros dois conectores são para inclusão de outros 

componentes como: LDR, LM35, entre outros. 

02. Pinos para acoplar a placa de prototipagem (Arduino UNO) – estes pinos serviram de 

conexão entre a placa Arduino e a plataforma para automação. Possibilitando que o 

microcontrolador do Arduino (ATM328) receba os sinais vindos dos conectores de 

entrada processe e mande outros sinais para os pinos de saída que controlam os relés 

responsáveis por ligar e desligar as cargas. 

03. Conector de alimentação da placa – recebe a tensão de 12 Volts da fonte de alimentação 

com corrente continua de até 1A. Esta corrente é distribuída para a alimentação do 

Arduino e para acionamento das bobinas dos relés.  

04. Controle de acionamento dos relés – é um conjunto de resistores e transistores que 

servem para o acionamento dos relés, já que os pinos do Arduino não podem ser ligados 

diretamente, pois a corrente suportada em cada pino é de 20 mA. 

05. Relés para acionamento das cargas – como as cargas não podem ser acionadas 

diretamente dos pinos de saída do Arduino, então os relés são necessários para realizar 

esta tarefa. 

06. Conectores das cargas a serem controladas – tem a função de conectar os condutores 

elétricos de alimentação das cargas elétricas. 

 01 

02 

03 

04 

05 06 



 

5618 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Na Figura 116 é ilustrado o lado da solda. Onde podemos visualizar as soldas de todos 

os componentes da placa e algumas descrições que servem de orientação para a instalação de 

forma correta da placa. 

 

 

Figura 116 - Placa, lado da solda, IFPE, 2016. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos no projeto da plataforma foram bastante satisfatórios, após a 

prototipação da primeira placa foram observados que alguns pontos precisam ser melhorados, 

um deles são os resistores que ficam próximos da entrada USB, que acabam encostando e 

podem causar problemas se tiverem em contado com a entrada. Para resolver este problema 

foi colocado uma proteção de borracha, com isso os resistores não entram em contato com a 

entrada. Para resolver definitivamente a solução é simples, basta colocar os resistores mais 

distantes, pois como na área onde eles tão não foram colocados muitos componentes, então 

esta movimentação se torna possível. 

Nas figuras 4 e 5 são apresentados o sistema em uso em uma bancada didática para 

demonstração do funcionamento. A placa está sendo comandada por um software 

supervisório (INDUSOFT, 2016). Nesta aplicação estavam sendo acionadas 4 cargas entre 

elas um motor monofásico com o auxílio de um contactor presente na própria bancada para 

demonstrar que podem ser acionadas cargas de maior potência se forem implementados os 

circuitos de comando, como estrela-triângulo, que possibilitem que a carga seja acionada sem 

que a corrente máxima suportada pelos réles seja excedida. 



 

5619 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

No funcionamento normal da placa durante os testes não houve falha ou mau contato 

que podesse atrapalhar a alimentação das cargas. 

 

 

Figura 117 –Tela do software supervisório e da plataforma proposta em uso, IFPE, 2016. 
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Figura 118 - Cargas conectadas a plataforma 

 

CONCLUSÕES 

A plataforma de automação residencial possui muitas vantagens em relação a outros 

projetos similares, pois permite que o controle seja feito de diversas formas, desde o 

acionamento manual até através de software supervisório. Esta flexibilidade permite que o 

usuário possa utilizar da forma que seja mais adequada para a aplicação. Outra vantagem é 

que todos o sistema de automação está apenas em uma única placa e alimentada em 220V, 

facilitando o uso em residências, a única preocupação é como instalar a rede de dados (cabos 

e espaço específico para instalar plataforma. 

Além da aplicação em residências, esta plataforma pode ser usada em também em 

controles de processos industriais como acionar a bobina de um contactor, ligar maquinas e 

equipamentos e o uso de forma didática em disciplinas de automação. 
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Uma sugestão para trabalho futuro é fazer a placa compatível com um Arduino que 

possua mais saídas, como por exemplo o Arduino Mega. 
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RESUMO: A produção de alimentos pode proporcionar danos ambientais, devido ao grande 
fornecimento de nutrientes ao solo não absorvidos pelas lavouras, contribuindo para poluição 
das águas. No sertão central onde a economia é baseada na agricultura familiar, o solo é um 
dos fatores mais afetados, sofrendo com falta de nutriente. Enzimas como a fitase pode ser 
utilizadas para contribuir na melhoria de nutrientes, como o fósforo. Os fungos são ótimos 
produtores de fitase, destacando a espécie Aspergillus niger, que possui maior estabilidade 
enzimática em pH entre 4,0 e 5,0 e temperatura na faixa de 20 a 80 °C, condições ideais para 
produção de fitase, onde a atividade enzimática é observada em pH entre 4,5 e 6,0, e 
temperatura de 37 °C. Para o desenvolvimento fúngica, destacam-se algumas fontes de 
carbono, como: a glicose a sacarose e o glicerol que estam sendo inserido como meio de 
cultivo para desenvolvimento de microrganismos. Como subproduto da produção do 
biodiesel, o glicerol apresenta-se como uma fonte de carbono promissora para essa utilização, 
caracterizado como de fácil assimilação. Em média para produzir 1 litro de biodiesel, 27% de 
glicerol é produzido como subproduto. A unidade de biodiesel de Quixadá produz 108, 6 
milhões de litros de biodiesel por ano, equivalente a 29,16 milhões de litros de glicerol ao 
ano. Desta forma pode contribuir no melhoramento de nutrientes no solo da região, assim 
como fomentar a economia local e proporcionar novas pespectivas ambientais  para o certão 
cearense.  
Palavras–chave: ENZIMA, FUNGO FILAMENTOSO, SUBPRODUTO, BIODISEL, 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
  

CAPACITY OF ASRPEGILLUS NIGER PHYTASE PRODUCTION 
USING GLYCEROL AS A CARBON SOURCE IN THE SERTÃO 
CEARENSE CENTRAL 
ABSTRACT: Food production can provide environmental damage, due to the large supply of 
nutrients to the soil not absorbed by crops, contributing to water pollution. In the central 
hinterland where the economy is based on family farming, the soil is one of the factors most 
affected, suffering from lack of nutrients. Enzymes such as Phytase can be used to contribute 
to the improvement of nutrients such as phosphorus. Fungi are great producers of Phytase, 
highlighting the species Aspergillus niger, which has greater enzyme stability in pH between 
4.0 and 5.0 and a temperature in the range of 20 to 80° C, optimal conditions for production 
of Phytase, where the enzymatic activity is observed at pH between 4.5 and 6.0, and 
temperature of 37° c. For fungal development are some carbon sources, such as: glucose 
sucrose and glycerol that is being entered as a medium for development of micro-organisms. 
As a byproduct of biodiesel production, glycerol as a carbon source promising for such use, 
characterized as easy assimilation. On average to produce 1 litre of biodiesel, 27% of glycerol 
is produced as a by-product. Biodiesel unit of Quixadá produces 108, 6,000,000 liters of 
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biodiesel per year, equivalent to 29,160,000 litres of glycerol a year. This way you can 
contribute to the improvement of nutrients in the soil of the region, as well as promote the 
local economy and provide new environmental pespectivas for the certão. 
KEYWORDS: ENZYME, FILAMENTOUS FUNGUS, MEDIUM, FOOD PRODUCTION 
 

INTRODUÇÃO 

A larga produção de alimentos em âmbito mundial pode provocar danos ambientais tão 

nocivos quanto qualquer outra atividade humana, podendo ser causas limitantes para a 

produção de alimentos no futuro. De acordo com a ONU em um estudo realizado em 2002, 

em aproximadamente 30% da produção de alimentos do mundo ocorreram degradação cabido 

ao grau de erosão solo, devido ao acumulo de sal e poluição química (MILLER; TYLER, 

2012). Na maioria dos casos os nutrientes fornecidos para melhorar as lavouras, como: 

nitrogênio, fosforo e potássio, são perdidos para o solo, pela não completa absorção pelas 

plantas. Com isso contribui para a contaminação de água e aumento no custo dos alimentos 

pela necessidade de repor esses nutrientes (DW, 2011; SBCS, 2014).  

A fitase é uma enzima utilizada na indústria como aditivo de alimentação animal, 

principalmente em rações de aves, suínos e em alguns casos para peixes, além de ser 

utilizadas pelas raízes das plantas para auxiliar na absorção de fosforo. A adição de fitase na 

dieta de animais monogástricos proporciona uma melhor absorção de fosfato a partir do fitato, 

portanto possibilita uma melhor digestão de nutrientes e menor necessidade de adicionar 

suplementação externa de fosfato, além de contribuir para a liberação de outros minerais 

importante, como: cálcio, ferro, magnésio e zinco (AZEKE; GREINER; JANY, 2011; 

ESCOBIN-MOPERA et al., 2012). Além de reduzir também pode reduzir a poluição causada 

pelo fosforo excretado nas fezes dos animais.  

Dos produtores de fitase pode-se destacar os fungos, em especial o gênero Aspergillus 

niger, destacando-se por apresentar melhor estabilidade térmica e melhor estabilidade em uma 

ampla faixa de pH, caracterizando pontos importantes na viabilidade do uso industrial para as 

enzimas (MONTEIRO, 2011).  O gênero Aspergillus niger pertence ao grupo dos fungos dos 

fungos filamentosos produtores de várias enzimas ativas em diferentes processos industriais, 

tais como alimentos e biorremediação e diversas condições ambientais (SANTOS, 2008; 

OLIVEIRA, 2009).   

O elevado crescimento na procura pelo biodiesel tem acarretado no aumento da 

produção de co-produtos, como a glicerina, que pode ter vários fins industriais. No Brasil 

aproximadamente 2,6 milhões de toneladas de biocombustíveis por ano, proporciona uma 
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produção de glicerina de 300 mil toneladas (MOTA; SILVA; GONÇALVES, 2009; 

SANTOS, 2009; UBRABIO, 2010).  

Considerando a larga produção de glicerol, e a sua não completa absorção pelo 

mercado, várias pesquisas ao redor do mundo estão estudando a viabilidade de conversão 

produtos de valor agregado. Como exemplo, temos a fermentação do glicerol em 1,3-

propanodial, um composto utilizado para síntese de polímeros empregado em cosméticos, 

alimentos, lubrificantes e medicamentos. Sendo limitado por fontes de carbono mais baratas, 

como a glicose (TANG, 2009; DA SILVA; MACK; CONTIERO, 2009; ZHENG, et al., 

2008).  

Segundo o IBGE, (2010) o Sertão Central Cearense totaliza uma área de 16.158 Km², 

sua economia baseia-se na agricultura de subsistência, a qual é afetada pelas características do 

solo, predominantemente rasos e pobre em nutrientes. Com isso é de suma importância a 

interação de fertilizantes orgânicos para efetivar um maior aproveitamento das lavouras. A 

fitase pode ser utilizada como aditivo, para melhorar a absorção principalmente de fósforo. 

Formas de utilização do glicerol, como por exemplo meio de cultivo para microrganismos, 

como foi citado, estão sendo estudadas com a finalidade de tornar sua aplicação prática e 

rentável. Com isso o objetivo desse estudo é avaliar o potencial produtivo da enzima fitase a 

partir do fungo Aspergillus niger NA 400 utilizando glicerol como fonte de carbono no sertão 

central cearense.  

 

METODOLOGIA 

Foi aplicado estudo de revisão bibliográfica de tipo descritivo, transversal, com 

abordagem qualitativa, com o objetivo de analisar as condições ideais de cultivo da espécie 

Aspergillus niger AN 400 para a produção da enzima fitase, assim como o impacto ambiental 

positivo na região do sertão central cearense da utilização do glicerol, pela espécie fungica, 

como fonte de carbono de fácil assimilação para a produção da enzima.   

  

RESULTADOS  

Assim percebe-se que a fitase pode ser produzida por microrganismos são as principais 

que apresentam alto redimento para emprego industrial (KIM, 2006). No ponto de vista 

industrial as fitases produzidas por fungos filamentosos se mostram mais vantajosas pela 

facilidade em sua extração, já que os fungos sintetizam as enzimas extracelulares que são 

lançada em um substrato externo, desta forma elimina-se a etapa de rompimento celular de 

enzimas intracelulares (SALMON, 2011). Os estudo sobre fitases produzidas por fungos 
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iniciaram em 1962, e em 1991 a fitase produzida por Aspergillus niger foi utilizada 

comercialmente (SELLE; RAVINDRAN, 2008).  

A fitase que apresenta as melhores características para ser utilizada é aquela que 

conserva sua atividade enzimática em diversas condições que são submetidas, sendo de suma 

importância para sua determinação e aplicação industrial, devem apresentar temperatura e pH 

desejáveis. Pode-se definir valores de pH e temperaturas ótimos, como aqueles onde a 

atividade enzimática apresenta em seus níveis mais elevados (NAVES, 2009). Essas variáveis 

influenciam no desempenho catalítico das enzimas por influenciarem em suas conformações, 

livres ou imobilizadas (PEREIRA; FERRARA, 2008).  

Estudos apontam que a atividade enzimática da fitase está ativa dentro da faixa de pH 

entre 4,5 e 6,0, e sua estabilidade decresce rapidamente em pH abaixo de 3,0 e acima de 7,5 

(MONTEIRO, 2011; NAVES, 2009; LIMA; ALEGRE; PADILHA, 2015). Essa faixa se 

adequa como utilização de fungos da podridão branca como o Aspergillus niger, que 

apresenta resistência em uma ampla faixa de pH, capaz de sobreviver em pH entre 2,0 e 9,0, 

em especial essa espécie Aspergillus niger possui maior estabilidade enzimática em pH ente 4 

e 5, e faixa ideal de crescimento entre 4,0 e 7,0 (LAVÔR, 2010; SPIER, 2005).  

O gênero Aspergillus apresenta atividade enzimática ótima da fitase a uma temperatura 

de 37 °C. A atividade enzimática da fitase por ser verificada em uma ampla faixa de 

temperatura entre 20 e 80 °C, ocorrendo variações dependentes da fonte produtora. 

(MONTEIRO, 2012; LIGEIRO, 2007). 

Para desenvolver o crescimento de microrganismos, em especial os fungos, pode-se 

utilizar diversas fonte de carbono, como: glicose, sacarose, metanol, glicerol e dentre outros. 

O glicerol apresenta fácil assimilação pelo microrganismo e encontra-se em alta na utilização 

em meios de cultura para cultivo microbiano (TANG, 2009; ROSSI, et al., 2016; ITO, et al., 

2005). 

Segundo Rossi et al. (2016) em estudo realizado em meio semi-sintético com o 

Aspergillus oryzae o glicerol presenta um bom potencial de substituição à glicose, como fonte 

de carbono. A Figura 1 (A), demostra os perfis de consumo das fontes de carbono estudadas, 

indicando um bom consumo referente ao glicerol, observa-se um maior consumo de glicose 

(21,7 g/L), seguindo por sacarose (18,7 g/L), o sorbitol (15,2 g/L) e o glicerol (14,7 g/L). 

Estes resultados apontam o glicerol foi a fonte de carbono mais difícil de ser assimilada. Mas 

o alto ressalta que em 15 e 16 h de cultivo as concentrações de glicerol resultaram em valores 

superiores aos iniciais, eventualmente devido ao método ser pouco sensível para altas 

concentrações.  A figura 1 (B), indica as faixas de pH onde o consumo dos substratos foi mais 
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elevado, destacando-se para o glicerol o intervalo de maior consumo em pH entre 4,5 e 5,0, 

indicando uma faixa de melhor controle para o consumo de glicerol.  

 

 

Figura 1. Perfis de consumo de substrato (A) e de pH (B), para os experimentos 
realizados com meio MS com diferentes fontes de carbono: (  ) glicose, (  ) 
sacarose, (   ) glicerol e (   ) sorbitol. 
 

A unidade de produção de biodiesel do Ceará, localiza-se em Quixadá, município 

pertencente ao Sertão Central, produz 108,6 milhões de litros de biodiesel por ano 

(PETROBRÁS, 2016).  Esta região sofre pela carência de água e de energia, fatores vitais 

para o desenvolvimentto da região e pode ter na reutilização do subrpoduto da produção do 

biodisel, o glicerol um fator de indremento de suas práticas agrária.   

Segundo Bhatia, Lee e Gui  (2009), em média para a produção de 1 litro de biodisel se 

observa uma geração de glicerol 27%, equivalente a 29,16 milhões de litros de glicerol 

anuais. Percebe-se através da Figura 01 que a utilização do glicerol como fonte de carbono se 

constitui de fácil assimilação pela espécie fúngica Aspergillus niger, com isso pode produzir 

atividade enzimática de fitase a níveis semelhantes ao da sacarose e sorbitol. Observa-se nesse 

cenário favorável, um incremento deste subproduto as cadeias produtivas do sertão central 

cearense.   

Desta forma, o desenvolvimento da tecnologia fúngica com a espécie Aspergillus niger 

e a produção de glicerol disponível no sertão central cearense, se contituie como um ambiente 

favorável para a produção de um pólo de enriquecimento de fertilizantes orgânicos no 

semiárido nordestino, com potencial de melhoria da eficencia  das lavouras que fazem parte 

do sustento de muitas famílias na região, conduzindo a novos horizontes em termos de 

mercado e sustentabilidade no nordeste brasileiro. 
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CONCLUSÕES 

Dessa conjuntura pode-se concluir, que o Aspergillus niger apresenta características 

compatíveis para a produção de fitase nas faixas de pH entre 4,0 e 5,0 e temperatura ótima de 

37 °C, apresentando boa eficencia para utilização do glicerol como fonte de carbono em 

condições semelhantes a sacarose e o sorbitol.  

A ampla produção de glicerol na unidade de biodiesel de Quixadá na ordem de 29,16 

milhões de litros por ano, pode ser utilizada de forma a contribuir no melhoramento de 

nutrientes no solo da região, assim como fomentar a economia local e proporcionar novas 

pespectivas ambientais  para o certão cearense.  
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RESUMO: Os cascalhos derivados da operação de perfuração, transportados à superfície 
pelo fluido de perfuração, são responsáveis por efeitos danosos ao ambiente principalmente 
por serem gerados em grandes quantidades. Desta forma, o objetivo deste artigo é estudar 
algumas alternativas, como descarte ou reuso, para os detritos produzidos pela perfuração de 
poços de petróleo e gás. Para estes materiais serem dispostos em aterros sanitários, é preciso 
uma maior cautela, devido a sua periculosidade, a parte do resíduo considerada não perigosa 
pode ser diretamente depositada em aterros sanitários, e a parte perigosa, destinada à 
incineração. Entre as alternativas viáveis para o reaproveitamento, foi analisada a fabricação 
de cimento e de materiais cerâmicos, que podem diminuir consideravelmente o seu potencial 
de poluição. 

PALAVRAS-CHAVE: aplicação, descarte, detritos, reaproveitamento. 
 

POSSIBLE DESTINATIONS FOR GRAVELS ARISING OUT OF OIL 
WELLS DRILLING: A REVIEW. 
 
ABSTRACT: The cuttings from the drilling operation, transported to the surface by the 
drilling fluid, are responsible for damaging effects to the environment mainly due to the large 
quantities that are generated. Thus, the purpose of this article is to study some alternatives, 
such as disposal or reuse, for waste produced by drilling oil and gas wells. For these materials 
be disposed of in landfills, it takes more cautious because of their dangerousness, the portion 
of residue considered not dangerous can be directly deposited in landfills, and the hazardous 
part, destined for incineration. Among feasible alternatives for reuse, was analyzed the 
manufacture of cement and ceramic materials, which may considerably reduce the potential 
for pollution. 

KEYWORDS: application, disposal, waste, recycling. 

 
INTRODUÇÃO 

A perfuração de poços de petróleo e gás é um processo no qual um furo é feito no 

subsolo pressionando-se uma broca contra a formação rochosa para permitir que os 

hidrocarbonetos que lá se encontrem escoem para a superfície. Um sistema de perfuração é 

usado para controlar a broca, para retirar os fragmentos de rocha do poço através do fluido de 

perfuração e para remover estes detritos do fluido para que o mesmo possa ser utilizado 

novamente (CARVALHO, 2005). 
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A atividade de exploração e produção de petróleo apresenta riscos inerentes, como 

derramamento de petróleo e poluição do solo, do ar e de lençóis freáticos situados próximos à 

superfície. Destacando o impacto relacionado ao grande volume de resíduos sólidos gerados, 

fragmentos de rochas que foram destruídas pela broca durante a perfuração, também 

denominados cascalhos, que são carreados para a superfície por meio do fluido de perfuração, 

tornando-se um material bastante poluente, pois ele tem incorporado, além do fluido (que 

possui vários aditivos químicos nocivos ao ambiente), alguns metais pesados, como chumbo 

(DANTAS, 2014; PAULA, 2014). 

Assim, o objetivo deste artigo é descrever resumidamente algumas alternativas 

existentes para os cascalhos provenientes da indústria petrolífera, como a deposição em 

aterros sanitários e o reaproveitamento em processos industriais. Este tópico é importante 

devido a conjuntura atual, de desenvolvimento sustentável e preservação do ambiente, 

possibilitando maiores esclarecimentos sobre o assunto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho de revisão tem como meta estudar possíveis destinos adotados para os 

cascalhos de perfuração e se tornou possível pela consulta de materiais como teses, 

dissertações, normas, artigos científicos e outros. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Gerenciamento do cascalho 

Não existe perfuração sem a produção de cascalhos. A maior parte dos resíduos 

produzidos nas operações de perfuração é referente aos detritos que a broca produz ao abrir 

caminho pelas formações, cujo volume gerado varia de acordo com a profundidade do poço, 

seu diâmetro, características geológicas das formações perfuradas e tipo de fluido utilizado 

(SCHAFFEL, 2002; SOUSA e MENDES, 2013). 

A maior parte dos fragmentos oriundos da perfuração são descartados, entretanto, para 

serem reaproveitados, precisam ser tratados devido à contaminação decorrente do contato dos 

mesmos com o fluido de perfuração. Antes que os detritos sejam reusados, é necessário 

assegurar que o índice de hidrocarboneto, o índice de umidade, a salinidade e índice de argila 

estejam apropriados para o uso pretendido para o material. Em alguns casos, os cascalhos 
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necessitam de lavagem para remoção dos sais dissolvidos antes da reutilização 

(CARVALHO, 2005).   

Conforme o Artigo 3o da Lei nº 12.305/2010, o gerenciamento de resíduos é definido 

como sendo:  

O conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos, de acordo com o plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com o plano de 

gerenciamento dos mesmos, exigido na forma desta Lei. 

Moreira (2011) observa que, em algumas situações offshore, os detritos gerados não têm 

um tratamento adequado no local, sendo impossível sua descarga no ambiente marinho. Como 

consequência, estes terão que ser transportados para a costa para serem adequadamente 

eliminados. Dantas (2014) pondera ainda que o eficiente gerenciamento dos resíduos pode 

reduzir também os custos operacionais e potenciais responsabilidades futuras. 

O gerenciamento dos cascalhos no processo de produção de petróleo admite a 

implementação de ações que reduzam o volume gerado, buscando alternativas sustentáveis e a 

realização de testes com tecnologias limpas e inovadoras que poderão ser implantadas 

mediante análise prévia de viabilidade econômica, técnica e ambiental, de acordo com os 

órgãos ambientais vigentes. Desta maneira algumas alternativas vêm sendo adotadas, como a 

disposição em aterros sanitários e na confecção de outros materiais (SOUSA e MENDES, 

2013; FIALHO, 2012). 

2. A deposição do cascalho em aterros sanitários 

A deposição de cascalhos de perfuração em aterros sanitários requer a disponibilidade 

de grandes áreas destinadas ao seu armazenamento, além do monitoramento dos gases 

gerados no aterro, das águas subterrâneas e de detecção de vazamentos, o que se mantém 

durante um tempo (MENESES e PAULA, 2014). 

A princípio, o material coletado deve ser separado, tendo em vista a sua destinação para 

aterro ou a sua incineração, de acordo com sua classificação: a parte do resíduo considerada 

não perigosa será diretamente depositada em aterros sanitários e a perigosa, destinada à 

incineração (IDEMA, 2006).  
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Sendo assim, nesse tipo de destino, faz-se necessário a análise do resíduo quanto à sua 

periculosidade, requerendo alguns cuidados necessários: cobertura da célula do aterro com 

uma camada de material impermeável (para a redução de infiltração da água da chuva); 

drenagem de águas superficiais; impermeabilização do fundo do aterro (isolamento do contato 

dos resíduos com as águas subterrâneas); coleta e tratamento do percolado, além de medidas 

de segurança necessárias a este tipo de empreendimento (FRANCISCO e FRANÇA, 2007; 

OLIVEIRA, 2003).  

Os processos para a redução da quantidade de contaminantes mais utilizados são a 

diluição e a alteração química, consequentemente a biodegradação é reduzida, devido à 

formação de uma área de déficit de oxigênio - elemento fundamental para a atividade 

bacteriana. Por isso essa técnica não deve ser aplicada a cargas de hidrocarbonetos no resíduo 

maiores que 3% em peso, antes do enterro (SOUZA e LIMA, 2002).   

1.4 2.1. Incineração dos cascalhos 

A incineração é um método de disposição final para resíduos perigosos que não podem 

ser reciclados, reduzidos ou depositados com segurança em um aterro sanitário. É um 

processo de oxidação térmica, onde esses resíduos são convertidos usando o oxigênio 

presente no ar, em gases e resíduos sólidos não combustíveis. Desta forma, esta técnica 

incorpora processos como redução de volume e massa, detoxificação e recuperação de energia 

(VISVANATHAN, 1996). 

Antes da destinação final dos cascalhos, realiza-se o processo de incineração, que 

consiste da etapa de preparação para deposição em aterros ou para sua reciclagem (PAULA, 

2014). Seu principal objetivo consiste na destruição dos compostos tóxicos através da 

combustão, por intermédio de equipamentos que exercem uma temperatura superior a 1000ºC, 

alterando sua natureza física, química e biológica (TOCCHETTO, 2005). 

As vantagens do processo de incineração são: a velocidade de destruição do resíduo, a 

possibilidade do aproveitamento do mesmo como combustível auxiliar, devido ao seu alto 

poder calorífico e a ausência de necessidade de retirar o material do local, eliminando gastos 

com o transporte. Como desvantagem, além do alto custo, destaca-se a dificuldade de controle 

da operação para evitar a emissão de poluentes. A liberação de compostos tóxicos 

indesejáveis para a atmosfera está associada à queima a céu aberto no local de trabalho, 

considerada não aceitável pelos órgãos de controle ambiental (FRANCISCO e FRANÇA, 

2007).    
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3. Utilização como matéria prima cerâmica 

As massas utilizadas na indústria cerâmica são de natureza heterogênea, geralmente 

constituídas de materiais plásticos e não plásticos, sendo aceitável a presença de materiais 

residuais de vários tipos (MARQUES, 2015). 

As vantagens do aproveitamento de resíduos sólidos provenientes de processos 

industriais, como novas fontes para matérias primas cerâmicas, tem sido objeto de várias 

pesquisas, que procuram soluções que conciliem vários aspectos, como custo de disposição, 

tratamentos, tipo e quantidade do resíduo, tecnologia e processos de utilização e, também, o 

impacto econômico e ambiental da reciclagem, conforme destaca Menezes et al. (2002). 

Tendo em vista a viabilidade econômica, ambiental e social em escala industrial, 

levando em consideração a redução de custos de materiais e a disponibilidade deste resíduo, 

precisa ser observado também o custo do transporte do cascalho, que será usado como matéria 

prima para a produção de tijolos, do campo de petróleo até o local onde será realizada a 

fabricação da cerâmica, em casos que pese a viabilidade do aproveitamento desses detritos 

(PAULA, 2014). 

Segundo Oliveira (2003), o uso desta técnica, além de ser uma fonte alternativa de 

matéria prima de baixo custo para a indústria cerâmica, promove uma redução na quantidade 

de resíduos a serem descartados. Contudo, tais processos devem vir sempre acompanhados de 

uma avaliação ambiental, devido a possíveis impactos provenientes tanto da produção como 

da utilização deste material. 

4. Confecção de tijolos solo-cimento 

Conforme Meneses e Paula (2014), uma boa resistência à compressão, um baixo índice 

de retração volumétrica, um bom índice de permeabilidade e uma boa durabilidade podem ser 

adquiridos a partir da incorporação do cascalho na mistura homogênea compactada e curada 

de solo para formação do cimento. Outro aspecto importante é que essa prática pode ser 

implantada em qualquer atividade da construção civil que envolva o uso de tijolos assentados 

com argamassa de cimento, independe de sua localização geográfica.  

Nesta técnica de destinação do cascalho existem duas vantagens relevantes: a 

reciclagem do cascalho, com consequente eliminação de seu potencial de poluição, e a 

fabricação de material de construção a baixo custo (PAULA, 2014). 
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5. Fabricação de cimento por coprocessamento 

É uma técnica que reutiliza resíduos resultantes de processos produtivos na substituição 

de matéria-prima para a produção de cimento. Existem duas opções para o reuso: os resíduos 

como substitutos de matérias-primas usadas na produção de cimento ou substituindo 

combustíveis tradicionais (como o coque de petróleo) na produção de cimento. Essa 

tecnologia consiste na incorporação de detritos no processo de fabricação de clínquer 

(cimento), a partir do seu aproveitamento, resultando na destruição térmica, de forma eficiente 

e segura, sob o ponto de vista operacional e ambiental (TOCCHETTO, 2005).  

Sousa e Mendes (2013) destacam que o cascalho proveniente da perfuração entraria no 

coprocessamento somado ao calcário (matéria prima básica para fabricação do cimento), uma 

vez que, além de apresentar características físico-químicas parecidas com às do calcário, este 

resíduo não possui poder calorífico para ser substituto de combustíveis. 

As ressalvas para este método devem abranger os tipos de resíduos a serem 

coprocessados, equipamentos para controle, monitoramento de processos e quantidade de 

materiais. As maiores restrições estão relacionadas à queima de materiais clorados e outros 

produtos com alta concentração de metais pesados, que podem ser dispersos na atmosfera ou 

incorporados ao cimento, por não serem destruídos dentro do forno. Condições de 

coprocessamento ideais podem ser obtidas, caso estejam ajustados ao tipo de resíduo a ser 

queimado, os fornos siderúrgicos, caldeiras de variados tipos ou fornos industriais 

(MENESES e PAULA, 2014). 

Segundo Oliveira (2003), as fábricas de cimento instaladas no Brasil têm demostrado 

um interesse crescente em fazer uso de restolhos como combustíveis complementares em seus 

fornos de produção de cimento. Apesar de não ser recente a utilização de resíduos para 

substituir parcela do combustível convencional empregado nos fornos de clínquer. 

 

CONCLUSÕES 

As atividades da indústria petrolífera podem implicar em riscos ao ambiente, 

principalmente pela geração de resíduos sólidos durante a operação de perfuração. Opções de 

destinos para esses detritos têm sido objeto de muitas pesquisas, ao mesmo tempo que se 

torna um desafio para as empresas do ramo e órgãos governamentais em todo o mundo. 

Desta maneira, com a necessidade de gerenciar, reduzir e destinar de forma adequada os 

resíduos sólidos, deixando-os menos nocivos ao ambiente, dentro do cenário econômico e 
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sustentável, vem sendo desenvolvidas alternativas para o destino, com técnicas e tratamentos 

para um reaproveitamento ou descarte. 

Dentre as possibilidades viáveis, temos a reciclagem para a fabricação de solo-cimento, 

confecção de materiais cerâmicos, além do descarte desses cascalhos em aterros sanitários, 

requerendo um maior cuidado para que problemas, como a poluição de águas subterrâneas, 

não sejam gerados. Percebemos assim, que a escolha de coprocessamneto dos detritos em 

fornos de clínquer para a fabricação de cimento, seria a melhor e mais viável opção sob o 

ponto de vista operacional e ambiental. 
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RESUMO: O cimento é um insumo importante para o desenvolvimento de um país. O Rio 
Grande do Norte é um dos estados brasileiros com maior potencial para produção deste 
material cerâmico, dadas suas grandes reservas de calcário e argila. O trabalho tem o objetivo 
de fornecer dados que auxiliem trabalhos futuros e possíveis investimentos na indústria 
cimenteira. Para isso, inicialmente, foram feitas descrições sobre o material e seu processo de 
produção, em seguida foi feito o levantamento da produção, do consumo, das reservas de 
calcário do Estado. No fim, os dados postos foram discutidos acerca do potencial industrial 
cimenteiro potiguar. 
Palavras–chave: indústria, cimento, Rio Grande do Norte, economia 
 

POTENTIAL OF CEMENT INDUSTRY OF RIO GRANDE DO NORTE 
 
ABSTRACT: Cement is one of the most important commodity for the development of a 
country. Rio Grande do Norte is one of Brazilian states with the highest potential to produce 
this ceramic material, given its larges reserves of limestone and clay. This article aims to 
provide data to assist future works and possible investments in the cement industry. For this, 
initially, made descriptions of the material and your production process, and then made the 
lifting of production, consummation, limestone reserves of State. Finally, the posts data and 
was discuss about the state’s cement industry and its potential 
KEYWORDS: industry, cement, Rio Grande do Norte, economy 
 

INTRODUÇÃO 

1.1 O CIMENTO 

O termo cimento refere-se, comumente ao cimento hidráulico, especialmente o cimento 

Portland. Cimentos hidráulicos são aqueles que têm a propriedade de endurecimento sob água 

e são os principais agentes ligantes para concreto e alvenaria. O cimento Portland foi 

patenteado na Inglaterra, em 1824, por Joseph Aspdin of Leed, e atualmente, é a variedade 

predominante de cimento hidráulico. (USGS -2016) 

O nome “Portland” foi escolhido por causa das semelhanças com uma pedra extraída na 

Ilha de Portland na costa sul da Inglaterra. (USGS – 2016) 
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O cimento Portland é um aglomerante hidráulico (endurece através de reações com a 

água e conserva suas propriedades e estabilidade em meio aquoso) obtido pela mistura 

homogênea de clínquer Portland, sulfato de cálcio e adições normalizadas finamente moídas. 

De uma forma mais sucinta seria um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou 

ligantes, que endurece sob ação de água. (ROCHA) 

O cimento portland é obtido a partir de uma mistura devidamente proporcionada, de 

calcário (carbonato de cálcio), argila (silicatos de alumínio e ferro) e, eventualmente, outros 

constituintes ricos em sílica (areia), alumina (bauxita) ou ferro (granalha).  

O cimento é um produto essencial para a indústria da construção civil e possui baixa 

substitutibilidade. Presente em todo tipo de construção, da mais simples moradia até a mais 

complexa obra de infraestrutura, do início ao acabamento final. (SNIC - 2013). 

1.2 PROCESSOS DE PRODUÇÃO 

Segundo Bauer (1994), a produção de cimento portland consiste em seis operações 

principais: extração das matérias-primas, britagem, moagem e mistura, calcinação, moagem 

do clínquer e expedição. 

A extração das matérias-primas consiste em métodos de lavra específicos para cada 

material em especial, no caso das rochas carbonáticas, utiliza-se o método habitual de pedreira 

por meio de explosivos. Se tratando de argilas, a exploração é feita escavando-se em leitos de 

rios ou por meio de dragagem. A britagem se faz necessária, quando os produtos da lavra são 

resistentes e possuem uma elevada granulometria. 

Os materiais argilosos e calcários seguem para moinhos, onde são diminuídos a uma 

baixa granulometria e homogeneizados no processo de moagem. O produto final deste 

processo é comumente chamado de “mistura crua”. Após esta etapa, a mistura crua é 

armazenada em silos que irão alimentar os fornos no processo de calcinação. 

Na calcinação, a mistura crua é aquecida a uma temperatura de 1450°C num forno 

rotativo, este método dará origem ao clínquer. 

O clínquer será moído e haverá a adição da gipsita à mistura. O clínquer já misturado 

passará por um ciclone que separará as partículas mais finas das mais grossas, sendo estas 
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reconduzidas ao moinho. As partículas mais finas já podem ser estocadas, ensacadas e 

expedidas. 

 

 

          Figura 1. Processos de produção do cimento portland. Bugalho (1998) 

 

1.3 IMPORTÂNCIA DO CALCÁRIO PARA O CIMENTO 

 Para cada tonelada de cimento produzida é necessária 1,4 tonelada de calcário (Lins, 

2007). Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, o Rio Grande do Norte 

produziu, em 2013, cerca de 1,5 milhão de toneladas de cimento. Logo, a produção de 

carbonato de cálcio na indústria de cimento do Rio Grande do Norte, em 2013, foi de 2,1 

milhões de toneladas. (1,5M t x 1,4 t = 2,1 Mt) 

De uma forma prática, o calcário deve ter elevado teor de CaCO3, baixos teores de 

sílica, óxidos de ferro e alumínio e, em particular, baixo teor de MgCO (3%). A Tabela 01 

mostra a composição ideal de um calcário para uso na indústria cimenteira (Sampaio & 

Almeida, 2005) 
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Tabela 1. Composição química ideal do calcário para a fabricação de cimento. Sampaio & 

Almeida (2005) 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia deste artigo científico baseou-se no método da pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2002), pesquisa bibliográfica é pesquisa bibliográfica baseada em materiais já 

elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 

todos os estudos seja exigido algum tipo   de trabalho dessa natureza, há pesquisas 

desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, 

bem como aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, 

também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. RESERVAS DE CALCÁRIO 

As rochas calcárias ocorrem em todos os estados brasileiros e aparecem amplamente 

distribuídas através de toda a coluna geológica, sendo mais abundantes no Fanerozóico. 

(CETEM – 2001). 

O Rio Grande do Norte é o nono estado brasileiro com as maiores reservas de calcário. 

Suas reservas medidas estão quantificadas em 1.787.554.263 de toneladas. (DNPM – 2010). 

 

 

 

Óxidos % Óxidos % 

CaO 47,40 MgO 1,19 

PCC* 37,35 K2O 0,26 

SiO2 9,40 Na2O 0,12 

Al2O3 1,37 SO3 0,10 

Fe2O3 1,26 - - 
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Tabela 2. Reservas de calcário de Rio Grande do Norte. DNPM (2010) 

 

 

As maiores reservas estaduais de calcário estão localizadas nos munícipios de Baraúna e 

Mossoró, sendo o primeiro com 456.358.534 de toneladas medidas e o segundo com 

832.169.967 de toneladas. (DNPM – 2010) 

A riqueza de material carbonático disponível em uma região é um grande atrativo para 

empresas cimenteiras. Os munícipios potiguares de Baraúna e Mossoró possuem as maiores 

reservas do estado e são aqueles onde se localizam as fábricas do cimento. Segundo os dados 

do Departamento Nacional de Produção Mineração (DNPM), no Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 3. Duas maiores reservas de calcário do Rio Grande do Norte. DNPM (2010) 

 

 

 

 

 

De acordo com o banco de processos do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), no Rio Grande do Norte estão ativas 37 concessões de lavra e 133 requerimentos de 

pesquisa de calcário para a fabricação de cimento distribuídos nos munícipios de Mossoró, 

Baraúna, Apodi e Governador Dix-Sept Rosado, todos localizados no Oeste Potiguar e a 

menos de poucos quilômetros das plantas produtivas de Baraúna e Mossoró. 

1.2 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE 

O desempenho do setor fabricante de cimento está fortemente relacionado à 

conjuntura econômica da região atendida. Além disso, por conta do fator supracitado 

relacionado aos custos de transporte, no Brasil há forte correlação entre a produção e a 

demanda, sendo os fluxos de exportação e importação relativamente baixos em relação aos 

volumes produzidos e consumidos internamente. (Informe Técnico – ETENE 2014) 

Reservas Medida Indicada Inferida Lavrável 

Calcário em 
t 

1.787.554.263 1.400.804.746 938.810.374 598.040.807 

Reservas Medida Indicada Inferida Lavrável 

Baraúna 456.358.534 312.614.653 38.713.729 182.881.320 

Mossoró 832.169.967 754.859.489 610.437.590 306.469.308 
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De acordo com dados do Relatório Anual do Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento (SNIC), a produção e o consumo anual de cimento portland do Rio Grande do Norte 

obtiveram um crescimento considerável de 2004 a 2013 – último ano com dados coletados – 

como mostra a figura 02. O desenvolvimento econômico brasileiro na primeira década do 

século XXI possibilitou o advento de grandes obras de infraestrutura (PAC), programas de 

habitação popular (Minha Casa Minha Vida) e aquecimento do mercado imobiliário do 

Estado. Estes são alguns dos principais fatores que explicam o aumento da demanda e, 

consequentemente, o aumento da produção. 

 

 

Figura 2. Produção anual e consumo aparente de cimento portland no Rio Grande do 

Norte (em 1.000 toneladas). SNIC (2013) 

 

Em comparação com os outros estados do Nordeste, no tocante a produção, no 

levantamento do ano de 2013, o Rio Grande do Norte fica em quarto lugar, atrás dos estados 

de Sergipe, Paraíba e Ceará. Pode se afirmar que diante das reservas existentes e dos 

processos de pesquisa em andamento, é esperado que, a longo prazo, haja crescimento da 

produção e a vinda de novos empreendimentos ao Estado. 
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Figura 3. Produção anual de cimento portland do Nordeste (em 1.000 
toneladas). SNIC (2013) 
 

CONCLUSÕES 

 A partir dos dados coletados e fontes pesquisadas, pode se inferir que o Estado do 

Rio Grande do Norte tem elevado potencial de desenvolvimento da indústria do cimento 

e num futuro próximo, se tornar um importante polo nacional de produção de cimento. 

 A riqueza de calcário quantificada no Rio Grande do Norte, em especial nos 

munícipios de Baraúna e Mossoró, possibilitaria matéria-prima abundante, de qualidade e 

de baixo custo para fábricas que viessem a se instalar no Oeste Potiguar. 

A elevada quantidade de processos de pesquisa em andamento mostra o interesse de 

grandes grupos neste setor industrial no RN. 
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POTENCIAL DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA 
DE BARRACÃO DE OBRA 

 
Zacarias Caetano Vieira1, Carlos Gomes da Silva Júnior2 
 
1Docente do IFS. Engenheiro Civil e Mestre em Hidrologia. e-mail: zacariascaetano@gmail.com; 2Discente do 
Curso Superior em Saneamento Ambiental – IFS. e-mail: cgomes.aju@hotmail.com 

RESUMO: O canteiro de obras é um local de alto consumo de água, e mais grave ainda, água 
potável para atender demandas não potáveis. Esse consumo excessivo gera, além de impactos 
ambientais, um custo financeiro alto para as empresas de construção civil. Esses usos não 
potáveis poderiam perfeitamente serem atendidos pela água de chuva. Diante do exposto, este 
artigo tem por objetivo estimar o volume de água que poderia ter sido captado pela cobertura 
do barracão de uma obra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - 
IFS se houvesse um sistema de captação (calhas e condutores verticais) e reservação, estimar 
o custo de implantação desse sistema, e indicar possíveis usos para essa água dentro do 
próprio canteiro de obras. Os resultados mostram que o ano de 2014 apresentou uma média 
mensal de 13897 litros aproveitáveis, enquanto o ano de 2015 uma média mensal de 15406 
litros. A implantação do sistema de captação e reservação de água pluvial apresentou um 
custo de R$ 5893,94, tendo como item mais dispendioso o reservatório. Vários são os usos 
possíveis para essa água no canteiro, desde descarga de vasos sanitários, lavagem do canteiro, 
irrigação de jardins, testes de impermeabilização, lavagem de agregados, compactação do 
solo, entre outros. Conclui-se que a implantação do sistema é uma iniciativa altamente viável, 
gerando com isso ganhos ambientais, com a redução do consumo de água potável; e ganhos 
financeiros, reduzindo a conta de água. 

 Palavras–chave:  chuva, construção, economia 

 

WATER FUNDING POTENTIAL RAIN IN JOB UNDER COVER 
 
ABSTRACT The construction site is a place of high consumption of water, and even worse, 
drinking water to meet demands not drinkable. This excessive consumption generates, in 
addition to environmental impacts, a high financial cost for construction companies. These 
uses could be met perfectly potable not by rainwater. On the above, this article aims to 
estimate the volume of water that could have been picked up by the cover of the shed of a 
work of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS if there was 
a pick-up system (vertical gutters and conductors) and reservation, estimate the cost of 
deployment of the system, and indicate possible uses for this water inside the construction 
site. The results show that the year 2014 presented a monthly average of 13897 liters 
unusable, while the year 2015 monthly average of 15406 liters. The implementation of carbon 
capture and storage of rainwater presented a cost R$ 5893.94, with the most expensive item 
the reservoir. There are many possible uses for this water at the construction site, since 
disposal of toilets, wash the flower bed, garden irrigation, proofing tests, washing of 
aggregates, soil compaction, among others. It is concluded that the deployment of the system 
is a highly viable initiative, generating with it environmental gains, with the reduction in the 
consumption of drinking water; and financial gains by reducing the water bill. 

KEYWORDS: construction, economy, rain 
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INTRODUÇÃO 

         Para Gehlen (2008), o canteiro de obras é onde os recursos transformadores (pessoas e 

instalações) processam os recursos a serem transformados (matéria-prima, água, energia, meio 

ambiente, informações) em produtos (bens e serviços). Entretanto, esse processo gera grandes 

impactos ambientais, dentre os quais podemos destacar o alto consumo de água. Sendo assim 

ele é o momento chave para disseminar os princípios da sustentabilidade por toda a cadeia, 

através de ações e mudanças de paradigmas que são seguidos à risca por obras de construção 

civil, desde sua origem (RAMOS, 2015).  

         Borges (2009) relata que a primeira providência a ser tomada para o início do trabalho 

de construção é conseguir água para o consumo da obra. Segundo esse mesmo autor, havendo 

rede pública de abastecimento de água, deve-se requerer junto a concessionária local uma 

ligação provisória. Não havendo a rede de abastecimento, tem-se duas opções: providenciar a 

perfuração de poço no local (com liberação do órgão competente) ou comprar água de 

empresas que entregam em caminhão-pipa, abastecendo diretamente as caixas d’água da obra.   

A providência seguinte será a construção de barracão para guardar materiais e abrigo, se for o 

caso dos operários residentes ou, simplesmente para revezamento de pernoite dos 

funcionários, evitando roubo de material e trazendo mais segurança para a obra (BORGES, 

2009). 

         Segundo Oliveira (2011) pesquisadores atestam a relevância do consumo de água na 

construção de empreendimentos e apontam para a necessidade de se implantar programas para 

economia de água nos canteiros, com estabelecimento de diversas ações visando à redução do 

consumo de água, e cita entre outros exemplos, a utilização da água de chuva para realização 

de descarga e limpeza da obra. 

         O consumo de água em obras de construção é muito alto, sendo na maioria das vezes, 

abastecido pela companhia de saneamento local. A água potável é utilizada em praticamente 

todas as atividades e em todas as etapas da obra.  Dentre estes usos da água, uma parcela 

considerável está destinada a fins não potáveis, como por exemplo, lavagem de equipamento, 

descarga de bacias sanitária, entre outros, onde poderia perfeitamente ser utilizada água de 

chuva. 

         Diante do exposto, este artigo tem por objetivo estimar o volume de água que poderia 

ter sido captado pela cobertura do barracão de uma obra do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS se houvesse um sistema de captação (calhas e 

condutores verticais) e reservação, estimar o custo de implantação desse sistema, bem como 

indicar possíveis usos para essa água dentro do próprio canteiro de obras. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

         Para realização de nosso trabalho foi escolhido o canteiro de obras do Instituto Federal 

de Sergipe, Campus Aracaju; especificamente o barracão da obra.  No local, estão sendo 

construídos três prédios, que abrigam auditório e espaço para eventos; uma biblioteca, com 

quatro pavimentos; e um prédio administrativo, também de quatro andares, com setores da 

Reitoria, Campus Aracaju e estacionamento. 

Área de Cobertura 

         Para determinação da área de cobertura foi realizado uma visita no canteiro e feita essa 

medição em loco (ver croqui abaixo). Obtivemos uma área de 242,61 m².  

 

Figura 01.Croqui com as dimensões da cobertura do barracão da obra do IFS. 

 

Dados pluviométricos 

         Para realização da estimativa do volume de chuva aproveitável, utilizamos dados 

mensais de precipitação dos anos de 2014 e 2015, extraídos do Site do Instituto Nacional de 

Meteorologia, e apresentados abaixo das Tabelas 01 e 02. 

 
Tabela 01.  Precipitação Mensal em Aracaju – SE, ano 2014 
Mês Precipitação (mm) Mês Precipitação (mm) 

Janeiro 15,8 Julho 156,3 

Fevereiro 59,0 Agosto 62,9 

Março 78,4 Setembro 38,2 

Abril 142,9 Outubro 35,7 

Maio 127,0 Novembro 44,3 

Junho 89,7 Dezembro 9,0 

Fonte: INMET (2016) 
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Tabela 02. Precipitação Mensal em Aracaju – SE, ano 2015 
Mês Precipitação (mm) Mês Precipitação (mm) 

Janeiro 25,5 Julho 171,1 

Fevereiro 38,4 Agosto 74,4 

Março 44,4 Setembro 11,0 

Abril 91,6 Outubro 31,8 

Maio 282,1 Novembro 6,8 

Junho 149,4 Dezembro 26,0 

Fonte: INMET (2016) 

 

Cálculo do Volume de Água Captado Pela Cobertura 

         O volume de água de chuva aproveitável será calculado pela seguinte equação dado pela 

NBR 15527:  

V = P x Ac x C x ɳfator de captação                (1) 

 Onde:  

V - Volume médio mensal de água de chuva aproveitável (m³)  

P - Precipitação média mensal (m)  

Ac - área de coleta (m²)  

C - Coeficiente de escoamento superficial, no nosso caso C = 0,80 (-) 

ɳfator de captação - eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de 

descarte de sólidos e desvio de escoamento inicial, caso este último seja utilizado; em nosso 

trabalho não consideramos o mesmo (-). 

 
Sistema de Captação e Reservação de Água Pluvial 

         Nosso sistema consiste basicamente na captação da água pluvial que cai sobre a 

cobertura do barracão, através da montagem de calhas e condutores que encaminham essa 

água para duas caixas d’água. Colocação nos bocais (peça que liga a calha ao condutor) uma 

grelha para evitar que materiais grosseiros, tais como, folhas, galhos e pequenos animais que 

ficam acumulados na cobertura cheguem ao reservatório ou entupam as tubulações. Para a 

linha de produtos utilizados na montagem do sistema, o bocal circular pode atender uma área 

de 175,8 m² e por isso serão utilizados dois bocais, e consequentemente, dois reservatórios de 

PVC com capacidade de 5000 litros cada, que ficarão suspensos do solo por uma estrutura de 

madeira como apresentado abaixo. 
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Figura 02. Sistema de Captação de Água de Chuva no Barracão da Obra 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Volume Mensal Captado pela Cobertura do Barracão 

         Considerando os índices pluviométricos das Tabelas 01 e 02, a área de cobertura 
verificada in loco e a equação 01, calculamos o volume de água mensal que poderia ter sido 
captada se existisse as calhas e condutores. Os resultados são apresentados abaixo: 
 

 
 Gráfico 01. Volume mensal de chuva aproveitável no ano de 2014 
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Analisando o ano de 2014, verificamos que o volume mensal variou de 1747 litros 

(dezembro) a 30336 litros (julho), resultando em uma média mensal de 13897 litros, e um 

volume total anual de 166760 litros. 

 

 
Gráfico 02. Volume mensal de chuva aproveitável no ano de 2015 
 

          Analisando o ano de 2015, verificamos que o volume mensal variou de 1320 litros 

(novembro) a 54752 litros (maio), resultando em uma média mensal de 15406 litros, e um 

volume total anual de 184869 litros. 

 

Custo de Implantação do Sistema 

Finalmente, com base no formato da cobertura e localização dos reservatórios de 

acumulação de água de chuva fizemos o levantamento quantitativo de material para implantar 

o sistema idealizado, e chegamos ao quantitativo abaixo: 

Tabela 03 – Custo de Materiais para Implantação do Sistema 

Descrição do Produto Unid. 
Preço 

Unitário 
Quant. 

Preço 

Total 

Bocal PVC para Água Pluvial Unid. 15,49 02 30,98 

Condutor Pluvial Circular PVC, Comprimento 3m Unid 9,62 02 19,24 

Abraçadeira PVC para Calha Pluvial Unid 3,33 04 13,32 

Calha Pluvial PVC Semicircular, Comprimento 3m Unid. 36,94 17 627,98 

Suporte de PVC para Calha Pluvial Unid. 2,64 78 205,92 

Emenda de PVC para Calha Pluvial Unid. 9,24 17 157,08 

Joelho PVC 90 para Drenagem Pluvial Predial Unid. 6,31 02 12,62 
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Esquadro Externo PVC para Calha Pluvial Unid. 13,11 01 13,11 

Esquadro Interno PVC para Calha Pluvial Unid. 13,11 01 13,11 

Cabeceira Esquerda PVC para Calha Pluvial Unid. 4,59 01 4,59 

Cabeceira Direita PVC para Calha Pluvial Unid. 4,59 01 4,59 

Grelha Hemisférica Flexível Unid. 17,90 02 35,80 

Caixa D’água 5000 Litros Unid. 2330,90 02 4661,80 

Registro de Esfera PVC 40 mm   Unid 46,90 02 93,80 

 

       A relação de produtos acima custou R$ 5893,94, e como pode ser observado o item de 

maior peso (79,11% do valor) foram os dois reservatórios.  Vale salientar que esse volume de 

5000 litros foi adotado, sem a realização de nenhum dimensionamento. Assim, fica a critério 

de cada canteiro, utilizar volumes menores para diminuir o custo de implantação do sistema.     

Entretanto, julgamos válido a adoção desse volume, visto que o volume coletado e a 

economia gerada compensam o investimento; e podendo ao término da obra retirar esse 

material e reutilizar em outro canteiro. 

Indicações de Usos para Água Captada 

           Vale salientar que todos os usos possíveis para água pluvial são não potáveis, tais 

como: descarga de vasos sanitários, lavagem de banheiros, lavagem de equipamentos e 

ferramentas de trabalho, lavagem de carros e rodas de caminhão, irrigação de jardins, molhar 

a terra para baixar a poeira em dias secos, testes de estanqueidade de impermeabilização, 

lavagem de agregados, compactação do solo, cura do concreto. 

           A água de chuva pode produzir concreto, mas isso requer cuidados, pois se o PH for 

ácido, pode afetar a resistência do material e também estimular manifestações patológicas, ou 

seja, a água precisa ser submetida a todos os procedimentos de que trata a norma técnica 

ABNT NBR 15900 – Água para amassamento do concreto – Requisitos (SANTOS, 2015). 

 

CONCLUSÕES 

        Conclui-se que a implantação do sistema que capta e reserva a água que incide sobre a 

cobertura do barracão é uma iniciativa altamente viável. O valor gasto para implantar o 

sistema fica muito abaixo do que se economiza de água potável, podendo inclusive ao término 

da obra, ser desmontado e utilizado em outra obra. 

        Analisando os dois anos simulados, tivemos uma média mensal de volume de chuva 

coletado na ordem de 14651,5 litros, ou seja, um valor que pode atender a muitas demandas 



 

5655 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

de uso não potável, gerando com isso ganhos ambientais com a redução do consumo de água 

potável; e ganhos financeiros com a redução da conta de água. 
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RESUMO: O mercado de águas envasadas tem crescido a cada ano no Brasil, mostrando um 
novo costume entre a população. Este artigo tem por objetivo analisar os fatores responsáveis 
pela escolha de águas minerais ou adicionadas de sais envasadas na região do bairro 
Parquelândia em Fortaleza, Ceará. A pesquisa envolveu 20 estabelecimentos levando em 
conta diferentes empresas distribuidoras de água engarrafada, com abrangência estadual e 
nacional, seus respectivos preços de venda e índice de consumo no bairro. As preferências de 
consumo concentraram-se entre as marcas mais conhecidas, por sinal mais caro, de água 
mineral, e de marketing mais forte e as mais baratas. Logo após vinham outras marcas de 
preço mediano ou sem muita propaganda, portanto, menos atraentes aos olhos dos 
consumidores do bairro. 
Palavras–chave: águas minerais, distribuidoras, mercado 
 

PREFERENCE IN CONSUMPTION OF BOTTLED WATER IN 
PARQUELÂNDIA NEIGHBORHOOD IN FORTALEZA - CE 
 
ABSTRACT: The bottled water market has grown every year in Brazil, showing a new 
custom among the population. This article aims to qualitatively analyze the factors 
responsible for the choice of mineral water or bottled added salts in Parquelândia 
neighborhood region in Fortaleza, Ceará. The research involved 20 establishments taking into 
account different bottled water distributors with state and national scope, their selling prices 
and consumption of content through the neighborhood. Consumer preferences were 
concentrated among the best known brands, which were the most expensive, mineral water, 
and stronger marketing and cheaper, added water salts. Then other median price tags or 
without much advertising came, so being less attractive in the eyes of the neighborhood 
consumers. 
KEYWORDS: distributors, market, mineral water 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo a definição do Decreto-Lei 7.841, do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), de 8 de agosto de 1945, que regulamenta o setor no Brasil, águas minerais 

são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam 

composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, 

com características que lhes confiram uma ação medicamentosa. Já as águas potáveis de 

mesa, segundo o mesmo decreto no Art. 3°, as águas de composição normal provenientes de 
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fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que preencham tão-somente as condições 

de potabilidade para a região. (BRASIL, 1945) 

As águas minerais têm propriedades para curar ou aliviar diversos males: a ferruginosa 

é indicada, por exemplo, para diferentes tipos de anemia, parasitoses e alergias; a 

bicarbonatada tem poderes sobre o aparelho digestivo, estimulando as funções gástrica, 

hepática e pancreática; a sulfurosa é indicada para casos de reumatismo, doenças de pele e 

inflamações em geral; as que são ricas em cálcio ajudam a fortalecer os ossos; as de grande 

concentração de magnésio favorecem a contração muscular; as que contêm potássio tonificam 

o sistema nervoso; as que contêm sódio facilitam o equilíbrio de água no organismo; e as 

carbogasosas são diuréticas e digestivas. (GORINI, 2000). 

A água purificada adicionada de sais, de acordo com a Resolução n° 309, de 16 de 

julho de 1999, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é o produto elaborado 

artificialmente com água potável a partir de qualquer captação, tratamento e adicionada de 

sais de uso permitido, podendo ser gaseificada com dióxido de carbono de padrão alimentício 

à pressão não inferior a 0,5 atm a 20ºc. Os sais de uso permitido são o bicarbonato de cálcio, 

de magnésio, de potássio, de sódio, o carbonato de cálcio, de magnésio, de potássio, de sódio, 

o cloreto de cálcio, de magnésio, de potássio, de sódio, entre outros. As águas adicionadas de 

sais são protegidas por um sistema de múltiplas barreiras que podem incluir, opcionalmente, 

etapas como tratamento por coagulação/floculação, desinfecção, filtração (através de filtros de 

areia ou celulósicos), osmose reversa, passagem por carvão ativado (para eliminação de 

produtos que dão gosto à água, como o cloro) e deionizarão (para águas sem gás). (BRASIL, 

1999, GORINI, 2000). 

 O segmento de águas envasadas vem apresentando elevado crescimento e obtendo 

destaque em todo o mundo, nos últimos anos. O elevado potencial de crescimento se explica 

em virtude de aspectos relacionados à má qualidade da oferta pública de água tratada nos 

grandes centros e aos novos hábitos de saúde decorridos da preocupação das pessoas com 

uma vida mais saudável por meio do consumo de produtos menos calóricos e naturais. 

(ROSA et al., 2006) 

O mercado de águas envasadas trouxe uma nova alternativa aos consumidores uma 

vez que o serviço de distribuição de água tratada não transmite a mesma confiança e 

segurança das águas retiradas de fontes naturais ou adicionadas de sais. Nesta pesquisa foram 

levantados e avaliados os seguintes pontos: valores, marcas e quantidade de venda em cada 

estabelecimento, traçando-se assim um perfil médio de compra entre a população do bairro 

Parquelândia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para obtermos os dados da pesquisa foi realizado um levantamento em campo no mês 

de julho de 2016 no bairro Parquelândia na zona oeste de Fortaleza, Ceará em 20 

estabelecimentos comerciais que vendem determinadas marcas de água envasada. 

Com foco de sabermos o perfil do consumidor do bairro em relação às embalagens de 

20 litros de água, realizamos entrevistas com os responsáveis de cada estabelecimento. 

Utilizou-se um roteiro de três perguntas. (1°) Quais as marcas comercializadas no 

estabelecimento (2°) Quais os valores de venda das respectivas marcas (3°) Qual a ordem de 

preferência das marcas pelo consumidor. 

Acompanhado de um termo de autorização da pesquisa que foi entregue a cada 

responsável que aceitou fazer a entrevista como forma de explica sobre a pesquisa e assegurar 

a privacidade das pessoas e garantir que não utilizaríamos as informações coletadas em 

prejuízos dessas pessoas e/ou da instituição, respeitando deste modo as Diretrizes Éticas da 

Pesquisa. 

Após a coleta das informações, construímos um sistema de pontuação atribuindo pesos 

de acordo com a quantidade de marcas presente em cada estabelecimento. Conseguindo assim 

um ranking da ordem de preferências das marcas mais vendidas e a média dos valores de 

vendas de cada uma. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos estabelecimentos presentes no bairro foram entrevistados 20 estabelecimentos 

comerciais, encontrando uma variação entre as quantidades das marcas de água envasada 

vendidas. Colocando em porcentagem como mostra a Figura1. 
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Figura 1. Variação das quantidades de marcas de água envasadas dos 

estabelecimentos entrevistados em forma de porcentagem considerando uma escala de 

1 a 9 marcas presente. 

 

Percebe-se que, em média, vende-se em torno de 2,22 marcas por estabelecimento e, 

na forma de porcentagem, conclui-se que 20% dos estabelecimentos vendem a variedade entre 

uma ou seis marcas por comércio. Pode-se analisar também que alguns vendem somente uma 

marca, enquanto outro chega a vender nove marcas diferentes, fazendo com que aumente a 

opção das pessoas para escolher a água envasada de sua preferência, dependendo do 

estabelecimento. 

Já com os dados obtidos pela entrevista, estimou-se um ranking de acordo com a 

preferência do consumidor. Verificou-se também, no site da Secretaria de Saúde do Ceará, se 

a todas as marcas vendidas é permitida a comercialização no município de Fortaleza. Há uma 

relação de águas envasadas que está regularizado junto a Vigilância Sanitária, cujo critério é o 

alvará sanitário atualizado essa lista e diariamente atualizada com a função de orientar os 

consumidores, qual água deve ser adquirida. As empresas que se encontram na lista, são 

monitoradas através de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de 

Saúde Pública - LACEN/CE. (SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2016) 

A partir dessa lista confirmam-se quais as marcas realmente são adicionadas de sais e 

minerais, pois algumas não possuem site próprio. Dentro da lista das marcas vendidas, são 

águas minerais as marcas: Neblina, Pacoty Água Mineral, Naturágua, Indaiá, Mineradora de 
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Água Límpida, Litorágua, Conterrânea Água Mineralizada, Água Mineral Serra Grande, 

Acácia, Adorágua e Olympia Mineral. O restante são águas adicionadas de sais. De todas as 

marcas que estão na listagem divulgada pelo sistema de saúde do estado a marca Indaiá e 

Adorágua não estão presentes. 

Após analisar esta lista, ligamos para a Secretaria de Saúde do Ceará que nos informou 

que estas empresas poderiam estar em processo de renovação de alvará e por isso não 

estariam oficialmente constando como regulamentadas pela Vigilância Sanitária. Também 

entramos em contato com as duas empresas citadas. A empresa Adorágua teve, entre os lotes 

analisados pela Vigilância Sanitária, uma amostra detectada com coliformes totais e, por isso, 

está em processo de defesa jurídica para renovação de seu alvará de comercialização. 

Procuramos também contactar à empresa Indaiá, mas não tivemos resposta. 

Sabendo da variedade de marcas disponível para os consumidores dependendo aonde 

optar por comprar no bairro e da informação divulgada pela Secretaria de Saúde faz-se agora 

a análise de colocações das marcas e a média de preços das mesmas.   

No ranking obtido, como mostra na tabela 1, nota-se que as quatro primeiras 

colocações são de águas minerais apesar da média de preço ser valores perto de R$ 10,00. Em 

conversa com os entrevistados que relatam, por serem águas minerais, logo são consideradas 

de melhor qualidade e também pelo marketing presente as marcas e propagandas frequentes 

nas mídias sociais. Só então a partir do quinto colocado nota-se que até chegar ao décimo são 

de águas adicionadas de sais que são mais baratas e acessíveis para grande parte da 

população, mas consideradas de qualidade inferior às águas minerais e consideradas melhores 

em comparação à água de abastecimento público. 

Já a partir da 11° colocação volta à preferência pelas marcas de águas minerais que 

estão presentes geralmente em estabelecimentos, onde não há algumas das primeiras opções 

presentes ou por não serem tão conhecidas pelas pessoas. E até a última colocação são 

adicionadas de sais que tem valores menores, mas que estão presentes em somente um ou no 

máximo três estabelecimentos e ser considerado como últimas opções. 
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Tabela 1. Ranking de Preferência das marcas de águas envasadas com a colocação de todas 
as marcas de acordo com a pontuação obtida e como complemento a média de preço que são 
vendidas. IFCE, 2016. 
 

 Classificação das marcas de água envasadas 

Colocação  Marcas Pontuação  
Média de 
preço 

  

1°  Neblina 39 R$ 8,79   

2°  Pacoty água mineral 23 R$ 7,84   

3°  Naturágua 23 R$ 9,78   

4°  Indaiá 21 R$ 9,72   

5°  Água Nova Vida 19 R$ 4,33   

6°  Mineradora de água límpida 17 R$ 7,97   

7°  Clareza 12 R$ 4,30   

8°  Renágua 10 R$ 4,50   

9°  Água Santa Mônica 9 R$ 4,00   

10°  Santa Marta 7 R$ 4,50   

11°  Litorágua 6 R$ 7,00   

12°  Conterrânea água Mineralizada 5 R$ 7,08   

13°  Água mineral Serra Grande 5 R$ 9,00   

14°  Águas adicionadas de sais 
Emanuel 

5 R$ 4,00   

15°  Acácia 4 R$ 7,00   

16°  Adorágua 4 R$ 8,05   

17°  Plurágua 4 R$ 4,50   

18°  Dafonte 4 R$ 3,00   

19°  Olympia Mineral 3 R$ 7,00   

20°  Água Pérola 2 R$ 4,25   

21°  Águas Purazul 2 R$ 4,00   

22°  Acquas Rios 2 R$ 4,00   

23°  Água Plena 2 R$ 6,00   

24°  Santa Sophia 1 R$ 5,50   

       

        
Ao se observar os trabalhos que envolvem pesquisas com a população, notaram que a 

justificativa da preferência do consumo das águas envasadas é a preocupação com a saúde e a 

qualidade da água, demonstrando desconfiança em relação à água proveniente da torneira, 

sendo para eles indiscutível a superioridade da água envasada que é aceita como mais pura e 

segura, em aspectos sanitários. Mostrando que o crescimento da escolha do consumo da água 



 

5662 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

envasada e as preferências por determinadas marcas um fenômeno social, refletindo assim 

modo de vida da sociedade atual. (QUEIROZ, 2011; SILVA, 2009; LIMA, 2007). 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa sobre preferência de compra de águas envasadas mostrou alguns resultados 

incomuns, mas ao mesmo tempo coerentes sobre o perfil dos consumidores e sua relação com 

as marcas e os tipos mais presentes nos estabelecimentos do bairro Parquelândia. 

Primeiramente, observou-se que o padrão de preferência de compra coloca ao menos duas 

variáveis destacáveis principais que definem a razão de determinadas marcas serem 

consumidas, são elas: preço, onde as mais baratas se sobressaem, e marketing, onde as mais 

conhecidas são escolhidas mesmo que tenham preços mais elevados ou até o preço mais alto 

do comércio em questão. Em segundo lugar, esse tipo de comportamento infere um costume 

recente praticado no Brasil – o de se preferir águas envasadas ao invés de consumir água da 

rede de tratamento, pelo motivo destas serem menos confiáveis quanto à qualidade e sabor. 

Por último, entende-se que as preferências por preço e valor de marca escondem que 

os consumidores não têm o devido acesso às informações sobre tipo de água (mineral e 

adicionada de sais), qualidade e regulamentação de águas envasadas em acordo com o 

Ministério da Saúde, o que pode colocar em risco sua saúde e deixa à mercê das próprias 

empresas os critérios de comercialização desses produtos. 
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RESUMO: O presente estudo investiga como é possível cumprir a função social da 
universidade no âmbito do curso de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - vivenciar, de forma indissociável, ensino, 
pesquisa e extensão - se a realidade em que o curso está inserido ainda reproduz uma 
educação dogmática. Diante disso, ele analisa as concepções tradicionais de ensino, pesquisa 
e extensão; explica os fundamentos que justificam a necessidade de efetivação desta 
indissociabilidade e sugere algumas transformações a fim de que ela seja alcançada. 
 
Palavras–chave: função social da universidade, educação em engenharia, educação 
libertadora 

 

PROBLEMATIZATION OF INDIVISIBILITY OF TEACHING, 
RESEARCH AND EXTENSION IN IFCE TELECOMMUNICATIONS 
ENGINEERING COURSE 
 
ABSTRACT: This study investigates how it is possible to fulfill the social function of the 
university in the course of Telecommunication Engineering from the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) - live inseparably, teaching, research and 
extension - the reality in which the course is inserted still plays a dogmatic education. Thus, it 
analyzes the traditional conceptions of teaching, research and extension; explains the reasons 
justifying the need for realization of this inseparability and suggests some changes to it to be 
achieved. 

KEYWORDS: social function of university, engineering education, liberating education 
 

INTRODUÇÃO 

A universidade brasileira tem a função de promover a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (princípio evidenciado, inclusive, no artigo 207 da Carta Magna de 1988). 

Sua proposta, então, deve ser a de problematizar a realidade; formular – junto com o povo – 

soluções para os desafios encontrados em tal problematização; permitir que o conhecimento 

produzido seja acessível à sociedade e avaliar esse processo a fim de construir, 

cotidianamente, novas metodologias necessárias aos desafios que lhe são apresentados.  
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) respeita esse 

princípio e dispõe em seu Projeto do Curso de Graduação em Engenharia de 

Telecomunicações, que daqui em diante será chamado Projeto do Curso, da seguinte forma: 

“A indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão é um pressuposto 

instituído para a formação de profissionais no IFCE.” (IFCE, 2011 p.29). 

Apesar dessa constatação, o raciocínio lógico-formal como única metodologia e a 

mentalidade positivista (MACHADO, 2005) fizeram que diversos cursos no Brasil (entre eles, 

os de Engenharia de Telecomunicações) tivessem, tradicionalmente, uma construção 

educacional distante da realidade da maioria do povo. Tal construção prejudica a formação 

dos(as) engenheiros(as) de telecomunicações que, hoje, estão diante de novas 

responsabilidades – principalmente com a ampliação das normas protetivas do meio ambiente 

e a abordagem contemporânea do direito à comunicação.  

Isso acontece porque a falta de questionamento em relação à realidade e o 

desenvolvimento de uma educação eminentemente técnica contribuem para análises parciais 

e, portanto, para a criação de respostas que não alteram a realidade.  

Justamente por tal contexto, então, é que a indissociabilidade – compreendida pela 

possibilidade de que ensino, pesquisa e extensão estejam tão integrados a ponto de que não se 

saiba delimitar quais são as fronteiras de cada um deles (SANTOS, 1995) – apresenta tantos 

obstáculos para se concretizar. 

Assim, em virtude da dificuldade de implementação da indissociabilidade, da pequena 

produção de estudantes de Engenharia de Telecomunicações sobre o assunto e dos 

questionamentos do autor sobre os métodos que podem concretizar a função social que a 

Constituição de 1988 confere à universidade é que se pensou em desenvolver a pesquisa aqui 

apresentada.  

O objetivo deste artigo, portanto, é investigar – e propor - metodologias que contribuam 

para o cumprimento da função social da universidade no curso de Engenharia de 

Telecomunicações do Instituto Federal do Ceará. Dessa forma, ele também pretende formular 

um conhecimento socialmente referenciado, ou seja, um conhecimento que, ao trabalhar com 

a necessidade de que o ensino seja a pesquisa e a extensão (e vice-versa), permita que as 

demandas do povo recebam atenção da academia e evidencie que a universidade precisa 

dessas demandas para compreender a si mesma e para desenvolver um projeto educativo 

realmente autônomo e democrático. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa apresentada neste artigo contempla uma abordagem qualitativa e utiliza, 

como técnicas metodológicas, a realização de estudos bibliográficos e análises documentais. 

A primeira se fundamenta na consulta de materiais relativos à função social da universidade e 

na adoção do referencial teórico de Freire (1979, 1987). A segunda, por sua vez, é construída 

a partir da análise do Projeto do Curso (IFCE, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A visão convencional do ensino, da pesquisa e da extensão no curso de Engenharia de 

Telecomunicações 

Em geral, a ideia de indissociabilidade no curso de Engenharia de Telecomunicações é 

substituída por noções separadas de ensino, pesquisa e extensão, que, na maioria das vezes, 

também restringem o significado de cada uma dessas funções. 

O grande desafio é a efetiva junção desta tríade de características, fugindo-se das 

seguintes situações apresentadas por Moita & Andrade (2009): 

Ora, a universidade tem sido palco de análises e debates que têm dado destaque seja 

ao ensino, seja à pesquisa, seja ainda à extensão. Assim, se considerados apenas em 

relações duais, a articulação entre o ensino e a extensão aponta para a formação que 

se preocupa com os problemas da sociedade contemporânea, mas carece da 

pesquisa, responsável pela produção do conhecimento científico. Por sua vez, se 

associados o ensino e a pesquisa, ganha-se terrenos em frentes como a tecnologia, 

por exemplo, mas se incorre no risco de perder a compreensão ético-político-social 

conferida quando se pensa no destinatário final desse saber científico (a sociedade). 

Enfim, quando a (com frequência esquecida) articulação entre extensão e pesquisa 

exclui o ensino, perde-se a dimensão formativa que dá sentido à universidade. 

       A ousadia da proposta nasce da necessidade de o ambiente acadêmico estar em um 

processo contínuo de autoavaliação, em que não se pode deixar de “indagar se o 

conhecimento produzido na Universidade possibilita a transformação da sociedade ou se a 

instituição não passa de um local fechado em si mesmo que não interage com o meio no qual 

está inserido” (Araújo, 2013, p.39). 

Dos três compromissos integrais dos cursos de Engenharia de Telecomunicações, o 

ensino corresponde à única função que a maior parte dos(as) estudantes e dos(as) 

professores(as) considera como essencial. Normalmente, ele está associado às aulas 

convencionais, espaços em que o professor “transmite”, de um lugar privilegiado (em geral, 



 

5667 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

ele está no centro e os estudantes, em filas organizadas à sua frente), um grande número de 

informações técnicas - e consideradas autossuficientes (AGUIAR, 1996 apud MACHADO, 

2005). Ao diálogo problematizador, portanto, o professor, na maioria das vezes, prefere o 

controle do educando, a mera submissão do estudante ao cálculo (FREIRE, 1979).  

Por isso, o máximo que se consegue estabelecer de vínculo entre estudantes e 

professores no que diz respeito a essa concepção convencional de ensino são as monitorias, 

espécies de estágios à docência em que, na maioria dos casos, os(as) monitores(as) 

reproduzem os vícios da educação a que tiveram acesso e não buscam construir um 

conhecimento politizado com todos os integrantes da turma que acompanha. 

Nessa perspectiva, é importante destacar que as avaliações passam a ser vistas como 

uma consequência da função do ensino. Por isso, em geral, ou elas reproduzem os argumentos 

“transmitidos” durante as aulas tradicionais ou pedem que os estudantes memorizem um certo 

número de procedimentos.  

Esse tipo de avaliação não permite que a educação em engenharia se desenvolva de 

forma emancipatória, ou seja, como “processo de descrição, análise e crítica de uma dada 

realidade visando transformá-la” (SAUL, 1988, p.61). 

A função da pesquisa se soma a esse cenário como o campo responsável pela descoberta 

e pelo desenvolvimento de novas tecnologias.  

Essa dimensão produtivista, então, tem transformado a pesquisa em Engenharia de 

Telecomunicações apenas em uma maneira de “aprimorar” os currículos dos estudantes e dos 

professores. Nessa lógica, a importância da pesquisa reside no fato de que, quanto mais 

artigos publicados e patentes registradas, maiores serão as notas nas provas de títulos 

necessárias à aprovação em concursos públicos, mestrados e doutorados. 

Se o ensino e a pesquisa já estão em situação problemática no que diz respeito às 

concepções mais contemporâneas – e constitucionais - da educação, a extensão é, certamente, 

a função que permanece em maior desvantagem no curso de Engenharia de 

Telecomunicações.  

A principal razão para isso reside no tipo de abordagem que a Engenharia de 

Telecomunicações passou a ter no mundo do trabalho, pois, falar de extensão hoje revela, na 

maioria das vezes, estratégia de responsabilidade social, ou seja, produção de um acessório e 

não desenvolvimento da função social da universidade.  
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Prova disso é que as práticas de extensão integram, normalmente, atividades 

complementares dos currículos. Elas são associadas, então, ou àquilo que os(as) estudantes 

podem realizar como aprofundamento da graduação e apenas em beneficio próprio ou àquilo 

que a instituição pode fazer para se beneficiar economicamente. Vê-se, dessa forma, que a 

extensão se transformou em “um ‘caça-níquel’, atirando para todos os lados, desde que [...] 

acerte em fontes adicionais de recursos” (DEMO, 2001, p.141). 

Assim, para que se aparente que o curso de Engenharia de Telecomunicações está 

preocupado em construir um saber socialmente referenciado, em regra, a extensão passou a 

representar a ideia de cursos complementares ou de serviços prestados apenas de forma 

assistencial à população mais pobre. Normalmente, os cursos são oferecidos como atividades 

de complemento ao currículo da graduação (exemplo disso são os cursos de línguas 

estrangeiras) e aulas de atualização e aprofundamento em determinado aspecto que o ensino 

convencional, por conta da objetividade dos currículos, não conseguiu desenvolver de forma 

satisfatória para o mercado.  

Já os serviços assistenciais são os que funcionam, de maneira mais efetiva, como 

propagandas para que as faculdades possam pleitear mais recursos. Revelam-se, porém, como 

meros paliativos para os problemas daqueles(as) que são atendidos(as) emergencialmente por 

eles.  

Não se quer, com isso, desmerecer iniciativas assistenciais que devem ser tomadas em 

certas situações e por um determinado tempo. O que se deseja aqui é questionar até que ponto 

tais serviços estão em consonância com a ideia de que a universidade tem que produzir – com 

todo o povo - um saber que busque respostas estruturais para os problemas da maioria desse 

povo. 

Os porquês de uma indissociabilidade  

Em contraposição ao cenário destacado há pouco e para que se justifiquem as propostas 

apresentadas a seguir, faz-se necessário considerar, antes de tudo, o porquê da existência das 

universidades. Nesse sentido, cumpre observar que, desde o seu surgimento (entre os séculos 

XII e XIII), a academia se desenhou como uma comunidade de professores e estudantes que 

tem o objetivo de ensinar um determinado número de disciplinas de modo autônomo e 

profundo (CHARLE, VERGER, 1996 apud MACHADO, 2005).  

Na América Latina, todavia, nem a universidade colonial (da qual fazia parte um setor 

reduzido da sociedade) nem a universidade republicana (que pouco rompeu com as estruturas 
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sociais das colônias) desenvolveram um conhecimento para além de seus muros 

(BERNHEIM, 2001, tradução nossa). De fato, isso só veio a acontecer com a Reforma de 

Córdoba8, em 1918, pois, somente a partir das reivindicações estudantis desse momento, a 

academia passou a assumir, institucionalmente, que deveria se vincular ao povo, visto que a 

minoria privilegiada que tinha acesso a ela era custeada, em última instância, pelo esforço de 

toda a comunidade (BERNHEIM, 2001, tradução nossa). 

Apenas a partir daí, portanto, desenvolveu-se a ideia de função social da universidade 

latino-americana, ou seja, “o propósito de colocar o saber universitário a serviço da sociedade 

e de fazer dos problemas dessa sociedade o tema fundamental de suas preocupações” 

(BERNHEIM, 2001, tradução nossa). 

Foi em sintonia com esse conceito de função social, então, que a Carta Magna de 1988 

(fruto de reivindicações da sociedade civil organizada) evidenciou, através da Emenda 

Constitucional número 11, de 1996, que a função social da universidade é exercida a partir da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, considerando o conceito de 

função social transcrito acima, os fundamentos da República Federativa do Brasil - dentre os 

quais se destaca a cidadania e a dignidade humana (art.1°, II e III, CF) -, a realidade de 

profunda desigualdade que o país apresenta e os desafios para um futuro que está 

comprometido diante de “progressos” que desrespeitaram o tempo da natureza e os valores de 

certas populações (como as indígenas e as quilombolas), parece redundante esclarecer que a 

indissociabilidade universitária precisa ser efetivada se quiser, verdadeiramente, respeitar e 

contribuir para a construção da democracia e a continuidade do planeta. 

Propostas de indissociabilidade  

O confronto entre a maneira como o ensino, a pesquisa e a extensão são vistos, 

convencionalmente, no curso de Engenharia de Telecomunicações e a observação da 

necessidade de uma indissociabilidade traz consigo, além de questionamentos, algumas 

tentativas de superação da realidade apresentada. A primeira delas se refere à necessidade de 

reformulações curriculares no curso de Engenharia de Telecomunicações no IFCE.  

Tais reformulações devem considerar a introdução de novas disciplinas, que revelem, de 

modo transdisciplinar, o estudo dos desafios contemporâneos da Engenharia de 

                                                           
8 Mais informações sobre a Reforma de Córdoba podem ser encontradas em: BERNHEIM, Carlos Tünnermann. 
O novo conceito de extensão (tradução nossa). In: FARIA, Dóris Santos de (Org.). Construção conceitual da 
extensão na América Latina. Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
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Telecomunicações, como por exemplo, a criação da disciplina de Rádios Comunitárias, que 

dialogaria com a democratização do acesso à informação e do direito à comunicação, por meio da 

relação de troca de conhecimentos e de saberes entre professores(as), estudantes e comunidades 

envolvidas na implementação de projetos da suposta disciplina. 

Além disso, é imprescindível que, em cada disciplina, seja feita uma abordagem que 

dialogue com a realidade, em consonância com a complexidade e a dinamicidade dos 

fenômenos sociais, econômicos, políticos e ambientais que perpassam a Engenharia. 

Porém, não basta que essas sugestões sejam reconhecidas apenas formalmente. Para que 

elas se materializem, os estudantes, os professores e os servidores mais abertos ao diálogo 

problematizador precisarão se organizar e questionar as práticas daqueles que continuam a 

reproduzir um conhecimento que reforça o abismo entre a teoria, a prática e a realidade em 

que estas ocorrem. Com suas próprias tentativas de práxis indissociáveis, é fundamental que 

eles(as) incentivem a mudança de cada estrutura acadêmica a fim de que o curso de 

Engenharia de Telecomunicações  contribua para a transformação da sociedade. 

A principal proposta, portanto, é que as aulas problematizem a realidade, ou seja, que os 

conteúdos estabeleçam questionamentos com o cotidiano dos(as) estudantes, dos(as) 

professores e da sociedade onde eles estão inseridos. A partir daí, provavelmente, dúvidas 

surgirão. São elas que poderão iniciar um processo de investigação mais amplo, que busque 

respostas não apenas em outros conhecimentos, mas em espaços localizados fora da sala de 

aula convencional. São as dúvidas decorrentes da problematização da realidade, portanto, que 

poderão levar professores(as) e estudantes a campo. Lá, certamente, eles encontrarão uma 

complexidade e uma diversidade de relações que trarão respostas transdisciplinares e variados 

recortes metodológicos para mais perguntas, pesquisas e ações.  

Assim, as investigações não precisam ser feitas apenas de modo individual ou em 

pequenos grupos formados somente por estudantes. Elas podem – e devem - envolver as 

pessoas que fazem parte das relações perpassadas pela Engenharia de Telecomunicações, pois 

elas também produzem alternativas e conhecimentos necessários aos(às) graduandos(as).  

A partir do contato com a realidade, portanto, as demandas encontradas em campo 

podem ser levadas ao ambiente universitário a fim de que esse ambiente seja utilizado para 

formular e debater (com todos os sujeitos envolvidos na questão) estratégias de resolução dos 

problemas. Logicamente, a Engenharia de Telecomunicações não conseguirá pensar, sozinha, 

em alternativas para conflitos que envolvem aspectos diversos da realidade. Ela terá de 
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procurar em outras ciências e em outros saberes, então, as respostas de que necessita. Nesse 

sentido, terá a possibilidade de desenvolver não só a transdisciplinariedade, mas “o 

reconhecimento de outras formas de saber e o confronto comunicativo entre elas” (SANTOS, 

1995, p.224). 

 

CONCLUSÕES 

Argumentar que a função social constitucional da universidade e, especificamente, do 

curso de Engenharia de Telecomunicações é realizar uma indissociabilidade , ou seja, fazer 

uma escolha ético-política pela produção de conhecimento científico referenciado no povo 

significa entrar em confronto com uma ideologia dominante que, historicamente, difundiu 

uma teoria afastada da realidade, ou seja, discutir de forma científica, que o ensino deve ser a 

pesquisa e a extensão (e vice-versa) revela, antes de tudo, o exercício de se pensar nos 

fundamentos da República Federativa do Brasil e no significado da concretização de direitos 

em um Estado Democrático. 

Apenas no momento em que a educação indissociável em Engenharia de 

Telecomunicações for estimulada, então, é que a estrutura da universidade contemporânea 

(reflexo da estrutura do próprio Brasil) poderá ser interrogada e modificada, pois, na tentativa 

de realizar ensino, pesquisa e extensão, estudantes, professores(as) e servidores(as) 

descobrirão os desafios que exigem a conquista de bolsas de pesquisa e extensão, por 

exemplo, e questionarão a participação deles próprios nas instâncias deliberativas da 

academia. 

A práxis de uma indissociabilidade em todos os cursos, portanto, fará não apenas que 

novos mecanismos de efetivação de direitos sejam formulados com o povo, mas permitirá que 

a universidade como um todo se insira em um projeto nacional autônomo. Para se concretizar 

de maneira justa, esse projeto precisará, necessariamente, encontrar o valor do(a) outro(a) – 

em todas as suas dimensões – através de uma educação libertadora9. 

                                                           
9 De acordo com Freire (1987), a educação libertadora é tecida a partir do exercício da criticidade, da 
autonomia e da transformação da realidade. Nesse sentido, ele destaca: “A educação que se impõe aos que 
verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 
como seres “vazios” a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
espacializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como “corpos conscientes” e na 
consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas da 
problematização dos homens em suas relações com o mundo.” (FREIRE, 1987, p. 67). 
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RESUMO: O petróleo bruto é matéria prima para diversos produtos essenciais para o dia a 
dia da população, conhecidos como derivados do petróleo, os processos de refino são os 
responsáveis pela produção desses produtos. Este trabalho visa elencar e comparar os 
processos de refino do petróleo que fazem uso de catalisadores. Estas etapas do refino visam 
um melhor custo benefício, valorizando frações de petróleo, que antes apresentavam um 
menor valor econômico. Foi realizado um levantamento bibliográfico em relação ao tema 
abordado. Tendo em vista a importância do uso de catalisadores nos métodos de refino do 
petróleo e a eficiência desses processos em relação aos que não utilizam os catalisadores, 
considera-se essencial o desenvolvimento de pesquisas científicas que aperfeiçoem esses 
métodos, propondo novos materiais ainda mais eficientes e de menor custo. 
Palavras–chave: catalisador, catálise, frações, petroquímica, refino 
 

CATALYTIC PROCESSES IN PETROLEUM INDUSTRY 
 
ABSTRACT: Crude oil is the raw material for many products essential to the daily lives of 
the population, known as petroleum, the refinery processes are responsible for the production 
of these products. This work aim show the process of refining of oil that will do use of 
catalyst. This step of refining point the better cost benefit valuing fractions of oil, that later 
presented a smaller economic value. Was accomplished a lifting literature in relationship to 
the issue addressed.  aiming the importance of use of catalyst at the forms of refining of oil 
and the efficiency this process in relation to the others that not use catalyst, considers it 
essential the development of scientific research that use this form, showing more efficient and 
smaller value. 
KEYWORDS: catalyst, catalysis, fractions, petrochemical, refining 
 

INTRODUÇÃO 

O petróleo é uma combinação complexa de hidrocarbonetos, apresentando-se em 

diferentes frações, que vão desde os compostos gasosos (com menor peso molecular) aos 

compostos sólidos (elevado peso molecular e altos teores de impurezas), por isso a indústria 

petroquímica tem como principal objetivo separar as frações de óleo visando obter os 

produtos de maior valor agregado. 

Uma refinaria de petróleo, ao ser planejada e construída, pode destinar-se a produção de 

qualquer derivado do petróleo, mas seu principal foco é nas frações de maior importância 

comercial (PEIXOTO et al., 2011). No Brasil a demanda comercial por derivados do petróleo 
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de baixo peso molecular é muito grande, porém o óleo normalmente encontrado no país pode 

ser considerado pesado, ou seja, composto por longas cadeias carbônicas, o que acaba 

elevando o seu custo de refino. Desse modo, se faz necessário o uso de métodos eficientes 

para o refino desse petróleo, sendo assim os processos catalíticos são considerados o 

melhores, pois aceleram os processos e diminuem os custos dos mesmos (PETROBRAS, 

2002). 

Este artigo teve como objeto de estudo os seguintes processos catalíticos: reforma 

catalítica, craqueamento catalítico, hidrocraqueamento catalítico e alquilação.  

Sabe-se que o refino do petróleo é realizado nas refinarias, porém nem todas elas 

dispõem de unidades de tratamento que fazem uso dos processos catalíticos, pois essas 

unidades apresentam um custo elevado para sua implantação. Barquette (2008) cita que a 

implantação de unidades que realizem os processos catalíticos nas refinarias pode chegar a 

500 milhões, mas em contrapartida, a versatilidade desses processos é um atrativo rentável 

para as empresas e proporciona um retorno rápido ao empreendimento (NÓBREGA, 2014). 

 

Indústria do petróleo 

A indústria do petróleo é a responsável pelos processos de exploração, explotação, 

refino, transporte e distribuição de produtos derivados do petróleo. Os combustíveis são os 

principais produtos comercializados, mas o petróleo também é matéria prima para diversos 

produtos químicos como plásticos, remédios, fertilizantes, pesticidas entre outros (PEIXOTO 

et al., 2011).  

O refino do petróleo consiste em uma série de processos físicos e químicos com o 

objetivo de obter o maior número de derivados com alto valor econômico, com o menor custo 

e maior qualidade (PEIXOTO et al., 2011).  

Após a obtenção do petróleo por meio da explotação até o alcance de um produto 

comercializável são necessárias mais de 45 etapas, onde os processos que fazem uso de 

catalisadores ganham ênfase por serem mais eficientes e de menor custo (THOMAS, 2004). 

 

Craqueamento catalítico 

O processo de craqueamento consiste na ruptura (“cracking”) das cadeias de 

hidrocarbonetos longos e de elevada massa molar, geralmente o gasóleo (proveniente da 

destilação a vácuo, e que seria utilizado como óleo combustível), para a formação de outras 

moléculas com cadeias menores e massas molares mais baixas (NÓBREGA, 2014; NETO et 

al.,--). 
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Embora o craqueamento térmico suprisse as necessidades do refino no início das 

operações de craqueamento, haviam grandes problemas operacionais devido à elevada 

formação de coque (DANTAS, 2009). Atualmente o processo de craqueamento catalítico, 

conhecido também como FCC (Fluid Catalytic Cracking) substitui o craqueamento térmico 

devido ao seu alto grau de eficiência (JÚNIOR, 2009; PEIXOTO et al., 2011). 

Segundo Junior (2009), o processo de craqueamento catalítico tem como principal 

objetivo a obtenção de GLP e/ou nafta. Mesmo assim são formados produtos mais pesados 

que a nafta, além de uma escória de alto teor de carbono, o coque, que se assenta na superfície 

do catalisador.  

No processo de craqueamento catalítico a carga junto ao catalisador é aquecida a altas 

temperaturas, sendo assim, a mistura, vaporizada e craqueada. Após isso, os produtos do 

craqueamento são separados do catalisador na retificadora e enviados para uma torre de 

destilação fracionada, onde são separados de acordo com a faixa de destilação, e o catalisador 

é enviado para o regenerador, onde é queimado para que possa retornar ao processo 

(PETROBRÁS, 2002; NÓBREGA, 2014; DANTAS, 2009). 

O craqueamento catalítico é um processo de elevada rentabilidade, que requer um alto 

investimento, algo entre 150 e 280 milhões de dólares, variando de acordo com o tamanho da 

unidade, porém esse valor tem um tempo de retorno razoavelmente rápido (BARQUETTE, 

2008; PEIXOTO et al., 2011). 

O catalisador convencionalmente utilizado nas reações de craqueamento catalítico, é um 

composto à base de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3), que atualmente está sendo preparado na 

forma de zeólita, que é um pó granular cristalino, com alta área superficial, aumentando 

bastante o seu potencial catalítico. 

 

Hidrocraqueamento catalítico 

O Hidrocraqueamento, também conhecido como HCC (Hydro Catalytic Cracking), é 

um processo que, assim como o craqueamento catalítico, consiste na quebra de moléculas 

realizada sob altas temperaturas e pressões na presença de grandes volumes de hidrogênio. 

Esse hidrogênio tem como finalidade reduzir a deposição de coque sobre o catalisador, 

facilitar a decomposição dos compostos aromáticos e aumentar a estabilidade química dos 

produtos finais. 

Uma variante do hidrocraqueamento catalítico é o Hidrocraqueamento Catalítico 

Brando também conhecido com MHC (Mild Hydro Craking), que ocorre em condições de 

operação mais brandas, como a nomenclatura sugere, principalmente em termos de pressão. 
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(JÚNIOR, 2009; CAMARGO, --). Sua grande vantagem para uso na indústria é sua 

capacidade de produção unilateral, onde a partir de uma carga de gasóleo convencional, 

podemos produzir grandes volumes de óleo diesel de excelente qualidade, sem gerar 

paralelamente grandes quantidades de gasolina (PETROBRÁS 2002). 

O investimento necessário para a construção de uma unidade de HCC é muito alto em 

relação aos gastos com outras unidades de processamento, o valor dela fica entre 300 e 500 

milhões de dólares (BARQUETTE, 2008; ABADIE, 2002). 

Segundo Ali et al. (2002), os catalisadores usados no Hidrocraqueamento são 

bifuncionais, ou seja, apresentam características de craqueamento e de hidrogenação.Os 

reatores de hidrocraqueamento utilizam catalisadores de óxidos de Níquel-Molibdênio (NiO-

MoO) ou óxidos de Níguel-Tungstênio (NiO-WoO3), depositados em suporte de sílica-

alumina (SiO2-Al2O3) por promoverem a hidrogenação das cadeias de hidrocarbonetos. 

(PEIXOTO et al., 2011). 

 

Reforma catalítica   

A reforma catalítica é um processo químico utilizado no refino do petróleo visando a 

produção de gasolina de alta octanagem ou a produção de aromáticos leves (benzeno, tolueno 

e xilenos) a partir de um processo de aromatização de compostos parafínicos e naftênicos, 

para posterior geração de compostos petroquímicos. (PEIXOTO, et al., 2011, PETROBRAS, 

2002). 

Segundo Peixoto et al. (2011), as principais reações que são desejáveis no processo de 

reforma catalítica, são aquelas que levam à formação de aromáticos e isoparafínicos. 

Entretanto, ocorrem várias outras reações que são classificadas de indesejáveis. Os aromáticos 

permanecem praticamente inalterados (ABADIE, 2002). 

O processo em si consiste em se fazer passar sobre um catalisador, geralmente de 

platina, e mais recentemente de platina associada a outro metal nobre, uma mistura de 

hidrocarbonetos e hidrogênios a uma temperatura entre 470 – 530°C e a uma pressão de 10 – 

40 kg/cm². Ocorrendo então um conjunto complexo de reações que levam à formação de um 

reformado rico em hidrocarbonetos aromáticos e isoparafínicos, produtos leves (GLP), 

hidrogênio e coque (PETROBRAS, 2002).  

Os catalisadores bimetálicos (Platina/Rênio ou Platina/Germânio, em suporte de 

alumina) apresentam melhor estabilidade, para um mesmo nível de atividade catalítica. 

Proporcionando maiores tempos de campanhas, além de ter valor mais baixo que os 

catalisadores inicialmente usados (PETROBRÁS 2002; NETO et al., --). 
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Os processos são classificados como contínuo, cíclico, ou semi-regenerativo 

dependendo da frequência da regeneração do catalisador. O equipamento para o processo 

contínuo é projetado para permitir a remoção e a reposição durante a operação normal 

(PEIXOTO et al., 2011). Assim o catalisador pode ser regenerado continuamente mantendo 

suas propriedades catalíticas sempre altas. O processo semi regenerativo é uma outra unidade 

que tenta implementar esse conceito da regeneração. O processo cíclico é o compromisso 

entre esses dois extremos e é caracterizado por ter um reator em operação enquanto há outro 

sendo regenerado (PASSOS et al., 2002). 

 

Alquilação catalítica 

A adição de um grupo alquil a qualquer composto é uma reação de alquilação, mas esse 

termo em refino de petróleo é usado na reação de olefinas de baixa massa molar com 

isoparafínicos para formar isoparafinas de maior massa molar (PASSOS et al., 2002).  “Em 

outras palavras a alquilação é um processo caracterizado pela reunião de duas moléculas, 

originando um produto de massa molar mais elevada. Esta síntese pode ser feita por energia 

térmica, ou por intermédio de catalisadores” (PEIXOTO et al., 2011, pg 10). 

Na indústria de refino, a alquilação tem um lugar de destaque, devido a sua utilização na 

produção de naftas de alto índice de octanagem. Este processo envolve a combinação de uma 

isoparafina, geralmente o isobutano, com olefinas, tais como o propeno. As naftas sintéticas 

resultantes, constituídas principalmente de isoparafinas, devido ao alto índice de octanas de 

que são dotadas, constituem excelente componente das gasolinas de aviação (ABADIE, 

2002). 

O processo de alquilação é feito com os reagentes sob elevadas pressões e temperatura, 

mas os catalisadores reduzem a temperatura e pressão utilizadas reduzindo também o custo do 

processo (RIBEIRO et al., 2004).Os catalisadores mais empregados no processo de alquilação 

são o ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico (PASSOS et al., 2002). 

Segundo Passos, (2002), o processo de alquilação catalítica inicia-se com ambas as 

cargas sendo desidratadas, após a desidratação, ocorre a mistura dos compostos com o ácido 

fluorídrico a uma pressão que os mantêm na fase líquida, após isso se manda a solução para 

um vaso decantador, onde separam-se as duas fases líquidas. Por ser mais denso que os 

hidrocarbonetos, o ácido desce e é retirado no fundo do decantador, logo após ele passa por 

um resfriador para remover o calor gerado pela reação, assim ele é reciclado e posteriormente 

misturado com a carga fresca. Os compostos retirados no topo do decantador são uma mistura 
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de propano, isobutano, n-butano e alquilado (PASSOS et al., 2002; PETROBRAS, 2002; 

ABADIE, 2002). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi feito um trabalho de pesquisa no acervo da Biblioteca do IFPB – 

Campina Grande e Internet com o intuito de agrupar e escolher materiais sobre o assunto. 

Pesquisou-se sobre o tema selecionado em artigos, livros, seminários, revistas, cursos 

publicados por centros de pesquisa, empresas, universidades, órgãos governamentais. O 

material selecionado foi dividido por assunto a ser descrito, tendo-se analisado o conteúdo de 

cada um. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Levando em consideração o estudo bibliográfico comparativo realizado foi possível 

verificar que os processos catalíticos são indispensáveis a uma planta de refino de petróleo. 

Os processos estudados são complementares, apresentando vantagens e desvantagens, porém 

não sendo possível um método substituir o outro, uma vez que os produtos obtidos são 

distintos. 

Segundo Nóbrega (2014), uma das principais vantagens do processo de craqueamento 

catalítico em relação ao processo térmico é o aumento do tempo de funcionamento das 

unidades devido à queima do coque ser contínua, outra vantagem são as condições menos 

severas de operação que deixam o craqueamento mais seletivo, diminuindo os rendimentos de 

gás combustível e coque e aumentando os rendimentos de nafta e GLP. Também pode ser 

considerado um beneficio o aumento da octanagem da nafta e menor teor de olefinas e 

diolefinas dela (CAMARGO, --; SZKLO, 2005). 

A maior vantagem do Hidrocraqueamento Catalítico é a sua versatilidade em relação às 

cargas que são operadas, podendo variar desde naftas até gasóleos pesados ou mesmo 

resíduos leves. O processo de hidrocraqueamento catalítico, também fornece como principais 

vantagens operacionais a formação de nafta com boa octanagem e a produção de grandes 

volumes de GLP (ABADIE, 2002). Ao mesmo tempo, a desvantagem do processo está ligada 

as drásticas condições operacionais, caracterizadas por elevadas pressões e temperaturas de 

trabalho, fazendo necessária a utilização de equipamentos de alto custo e de grande porte na 

instalação (JÚNIOR, 2009). 
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 O processo de reforma catalítica, por sua vez, apresenta a vantagem de obter produtos 

específicos e moléculas de elevadíssimo valor agregado, porém requer procedimentos mais 

complexos e alto investimento para seu funcionamento. 

O que torna o processo de alquilação altamente visado e utilizado é o fato de que o 

investimento para implantação dessas unidades para refino é baixo em comparação com o de 

outras técnicas, estando situado entre 30 e 60 milhões de dólares, o preço varia em função do 

porte e da tecnologia utilizada. Com isso a relação custo-benefício apresentada, aliada à 

abundância de GLP para uso no processo, faz com que a alquilação seja bem empregada em 

países como os Estados Unidos (PEIXOTO, 2011; SZKLO 2005).  

Verificamos que estes processos, embora mais modernos que as técnicas que utilizam 

apenas processos térmicos, já estão se tornando obsoletos, necessitando de otimização de 

técnicas e de aplicação de novos catalizadores, mais eficientes e de baixo custo. 

 

CONCLUSÃO 

Os processos de refino que foram focados neste artigo são de grande importância, pois a 

implementação deles acarreta na melhoria da produção e no barateamento dos custos 

relacionados aos tratamentos de hidrocarbonetos em suas frações pesadas. A eficácia dos 

tratamentos catalíticos está relacionada ao uso de catalisadores, que diminui a energia de 

ativação das reações, auxiliando-as e aumentando sua eficiência, para assim formar outros 

compostos de maior valor agregado e com maior demanda no mercado. 

O retorno financeiro relacionado à implementação de unidades catalíticas é rápido e 

vantajoso, pois os produtos que podem ser gerados a partir delas possibilitam este fator. 

Porém, o contínuo estudo de catalisadores mais baratos e eficazes é de suma importância, 

tendo em vista que após montada uma unidade catalítica de tratamento, o único fator de 

elevado custo é o próprio catalisador utilizado nas reações.   
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RESUMO: O reuso de águas residuárias tratadas é uma tecnologia sustentável no qual 
promove a manutenção da qualidade dos corpos hídricos, a biota natural dos sistemas bem 
como o alívio de demanda e preservação da oferta de água para utilização mais restritivas. Em 
meio a diversas opções de reuso de água, filtros adsorventes se tornam uma opção de 
reutilizar água de efluentes através de diversos materiais. Um dos adsorventes que vem sendo 
diretamente utilizado é o biocarvão, definido como carvão vegetal de uso agrícola que sofreu 
degradação térmica em ambiente com ausência ou baixos teores de oxigênio. O biocarvão 
pode ser produzido de diversos materiais orgânicos como, por exemplo, a casca da laranja no 
qual o Brasil é o maior produtor mundial. Portanto, o presente artigo teve como objetivo 
produzir o biocarvão para compor filtros bioadsorventes como meio de tratamento terciário 
para reuso de águas residuárias e caracterizar as águas residuárias. O experimento foi 
realizado no Campus Rural da Universidade Federal de Sergipe, localizado em São Cristóvão 
no período de junho a agosto de 2016. Foi utilizado reator artesanal adaptado do tipo TLUD 
(Top-Lid Updraft Gasifier) desenvolvido pela International Biochar Initiative. O bagaço da 
laranja foi coletado em lanchonetes localizadas no Campus São Cristóvão da Universidade 
Federal de Sergipe. As análises de água foram realizadas no Instituto Tecnológico e de 
Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS. Os resultados obtidos na produção demonstram que o 
biocarvão pode ser utilizado para compor um sistema terciário para reuso de efluentes 
domésticos. 
 
Palavras–chave: biocarvão, efluente, sustentabilidade 
 
 
BIOADSORBENT PRODUCTION TO BAGASSE BASE ORANGE FOR 
WASTE WATER TREATMENT 
 
ABSTRACT: The reuse of treated wastewater water and sustainable technology's quality 
promotes quality maintenance of water bodies, the natural biota systems as well as the 
demand for relief and preservation of water supply for use restrictive more. Amid several 
water reuse options, adsorbents filters become an option to reuse effluent water through 
various materials. One of the adsorbents that have been directly used and biochar, defined as 
charcoal agricultural use who suffered thermal degradation in environment with absence or 
low oxygen content. Biochar can be produced miscellaneous organic materials as example 
por, the orange peel not what Brazil and the world's largest producer. Therefore, the present 
article aimed to produce biochar to compose bioadsorventes filters as treatment half paragraph 
tertiary wastewater water reuse and characterize the residuary waters. The experiment was 
conducted in rural campus of the Federal University of Sergipe, located in st. kitts in the june 
to august period of 2016 was used handmade reactor adapted from TLUD type (top lid 
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updraft gasifier) developed by the International Biochar Initiative. The pulp of the orange was 
collected from cafeterias located in the campus saint kitts Federal University of Sergipe. Like 
water analyzes were conducted at the Technological Institute and Research of the State of 
Sergipe - ITPS. The results obtained in production show what biochar can be used to compose 
hum system tertiary paragraph reuse domestic effluents. 
 
KEYWORDS: biochar, effluent, sustainability 
 

INTRODUÇÃO 

Durante muitos anos a escassez da água se tratava apenas de um problema de regiões 

áridas e semiáridas. Hoje, se encontra presente no dia a dia de toda a população. As alterações 

na quantificação e qualidade da água se deram, principalmente, devido às problemáticas 

ambientais e pela ausência de gestão hídrica social, política e econômica. 

 A água se constitui no fator limitante para o desenvolvimento agrícola, urbano e 

industrial, tendo em vista que a disponibilidade de água doce vem sendo reduzida 

rapidamente, simultaneamente ao aumento gradativo da demanda para seus múltiplos usos e à 

contínua poluição dos mananciais ainda disponíveis. Para tanto, formas de reutilizar a água 

vêm sendo citadas pungentemente como alternativas de economia da água.  

Desde a Agenda 21 (1994) apresenta-se preocupação sobre importância especial ao 

reuso, recomendando aos países participantes da ECO, à implementação de políticas de gestão 

dirigidas para o uso e reciclagem de efluentes, integrando proteção da saúde pública de grupos 

de risco, com práticas ambientais adequadas. Segundo Rodrigues (2005) o reuso de água 

surge atuando em dois aspectos: instrumento para redução do consumo de água (controle de 

demanda) e recurso hídrico complementar. 

Em meio a diversas opções de reuso de água, filtros bioadsorventes se tornam uma 

opção de reutilizar água de efluentes através de diversos materiais. Dentre os adsorventes em 

estudo, o carvão ativado vem sendo o mais utilizado nas indústrias, devido a sua maior 

facilidade de produção e menor custo quando comparado com outros, por exemplo, com a 

sílica. Sua utilização ocorre principalmente no tratamento de efluentes em fase líquida, devido 

a sua complexa estrutura de poros, sua elevada área superficial, além de possuir boa 

estabilidade química (LETTERMAN, 1999). 

Um dos adsorventes que vem sendo diretamente utilizado é o biocarvão, definido como 

carvão vegetal de uso agrícola que sofreu degradação térmica em ambiente com ausência ou 

baixos teores de oxigênio. O biocarvão possui propriedades que em muitos casos contribuem 

para um solo de melhor qualidade, promovem o sequestro e estocagem de carbono no solo, 
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sendo utilizado principalmente para fins de reaproveitamento de resíduos (CAVALCANTE et 

al., 2014). 

O biocarvão pode ser produzido de diversos materiais orgânicos como, por exemplo, a 

casca da laranja. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, em torno de 70% do suco 

consumido mundialmente é proveniente de plantações ou da industrialização da laranja no 

Brasil (ABECITRUS, 2003). O uso da casca de laranja acarretaria na solução de dois 

problemas: destinação incorreta de rejeitos sólidos orgânicos e a remoção de contaminantes 

presentes em efluentes. 

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo produzir o biocarvão para compor 

filtros bioadsorventes como meio de tratamento terciário para reuso de águas residuárias e 

caracterizar as águas residuárias. É essencial destacar a abordagem objeto deste trabalho, na 

qual trará uma oportunidade de evolução das ações relacionadas ao meio ambiente, focando 

um olhar interdisciplinar, com bases na ética ambiental e na transformação do próprio ser 

humano. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foram recolhidos sacos cheios de bagaço de laranja in natura (Figura 

01) provenientes da lanchonete da Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

 

 

Figura 01: Sacos com bagaço de laranja in natura 

 
Fonte: Carvalho (2016). 
 

 Após a coleta foram colocados os bagaços para secagem em estufa durante 72 horas 

conforme Figura 02. 
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Figura 02: Bagaço da laranja em estufa 

 
 Fonte: Carvalho (2016). 
 

Dando sequência ao processo de produção, levou-se o bagaço da laranja para o 

Campus Rural da UFS onde foi colocado no Reator artesanal TLUD (Top-Lid Updraft 

Gasifier) reconhecido pela IBI (Iniciativa Internacional de biochar), o reator é composto por 

dois tambores, um maior e um menor (Figura 03). No maior, coloca-se a madeira e acende-se 

o fogo com óleo diesel, em seguida põe-se o tambor menor preenchido com bagaço da laranja 

(Figura 04) dentro do maior e fecham-se os dois tambores. 

Figura 03: Tambores do forno   Figura 04: Tambor interno com bagaço seco 

 
Fonte: Carvalho (2016).     Fonte: Carvalho (2016). 

   
Por volta de 55 minutos retirou-se o bagaço da laranja em forma de carvão (Figura 

05).  
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Figura 05: Biocarvão 

 

Fonte: Carvalho (2016). 

 
Após a produção do carvão, o mesmo foi levado à casa de vegetação onde ficou por 

volta de três dias (Figura 06). 

 

Figura 06: Biocarvão em casa de vegetação 

 
Fonte: Carvalho (2016). 

 

O biocarvão foi colocado em peneira de 2 mm (Figura 07) e assim peneirado por 

partes, até obter-se todo o carvão em forma granular (Figura 08). 
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Figura 07: Peneiramento                         Figura 08: CAG 

   

             Fonte: Carvalho (2016).             Fonte: Carvalho (2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o procedimento metodológico para a produção do biocarvão foi 

observado que conforme experimentos realizados anteriormente com casca de coco e logo de 

esgoto, o resultado com o bagaço da laranja esteve a contento e poderá ser utilizado em 

estudos futuros como tratamento terciário para a retenção de diversas substâncias, inclusive os 

micropoluentes emergentes. Bila & Dezotti (2007) comprovaram que o uso dos 

bioadsorventes para o tratamento de efluentes contaminados com medicamentos 

(Desreguladores endócrinos) quando comparado aos demais métodos de descontaminação, 

proporcionam uma proposta promissora, eficiente, economicamente viável e ecologicamente 

sustentável. 

Segundo CONAMA (2005) os valores de pH que causam a existência da maior parte 

dos organismos biológicos estão compreendidos entre 6 a 9. Portanto, as águas residuárias 

que proporcionam uma elevada concentração do íon H+, ou seja, pH baixo, apresentam 

complexidade para o tratamento biológico. Vale ressaltar que a importância do pH  não é 

compreendida somente nas reações biológicas e químicas existentes no tratamento de esgotos, 

mas quando as águas são utilizadas para irrigação, o fato do pH ser muito ácido ou muito 

básico pode acarretar em danosos problemas de nutrição e toxicidade para a cultura, bem 

como o surgimento de incrustações e até decomposições nos sistemas de irrigação (DUARTE, 

2006). 

Duarte (2006) apud Ayres & Westcot (1991) assinala que o pH recomendado para 

águas destinadas à irrigação, é compreendido entre os valores de 6,5 a 8,4. Conforme os 
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dados obtidos nos resultados, o pH foi de 7,68, portanto encontrando-se dentro da faixa 

considerada ideal pelos autores e não representam efeitos negativos quanto à prática da 

irrigação. 

Conforme Feigin et al. (1991), as águas residuárias possuem uma importante fonte de 

fósforo e, quando utilizadas na irrigação, restauram as fontes desse nutriente no solo. Kouraa 

et al. (2002) ao reutilizarem águas residuárias tratadas obtiveram um valor médio de fósforo 

total correspondente a 2,77 mg L -1 e, ao final do ciclo, verificaram que não houve diferença 

expressiva nos parâmetros físico-químicos do solo após irrigações. A quantidade de fósforo 

total no presente estudo correspondeu a 2,33 mg L-1, valor abaixo da média obtida no estudo 

citado. 

Duarte (2006) sinaliza que a irrigação com águas residuárias apresentou um valor médio 

de nitrogênio amoniacal de 25,41 mg L-1 para o cultivo do pimentão, fato este que contribuiu 

para a elevação da produção da cultura. Contudo, deve ser considerado o teor de nitrato no 

solo, pela representação de riscos de poluição eminentes nas águas subterrâneas, portanto no 

caso de águas residuárias foi obtido no presente estudo, um valor de 29,29 mg L-1, no qual 

ultrapassa o acima referido. 

 

CONCLUSÕES 

O bagaço de laranja poderá ser utilizado como matéria-prima para a produção de carvão 

ativado para que seja empregado em um tratamento terciário de baixo custo acoplado a um 

sistema de lagoas de estabilização (baixo custo) para a remoção de diversas substâncias 

presentes nas águas residuárias. 
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RESUMO: A reciclagem de residuais de frituras vem ganhando espaço no Brasil com a 
proposição de metodologias de reciclo apropriadas, destacando-se, a produção de 
biocombustíveis. Neste trabalho são analisadas técnicas de produção do biodiesel a partir do 
óleo residual de frituras e reciclado visando ao lado do óleo de algodão puro à diversificação 
da matriz energética brasileira e principalmente a minimização dos impactos ambientais 
decorrentes do descarte inadequado desses óleos. Foram usados, no complexo de laboratórios 
do IF Baiano - Campus Guanambi, óleos residuais de fritura coletados em diferentes 
estabelecimentos e óleo de algodão submetido a diferentes tempos de armazenagem, que são 
submetidas ao processo de transesterificação metílica tendo o hidróxido de sódio como 
catalisador. O biodiesel gerado pelo processo é lavado em três águas que após a decantação 
são aquecidos fazendo com que toda a água fosse evaporada da solução em seguida, fez-se o 
procedimento de analises físico-químicas para comparar os resultados obtidos desse material 
e os resultados obtidos do óleo de algodão com os parâmetros estabelecidos da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Conclui-se que as análises dos 
óleos provenientes dos diferentes estabelecimentos não apresentaram diferenças em relação à 
qualidade e as características exigidas pela ANP. Contudo, o principal fator verificado no 
processo que transforma esses óleos residuais em biodiesel foi o tempo de armazenagem, 
sendo de mais difícil decantação, além de apresentarem qualidade inferior à exigida pela 
agência reguladora nacional.  
Palavras–chave: diversificação, preservação ambiental, reaproveitamento, sustentabilidade 

 
BIODIESEL PRODUCTION FROM WASTE OIL FRYING AND 
COTTON OIL WITH COMPARATIVE PARAMETERS 
 
ABSTRACT:The recycling of fried food waste has been gaining ground in Brazil with the 
proposition of appropriate recycling methodologies , highlighting the production of biofuels. 
In this work biodiesel production techniques are analyzed from the residual oil fried foods and 
recycled aiming side of cottonseed oil to pure diversification of the Brazilian energy matrix 
and mainly minimizing the environmental impacts of improper disposal of waste oils. Were 
used in the complex IF Bahia laboratories - Campus Guanambi , waste frying oils collected in 
different establishments and cottonseed oil submitted to different storage times , which are 
subjected to the process of transesterification with methyl sodium hydroxide as catalyst. 
Biodiesel generated by the process is washed three waters after decanting are heated causing 
all the water was evaporated from the solution then became the physicochemical analysis 
procedure to compare the results of that material and results cotton oil with the parameters 
established ANT . It is concluded that the analysis of oils from different establishments 
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showed no differences in the quality and characteristics required by the National Agency of 
Petroleum, Natural Gas and Biofuels - ANP. However , the main factor found in the process 
that transforms these residual oils into biodiesel was the storage time , being more difficult 
decanting, in addition to having lower quality than that required by the national regulatory 
agency . 
KEYWORDS:diversification , environmental conservation, reuse , sustainability 
 
 

INTRODUÇÃO 

Reduzir a poluição ambiental é um objetivo mundial. Dentre os diferentes poluentes 

existentes, os óleos residuais são uns dos mais agressivos na atualidade por poluírem o solo e 

a água, dificultando o tratamento. A transformação e reutilização dos óleos em produtos 

menos poluentes e que agreguem valor as comunidades além de amenizar a poluição 

constitui-se em significativo aspecto ambiental e social, sobretudo considerando a 

possibilidade de melhoria nos parâmetros de desenvolvimento local e regional.  

De um modo geral, o biodiesel foi definido pela "National Biodiesel Board" dos Estados 

Unidos como o derivado mono-alquil éster de ácidos graxos de cadeia longa, proveniente de 

fontes renováveis como óleos vegetais ou gordura animal, cuja utilização está associada à 

substituição de combustíveis fósseis em motores de ignição por compressão (motores do ciclo 

Diesel) (NATIONAL BIODIESEL BOARD, 1998). 

O biodiesel é um combustível renovável e biodegradável com potencial para substituir o 

óleo diesel de origem fóssil, a partir do cultivo de oleaginosas como dendê, babaçu, palma, 

pinhão-manso, algodão, e canola, etc. Além dos óleos vegetais, gorduras animais podem ser 

utilizadas no seu processo de produção (SCHETTINO; PEZZOPANE, 2005). 

Hoje o Brasil esta entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, 

com uma produção anual, em 2010, de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada no 

mesmo ano para cerca de 5,8 bilhões de litros (ANP, 2011). O biodiesel pode ser obtido tanto 

à partir de óleos vegetais como de gorduras animal, Além destas pode se obter o biodiesel 

ainda através de frituras chamando também de cocção.  

No Brasil, o óleo de soja e o óleo de algodão são os principais óleos vegetais, O 

consumo humano em nosso país deste óleo gera o inconveniente de não reutilização para fins 

alimentares, pois o óleo vegetal ao entrar em contato com o alimento deixa de ser puro e as 

reações químicas que ocorrem durante o processo de fritura modificam sua composição 

gerando o aumento da quantidade de ácidos graxos livres e subprodutos das reações de 

oxidação, prejudicando o seu reciclo (Silva Oliveira et al., 2007). Surge, portanto, o problema 

de descarte desse resíduo. 
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O uso do óleo de fritura de cozinha tem aumentado fortemente nos últimos anos, tanto 

em uso doméstico quanto industrial. O destino de boa parte desse resíduo é o esgoto, o que 

acarreta problemas nas estações de tratamento, devido ao seu alto potencial poluente 

(Sabudak e Yildiz, 2010) e custos no sistema de saúde, devido aos nocivos impactos para a 

saúde humana (Costa Neto et al., 2000).  

Este trabalho tem como objetivo a análise físico-química de óleos residuais de fritura 

provenientes de diferentes locais de coleta e tempo de armazenagem e o óleo de algodão com 

diferentes tempos de armazenagem para produção do biodiesel conforme os critérios de 

qualidade exigidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível – ANP.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Complexo de Laboratórios do IF Baiano – Campus 

Guanambi. Para realização do experimento foi necessário volumes de óleos residuais de fritura, óleos 

de algodão, soda caustica e metanol, isto é, para cada 10 litros de óleos tanto o de algodão quanto os 

residuais de fritura coletados foram necessários 1,5 litros de metanol para a produção do biodiesel.  

A coleta da matéria prima principal para a fabricação do biodiesel foi realizada em diferentes 

estabelecimentos, sendo o primeiro no refeitório do IF Baiano - Campus Guanambi e os demais em 

pontos comerciais localizadas dentro e no entorno do campus. 

Primeiramente realizou-se a filtragem do óleo de fritura devido o fato de o óleo conter 

impurezas, como restos de comidas, este foi deixado em repouso de 24 h para decantação das 

partículas; apos isto foi realizada uma filtragem em tecido de tule dobrado. Em seguida pesou-

se os óleos residual, em seguida o material foi aquecidos a uma temperatura de 60ºC submetida a uma 

constante agitação em uma panela de alumínio aquecida por um fogão a gáz, posteriormente uma 

solução catalisadora constituída de metanol e NaOH foi adicionada ao óleo. O tempo estipulado para a 

reação foi de uma hora e vinte minutos (1h e 20 min.).  

Após este período o biodiesel foi separado da glicerina em um funil de separação. O biodiesel 

passou pelo processo de lavagem com água destilada na proporção de 30% sendo então 

desumidificado em estufa a 110ºC. 

Os testes de transesterificação metílica foram realizados utilizando amostras de três período de 

armazenamento sendo esses tempo de armazenagem (30, 60, 120) dias após a fritura para os 

óleos residuais e posterior a extração para os óleo de algodão.  

Avaliou se o rendimento para os dois tipos de óleos submetido aos três periodos de 

armazenamento e seus teores de umidade, densidade e indice de acidez. As análises de 

umidade, índice de acidez e foram realizadas de acordo com as metodologias preconizadas 

pelo Instituto Adolf Lutz (IAL, 2005). Todas as análises foram feitas em triplicata. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os óleos residuais de frituras representam grande potencial de oferta. Um levantamento 

primário da oferta de óleos residuais de frituras, suscetíveis de serem coletados, revela um 

potencial de oferta no país superior a 30 mil toneladas por ano. Algumas possíveis fontes dos 

óleos e gorduras residuais são: lanchonetes e cozinhas industriais, indústrias onde ocorre a 

fritura de produtos alimentícios, os esgotos municipais onde a nata sobrenadante é rica em 

matéria graxa, águas residuais de processos de indústrias alimentícias (SILVA et al., 2005). 

Contudo esses óleos a serem coletados muitas vezes si encontram em condições de 

armazenamento precárias, esses óleos vegetais, oriundos de qualquer planta oleaginosa, 

quando exposto a altas temperaturas por longos períodos sofre oxidação e hidrólise dos seus 

triglicerídeos, comprometendo suas propriedades nutricionais, como os ácidos graxos (e.g. 

linoléicos, palmítico, oléico e linoléico), perdendo também antioxidantes, tocofenolácidos, 

sofrendo severas transformações químicas e físicas, como aumento da viscosidade, cor do 

óleo e odor desagradável (COSTA NETO & FREITAS, 1996). 

Essas transformações físicas e químicas que sofreram o óleo somado ao tempo de 

armazenagem do produto que intensifica ainda mais essas mudanças em suas propriedades, 

faz com que o óleo residuais de fritura tenha menor rendimento no processo de 

transesterificação que é o método mais comum e o único que leva a produtos comumente 

denominados biodiesel, isto é, ésteres alquílicos de óleos e gorduras. 

Quando se compara óleos residuais de fritura com óleo de algodão sem passar por 

nenhum processo de cocção observa se que o segundo apresenta um melhor rendimento 

devido as suas propriedades permanecerem inalteradas obtendo 80% de produtividade aos 30 

dias de armazenagem, ao confrontar a produção dos referidos óleos com a em função do 

tempo de armazenagem (30, 60, 120) dias após a fritura para os óleos residuais e posterior a 

extração para os óleo de algodão. Observa-se que não houve queda uma queda significativa na 

produção em diferentes dias de armazenamento para o volume de biodiesel produzido oriundo 

do óleo de algodão variando apenas em 0,2 litros de perca na produção a cada 10 litros de 

óleos armazenados, para os armazenados em condições precárias por 120 dias. 

O rendimento dos óleos residuais coletados e armazenados ate aos trinta dias chega a 

74% sendo comprometida à medida que se aumenta o tempo de armazenagem, havendo um 

decréscimo na produtividade proporcional ao aumento do tempo de armazenagem. Após os 

60 dias de armazenagem o processo de transesterificação obteve apenas 50% de produtividade 

caindo a produção em 24%, e aos 120 dias de armazenagem não houve produção de biodiesel, 

Figura 1. 
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Figura 1. Rendimento do biodiesel em função dos dias de armazenamento. IF Baiano, 2016. 

A transesterificação é a reação de transformação de um éster em outro através da reação 

com álcool, normalmente metanol ou etanol. Neste caso é denominada de metanólise ou 

etanólise, respectivamente. 

A catálise básica específica que ocorre Quando apenas certas bases são eficazes no 

procedimento acontece porque o íon OH- é um nucleófilo muito mais reativo do que a água. 

Assim uma reação de hidrólise que envolve um ataque nucleofílico por íons OH- acontece a 

uma taxa maior do que o caminho que envolve o ataque nucleofílico somente pela água 

(Carey e Sundrerg, 1993). 

Segundo COSTA (2012), Os ácidos graxos livres presentes nos óleos também reagem 

com álcalis, resultando em sabões. Neste caso a reação recebe o nome de neutralização 

respectivamente.  MORETTO E FETT (1998) Complementa que as reações de saponificação 

e de neutralização servem de base para importantes determinações analíticas como índice de 

saponificação e índice de acidez. 

Os testes com as amostras, que foram coletados e armazenados por quatro meses, mostraram-se 

inviável para realização do processo de transesterificação metílica, pois além de se tornar um óleo 

rançoso não concluiu o procedimento. Essa mistura dos óleos com o álcool etanol e o catalisador 

soda caustica (NaOH) ocorreu um processo de saponificação na mistura de óleo residual, e a 

reação adquirida com o óleo armazenado por quatro meses  foi gelatinosa e sem fases 

distintas evidentes. Figura 2. 
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Figura 2. Processo de transesterificação metílica com saponificação em (A), e formação de 
biodiesel em (B). IFBaiano, 2016. 

A etapa de lavagem aquosa tem o objetivo de remover qualquer quantidade residual de 

catalisador, sabões, sais, metanol ou glicerina livre do produto final. A neutralização antes da 

lavagem aquosa reduz a quantidade de água necessária para o processo e minimiza a 

tendência à formação de emulsões, quando a água de lavagem é adicionada ao biodiesel. 

Após o processo de lavagem, qualquer água residual é removida do biodiesel por um 

processo de evaporação a vácuo (KNOTHE et al, 2006). 

De acordo com a portaria n° 255 de 15 de setembro de 2003 da agência nacional do 

petróleo (ANP) o índice de acidez aceitável é de 0,80%. Segundo MOURA (2010), O teor de 

umidade do óleo utilizado para produção de biodiesel deve ser o menor possível, pois 

umidade acima de 0,5% provoca a hidrólise de triglicerídeos convertendo-os em AGL, o que 

proporciona o aumento do teor de acidez, formação de sabão e diminuição no rendimento das 

reações. 

Nos experimentos com os dois tipos de óleos (óleos residuais de frituras e óleos de 

algodão que não sofreu infusão) foram realizados testes para analisar o teor de umidade, 

índice de acidez e densidade comparando-os com os valores padronizados a essas 

características pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Os melhores resultados obtidos independente do tempo de armazenagem foram para o 

óleo de algodão que mais si aproximou dos padrões da ANP para os parâmetros avaliados, 

contudo os óleos residuais de fritura manteve se também dentro de uma faixa ideal em todos 

os testes feitos nos tempos de armazenagem ate os 60 dias. Aos 120 dias de armazenagem 

para os óleos residuais de fritura não obteve a formação do produto final pelo processo de 

transesterificação metílica devido este óleo ter ficado mais rançoso devido o tempo de 

armazenamento fazendo com que este saponificasse Figura 1.  

A B 
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Os óleos residuais mostrou altamente viável sua fabricação desde que coletado e 

armazenado por um médio período de dias, quando comparado com o óleo de algodão apesar 

o óleo ele si destaca pelo aspecto socioambiental, por sua fácil obtenção e possuir padrões 

físico-químicos aceitáveis pela normas de qualidade da ANP. 

 
Figura 3. Teor de úmida de em (%), Densidade do óleo em (g/cm3), Indice de acidez (IA) 
em função dos dias de armazenamento. IF Baiano, 2016. 
 

CONCLUSÕES 

Verificou-se possível a fabricação manual de biodiesel a partir de óleos residuais de 

fritura e óleo de algodão armazenado por um período de dois meses. 
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RESUMO: Nos últimos anos a preocupação com a questão ambiental tem crescido de forma 
significativa, tomando proporção mundial, de forma que se tornou indispensável pensar em 
crescimento, sem antes avaliar os impactos que isso acarretará ao meio ambiente. Partindo 
disso, o presente trabalho teve como objetivo, estudar as condições técnicas de se utilizar o 
resíduo da indústria da mineração de beneficiamento de Scheelita, como agregado para a 
fabricação de blocos prensados. Ao longo dos anos surgiram várias pesquisas ligadas a 
sustentabilidade na construção civil a exemplo da utilização de resíduos de granito e caulim 
como materiais alternativos na produção de tijolos ecológicos. Para esta pesquisa as amostras 
recolhidas foram provenientes da Mina Brejuí, localizada no município de Currais Novos no 
Rio Grande do Norte. As amostras foram caracterizadas de acordo com os métodos utilizados 
para ensaios em areia normal e foram incorporados a cal e o cimento como materiais 
aglomerantes, além do resíduo como agregado. Os blocos foram produzidos em uma prensa 
mecânica e curados em câmara úmida para evitar a perda de água durante o processo. Após a 
cura, foram submetidos a ensaios de resistência mecânica, onde se constatou uma resistência a 
compressão em média de 2,00MPa. O bloco desenvolvido atendeu as expectativas de 
apresentar um produto de fácil tecnologia e ecologicamente correta, uma vez que, ao tempo 
que se promove uma alternativa a deposição dos resíduos da indústria de extração da 
Scheelita, se reduz a exploração da areia natural.    

Palavras–chave: agregado, rejeito da mineração, scheelita, sustentabilidade 
 

PRESSED BLOCK PRODUCTION USING INDUSTRIAL WASTE 
 
ABSTRACT: In recent years, the worry about environmental issues has grown significantly, 
taking a world scale, becaming necessary to think of growth without first assessing the impact 
that this will cause to the environment. The present study aimed to study the technical 
conditions of using the residue of the Scheelite beneficiation mining industry, as aggregate for 
the manufacture of pressed blocks. Over the years there have been several studies related to 
sustainability in the construction example of the use of granite and kaolin waste materials as 
additives in the production of green bricks. For this research the samples collected were from 
Brejuí Mine, located in the city of Currais Novos in Rio Grande do Norte. The samples were 
characterized according the methods used for standard sand and trials were incorporated into 
lime and cement as binder materials, in addition to waste as aggregate. The blocks were 
produced in a mechanical press and cured in a moist chamber to prevent loss of water during 
the process. After curing, they were subjected to mechanical strength tests, which 
demonstrated a compression resistance average of 2,00MPa. The block developed met the 
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expectations of a product display technology easy and environmentally friendly, since the 
time it promotes the deposition of an alternative extraction industry waste from Scheelite is 
reduced exploitation of natural sand.  
 
KEYWORDS: aggregate, mining waste, scheelite, sustainability 
 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos pesquisas em diversos setores veem sendo desenvolvidas a fim de 

alcançar a sustentabilidade na construção civil, propondo soluções que minimizem os 

impactos ambientais e maximizem a conservação dos recursos naturais utilizados nesse setor. 

A utilização de matérias primas alternativa traz grandes benefícios ambientais e financeiros, 

evitando o transporte de matéria prima e os custos decorrentes, assim sendo a reutilização dos 

resíduos da mineração acarretaria em soluções para os destinos finais deste material 

geralmente descartado de forma inadequada ao meio ambiente.  

A pesquisa proposta visa apresentar as condições técnicas de se utilizar o resíduo da 

indústria da mineração como agregado miudo em substituição da areia no uso de produtos 

para a construção civil. A motivação desta pesquisa é lançar uma alternativa ambientalmente 

correta e tecnicamente viável para o destino final desses resíduos, bem como reduzir a 

exploração de areia natural.  

A utilização de materiais reciclados ou reaproveitados em setores como o da 

construção civil representam uma atual preocupação com a questão da sustentabilidade, 

porém pode reverter frutos nas questões financeiras também. Segundo Vieira e Dal Molin 

(2004), o que falta para comprovar a eficácia da utilização de agregados reciclados é a certeza 

sobre os ganhos reais dos construtores e a qualidade do produto produzido.  

Novas tecnologias têm buscado desenvolver materiais mais sustentáveis, cujas fontes 

possam ser renováveis ou recicláveis. Porém esta preocupação com a utilização de materiais 

não-convencionais não é nova e já vem sendo adotada em vários países desenvolvidos, como 

justifica Neves et al (2002), citando três principais razões que motivam os países a reciclarem 

seus rejeitos industriais; primeiro, o esgotamento das reservas de matérias-primas confiáveis; 

segundo, o crescente volume de resíduos sólidos, que põem em risco a saúde pública, ocupam 

o espaço e degradam os recursos naturais e, terceiro, a necessidade de compensar o 

desequilíbrio provocado pelas altas do petróleo. Com o desenvolvimento de novos materiais, 

as combinações tradicionais começam a ser melhoradas e a apresentação de uma alternativa a 

utilização de materiais-primas convencionais caracteriza uma inovação no processo de 

produção.  
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A scheelita é um mineral pertencentes a classe dos tungstatos, com composição 

química representada por CaWO4 (19,4% de CaO e 80,6% WO3) e seu nome foi uma 

homenagem ao descobridor do Tungstenio, Honors Karl Wilhelm Scheele. A scheelita possui 

brilho vítreo e adamantino e pode ser encontrada nas cores banca, verde, amarela e marrom. 

(Dana, 1978). Segundo Fernandes (2011), a viabilidade desse material está na obtenção dos 

seguintes minerais: scheelita (CaWO4), wolframita ((FeMn)WO4), a ferberita (FeWO4), 

huebnerita (MnWO4) e a powelita (Ca(MoW)O4). De acordo com Machado (2012) No Brasil, 

os maiores exploradores do tungstênio provenientes da scheelita estão localizados no estado 

vizinho do Rio Grande do Norte, mais precisamente na região do Seridó, que engloba cerca 

de 70% das 40mil toneladas registradas no ano de 2010. 

As amostras escolhidas para a pesquisa são provenientes da Mina Brejuí, localizada 

no município de Currais Novos no Rio Grande do Norte. Segundo dados da indústria de 

mineração Tomaz Salustiano S/A, a mina iniciou suas atividades em 1943 com um auge na 

década de 70. Em 1997 chegou a interromper suas atividades, retornando suas atividades no 

ano de 2005. De acordo com Machado (2012), para cada tonelada 250kg são de concentrado 

de scheelita e 750kg de rejeito. As dunas formadas com o acumulo desses resíduos podem ser 

vistas no entorno da cidade.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Materiais 

Cimento - O cimento utilizado na pesquisa foi o cimento Portland do tipo CP II – F 32, 

que contem adição de filer de calcário. A norma que trata deste tipo de cimento é a NBR 

11578. Resíduo de Scheelita (RSch) - Os resíduos da scheelita foram coletados nas dunas 

existentes no complexo da indústria mineradora Mineração Tomaz Salustiano S.A., localizada 

no município de Currais Novos no Rio Grande do Norte. Para esta pesquisa os resíduos foram 

utilizados em sua forma natural, sem passar por nenhum processo de beneficiamento.  Cal - A 

cal utilizada como aglomerante para a produção da argamassa e dos blocos foi utilizada na 

forma hidráulica (industrializada), do tipo CH1, proveniente do comercio local.  

 

Métodos  

Segundo a ABNT NBR NM 27/2001(Redução da amostra de campo para ensaios de 

laboratório), as amostras devem ser identificadas conforme a conveniência de cada 

pesquisador, mas deverão conter informações tais como: designação do material, número de 
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identificação de origem, tipo de procedência, massa, local e data da amostragem e responsável 

pela coleta.  

O método do quarteamento é descrito na ABNT NBR NM 27/2001, que consiste em 

colocar a amostra em uma superfície lisa, rígida e plana, homogeneizando-a e revolvendo-a 

no mínimo três vezes. Feito isto, deve-se formar um cone com a amostra e achatá-lo com a 

ajuda de uma pá formando um tronco de cone com diâmetro da base com valor entre quatro e 

oito vezes a altura no mesmo. A amostra deve ser dividida em quatro partes, duas no sentido 

diagonal serão descartadas e as outras duas partes agrupadas novamente. Este procedimento 

deverá ser repetido até reduzir a amostra à quantidade necessária para a execução do ensaio 

pretendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119 e Figura 2120: Processo de quarteamento da amostra. IFPB, 2015. 

 

Granulometria 

A análise granulométrica de um agregado consiste na separação do agregado por 

meio de peneiramento de onde são retirados os percentuais retidos e acumulados em cada 

peneira. Esta análise é de fundamental importância para uma correta dosagem do concreto e 

das argamassas que serão analisadas. O diâmetro médio das partículas dos agregados 

influência diretamente no fator água/cimento e consequentemente na resistência e 

trabalhabilidade do compósito. No ensaio de granulometria ainda são definidos o diâmetro 

médio das partículas e o modulo de finura (corresponde a soma dos percentuais retidos e 

acumulados e divididos por 100) que influencia no consumo de água e consequentemente na 

resistência do concreto. De acordo com Ambrozewicz (2012), uma granulometria adequada é 
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a que o consumo de cimento é menor, e que quanto maior a superfície especifica do grão, 

maior a quantidade de água, consequentemente menor a resistência do material.  

Seguindo as orientações da ABNT NBR 248/2003 - Determinação da composição 

granulométrica dos agregados, o ensaio consistiu na secagem da amostra em estufa, no 

encaixe das peneiras de acordo com uma ordem decrescente de abertura formando um único 

conjunto, na colocação da amostra na peneira de maior abertura, o agitamento mecânico do 

conjunto e por fim a remoção do material retido em cada peneira para determinar a massa de 

cada porção retida. Ao final do ensaio, deverão ser apresentados as porcentagens retidas em 

cada peneira, as porcentagens acumuladas de cada peneira, a dimensão máxima característica 

e o modulo de finura do agregado. 

 

Massa especifica 

A massa especifica do agregado é a relação entre a massa e o volume dos grãos do 

agregado analisado, excluindo-se os vazios. A norma ABNT NBR  52/2009 estabelece os 

critérios para a realização destes ensaios. O procedimento consiste em pesar a amostra e 

coloca-la no frasco especifico e registrar a massa do conjunto, encher o frasco com água até a 

marca de 500ml, após uma hora completar com água até a marca de 500cm³ e determinar a 

massa total com precisão.  

 

Massa unitária 

A massa unitária de um agregado é a relação entre a massa total de um determinado 

agregado e o volume do mesmo, considerando os espaços vazios entre os grãos. A 

determinação da massa unitária de um agregado auxilia na conversão dos traços em massa e 

volume e vice versa, deverá seguir as especificações da ABNT NBR 45/2006 – Determinação 

de massa unitária e do volume dos vazios. De acordo com esta norma, o material deverá ser 

submetido a diferentes procedimentos, a depender da dimensão máxima característica do 

material. Uma vez submetidos à pesagem e ao registro da massa contida no recipiente (de 

acordo com um dos métodos apresentados na ABNT NBR 45/2006) é retirada o valor da 

massa unitária do agregado. 

 

Definição dos traços utilizados  

Para a produção do bloco foram utilizados o resíduo de scheelita no estado natural, 

cal e cimento. Os materiais presentados na tabela 1 representa o quantitativo para a produção 

de quatro unidades dos blocos prensados.  
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Tabela 1: Traço em volume e em massa do bloco prensado. IFPB, 2016. 

 Traço em VOLUME Traço em MASSA  Fator a\c 
 Cimento Cal Agregado Cimento Cal Agregado  
T1 1 1 5 1 2,81 4,21 1 

 

Ensaios para bloco prensado  

Os blocos produzidos com o resíduo de Scheelita foram moldados em prensa manual 

e curados de acordo com o recomendado pela ABNT NBR 10833/2013 que estabelece 

procedimentos para a fabricação de blocos de solo-cimento. Essa norma orienta que os blocos 

devem permanecer em ambiente úmido durante 7 dias e ensaiados após 14 dias. Para os 

ensaios de resistência a compressão e absorção foram adotados os procedimentos da ABNT 

NBR 8492/2012, onde os blocos são divididos ao meio, perpendicularmente à sua maior 

dimensão, superpostos e ligados por uma camada fina de pasta de cimento. Com o objetivo de 

regularização das faces que foram expostas à compressão, os corpos de prova foram capeados 

com uma pasta de cimento e submetidos à compressão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização  

Na Tabela 2, está contido os resultados da distribuição granulométrica do resíduo de 

scheelita utilizado nesta pesquisa. 

 
Tabela 218:  Distribuição granulométrica do resíduo e Scheelita. IFPB, 2015 

Resíduo de Scheelita (RSch) 

Amostra 1 (500g) Amostra 2 (500g) Média 

Peneira 

(mm) 

Retido 
(g) 

% 
Retido 

 

% 

Acum. 

Retido 
(g) 

 

% 
Retido 

 

% 
Acum. 

% 
Retido 

% 
Acumulado 

4.8 0,3 0,10 0,10 0 0 0 0,05 0,05 

2.4 0,4 0,10 0,20 0,7 0,20 0,20 0,15 0,20 

1.2 33,2 6,7 6,9 40,7 8,1 8,3 7,40 7,6 

0.6 122,7 24,6 31,5 135,2 27,0 35,3 25,8 33,4 

0.3 154,7 31,0 62,5 146,4 29,3 64,6 30,15 63,55 
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0.15 133,5 26,7 89,20 122,0 24,4 89 25,55 89,10 

Fundo 53,9 10,8 100 54,8 11,0 100 10,90 100 

Total 498,7 100 290,1 499,8 100 297,4 100 293,9 

Massa unitária do material solto = 1,67g/cm ³ 

Massa Especifica = 2,90g/cm³ 

Dimensão máxima característica = 2,4mm 

Módulo de Finura = 2,93 

 
 Observando os valores do resíduo da Scheelita (Tabela 2), verifica-se que as duas 

amostras apresentaram dimensões máximas característica de 2,4mm, segundo norma da 

ABNT NBR NM Nº248. A distribuição granulométrica evidenciou que o maior percentual de 

material retido fica na peneira ABNT Nº 50 (300µm).  Para o modulo de finura o resultado 

encontrado foi de 2,93 sendo classificado como areia grossa segundo a mesma norma 

anterior, figura 3.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3121: Percentual retido do resíduo de Scheelita após o ensaio de granulometria. IFPB, 

2015. 

 

As massas especificas e unitárias do resíduo apresentaram resultados de 2,90g\cm³ e 

1,67g\cm³ respectivamente. Estes valores apresentam bastante semelhança com a 

caracterização da areia natural cujo valor de massa especifica encontrada foi de 2,63g\cm³. 

Esses resultados direcionaram as primeiras dosagens para a produção de bloco prensado. 

 

Ensaios dos blocos 

Foi realizado apenas um estudo de traço conforme apresentado e identificou-se que a 

mistura apresentou características físicas adequadas a moldagem, como por exemplo a coesão 

4.8mm 2.4mm 1.2mm 0.6mm 0.3mm 0.15mm Fundo

Amostra 1 0,1 0,1 6,7 24,6 31 26,7 10,8

Amostra 2 0 0,2 8,1 27 29,3 24,4 11

Média 0,05 0,15 7,4 25,8 30,15 25,55 10,9

0
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necessária para a moldagem. O material foi quantificado o suficiente para a produção de cinco 

blocos e misturado em na argamassadeira para posteriormente serem colocados na prensa 

manual.   Os blocos foram submetidos ao processo de cura em câmara úmida durante 7 dias, e 

depois estocados em condições de temperatura do ambiente do laboratório (aproximadamente 

23°C). Após 60 dias, os blocos foram submetidos ao ensaio de resistência a compressão e 

apresentaram 2,0MPa de resistência a compressão. Os resultados são satisfatórios com relação 

a resistência a compressão, uma vez que a norma para blocos prensados de solo cimento 

especifica um mínimo individual de 1,7MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1224 e 5: Moldagem e preparação para ensaio de resistência a compressão. IFPB, 

2016 

 

CONCLUSÕES 

A partir da presente pesquisa, foi possível identificar diferentes possibilidades de 

utilização do resíduo de Scheelita em produtos para a construção civil. Foram produzidos 

blocos prensados a partir de resíduo da indústria de mineração. O bloco desenvolvido atendeu 

as expectativas de apresentar um produto de fácil tecnologia e ambientalmente correta, uma 

vez que, ao tempo que se promove uma alternativa a deposição dos resíduos da indústria de 

extração da Scheelita, se reduz a exploração da areia natural. Diante dessas perspectivas, 

espera-se contribuir para o avanço cientifico sobre materiais não convencionais, aprofundando 

o conhecimento sobre o produto apresentado. 
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RESUMO: A reutilização de resíduos é considerada uma excelente alternativa para o 
desenvolvimento sustentável. Para a Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no documento Nosso Futuro Comum à sustentabilidade é “aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas necessidades”. Uma forma de proporcionar uma solução sustentável para o 
vidro seria a reutilização de resíduos de vidro na produção de concretos. Quando misturados 
com materiais a base de cimento os pós de vidro finamente moídos apresentam boa qualidade 
pozolânica devido ao teor de sílica e alumina amorfa presentes em sua composição. A 
utilização de pó de vidro em substituição parcial ao cimento na produção de concreto, não só 
apresenta benefícios ambientais significativos, como melhora o desempenho dos concretos 
quando utilizado em quantidades ideais. A pesquisa teve como objetivo a substituição parcial 
do cimento por pó de vidro finamente moído, menor que 75 μm. Os resíduos de vidro foram 
coletados na própria indústria da construção civil em obras e empresas vidreiras que 
trabalham com corte e entrega do produto. Foram realizadas comparações entre concretos 
convencionais e concretos produzidos com vidro em diferentes percentuais de substituição ao 
cimento Portland. As análises comparativas foram realizadas através das propriedades 
mecânicas de resistência à compressão e tração por compressão diametral aos 7, 14, 21, 28 e 
90 dias. As misturas de concreto com 10% de substituição apresentaram os melhores 
resultados para os dois tipos de ensaios mecânicos realizados.  

Palavras–chave: cimento Portland, construção civil, reutilização, substituição  

 

CONCRETE PRODUCTION FROM RAW MATERIALS AMAZONIAN AND GLASS 
POWDER ADDITION 
 

ABSTRACT: The reuse of waste is considered an excellent alternative to sustainable development. 
According to the World Commission on Environment and Development in the document Our 
Common Future sustainability is "one that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their needs." One way to provide a sustainable solution to the 
glass would be the reuse of glass waste in the production of concrete. When mixed with materials to 
cement glass powders finely ground have good quality pozzolanic due to the silica content and 
amorphous alumina present in its composition. The use of glass powder to partially replace cement in 
concrete production, not only has significant environmental benefits, such as improving the 
performance of concrete when used in optimal amounts. The research aimed to the partial replacement 
of cement with finely ground glass powder is less than 75 μm. Glass waste were collected in own 
construction industry works and glass companies working with cutting and delivery. Comparisons 
between conventional concrete and concrete were made with glass produced in different percentages 
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of replacement of Portland cement. Comparative analyzes were performed using the mechanical 
properties of resistance to compression and traction by diametrical compression at 7, 14, 21, 28 and 90 
days. Concrete mixtures with 10% substitution showed the best results for both types of mechanical 
tests. 

KEYWORDS: Portland cement, construction, reuse, replacement 
 

INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de resíduos sólidos é uma das principais preocupações do governo de 

grandes cidades. A cada ano é necessário aumentar a área em aterros para disposição de 

resíduos urbanos que poderiam ser reutilizados e melhor aproveitados. Além de diminuir o 

uso intensivo de matérias-primas naturais, o uso de resíduos sólidos pode tornar mais 

econômica a fabricação de alguns materiais.  

Manaus é um caso particular, por se tratar de uma grande cidade isolada por largas 

extensões de florestas e rios. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Manaus chegou a 2.054.711 habitantes em 2015 e desde o ano de 2011 se mantém como o 

sexto município de maior PIB nacional. Embora a disponibilidade de área seja relativamente 

grande, Manaus atualmente apresenta sérios problemas com o gerenciamento de resíduos 

urbanos. 

De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS, 

2015), nos primeiros oito meses de 2015 foram coletados cerca de 640 toneladas de resíduos 

sólidos na cidade de Manaus, médias diárias de 2.621 toneladas e 1,3 kg/habitante, não 

contabilizados os resíduos coletados por empresas privadas e de disposições clandestinas. 

Parte dos chamados resíduos sólidos é formada por resíduos de construção civil. A 

Resolução Conama n° 307 define responsabilidades ao Poder Público e instituições privadas, 

tornando obrigatória a execução de um Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil para os Municípios até 2017. 

A reciclagem de resíduos da construção civil pode trazer grandes benefícios ao meio 

ambiente, além de dar aos mesmos uma destinação correta, economizar matérias-primas e 

energia, e reduzir a poluição gerada no setor. Durante o processo de fabricação de uma 

tonelada de cimento, por exemplo, em torno de 659 kg CO2 são lançados na atmosfera 

(LIMA, 2010). Minimizar ou aumentar a eficiência do uso de cimentos em concretos é de 

grande relevância para uma economia sustentável. Nesse aspecto, a produção de pozolanas 

em concretos tem chamado a atenção e cada vez mais estudiosos têm se interessado pela 

reciclagem de vidros para essa finalidade. Resíduos de vidro da própria construção civil vêm 

sendo sistematicamente desperdiçados na região de Manaus, pela inviabilidade econômica de 
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destiná-los aos distantes centros fabricantes de vidro em outras regiões do país para a 

reciclagem tradicional, enquanto há um enorme potencial de emprego dos mesmos na 

produção de concretos. 

Embora existam várias alternativas de reaproveitamento de vidros, exigências de 

investimento em grandes áreas para recondicionamento e aquisição de equipamentos de 

separação e cominuição ainda  limitam a capacidade de absorção de tais resíduos nos centros 

urbanos, fazendo com que muitos deles tenham os aterros sanitários como disposição final  

(IDIR, CYR e TAGNIT-HAMOU, 2009). 

A reutilização de vidro na produção de concretos seria uma solução sustentável. Os 

resíduos de vidro adequadamente triturados e peneirados em uma granulometria apropriada 

podem apresentar características semelhantes à de agregados naturais. O reuso do vidro 

quando empregado na fabricação de concretos diminui os custos de produção (TOPCU e 

CANBAZ, 2004). 

O concreto tradicional é uma mistura de cimento Portland, agregado grosso (brita ou 

seixo), agregado fino (areia) e água (BAUER, 2005). O cimento misturado à água forma uma 

pasta aderente que tem a função de unir os agregados e no estado fresco pode ser conformada 

em diferentes formas. O material granular é chamado de agregado, como seixos, britas, areias 

ou resíduos de construção e demolição. As partículas maiores que 4,75 mm são chamadas de 

agregado graúdo ou grosso, já o termo agregado fino ou miúdo refere-se às partículas de 

diâmetro entre 75 µm e 4,75 mm (ABNT, 2009).  

Entretanto, as adições de vidro em concretos e argamassas são limitadas pela reação 

química entre os componentes alcalinos da pasta de cimento e a sílica reativa na forma de gel, 

que ocorre com expansão volumétrica, possibilitando o aparecimento de fissuras que aceleram 

os processos de oxidação de armaduras, assim como a diminuição da resistência mecânica. 

Porém, a adição de pó de vidro finamente moído na dosagem ideal de misturas de concreto e 

argamassa anula os efeitos de tal reação. Além disso, alguns aditivos minerais como a sílica e 

o metacaulim reduzem os efeitos de expansão ocasionados pelos agregados de vidro 

(MAGESWARI e VIDIVELLI, 2010).  

Assim, o presente trabalho teve por objetivo estudar o efeito da substituição parcial de 

cimento Portland por diferentes proporções (10, 15 e 20% em massa) de pó de vidro 

reciclado, com granulometria menor que 75 µm, na resistência à compressão axial e tração 

por compressão diametral de corpos de prova de concretos para construção civil produzidos 

com matérias-primas amazônicas.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

A resistência à compressão aos 28 dias característica fck = 25MPa foi tomada como 

referência para a formulação dos concretos. A relação em massa água/cimento foi mantida 

constante em 0,55. O agregado graúdo utilizado foi a brita da jazida Figueiredo a 150 km de 

Manaus, o agregado miúdo foi a areia de terra firme, jazida Arco Iris a 120 km de Manaus e o 

cimento utilizado foi o CP IV-Z 32 da empresa Nassau. 

O método utilizado para a dosagem na produção de concretos foi o racional, ajustado 

em laboratório. Foram produzidas misturas de concreto convencional (considerado como 

referência) e contendo 10, 15 e 20% em massa de pó de vidro em substituição ao cimento 

Portland. 

Foram moldados 15 corpos de prova para cada mistura analisada, rompidos para as 

idades de 7, 14, 21,28 e 90 dias. A moldagem dos concretos frescos foi realizada na forma de 

corpos de prova cilíndricos com dimensões de 10 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento. 

As moldagens foram sempre realizadas com adensamento em três camadas com 12 golpes, 

utilizando-se uma haste metálica. 

Foram realizados ensaios mecânicos de compressão axial e tração por compressão 

diametral. Os ensaios foram realizados em uma prensa universal modelo N 1500 LC Pavitest, 

Contenco, com capacidade de 120 toneladas-força, no Laboratório de Materiais de Construção 

e Resistências dos Materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas - IFAM.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A resistência à compressão das misturas foi analisada em função do tempo de cura para 

as idades 7, 14, 21, 28 e 90 dias. Os resultados podem ser observados na Figura 1. Os valores 

médios de compressão axial demonstram que as resistências aumentam com o crescimento da 

idade de rompimento para todas as dosagens no intervalo analisado, com exceção do concreto 

convencional, cuja resistência permaneceu constante dentro do erro experimental após os 28 

dias. Observa-se que a resistência média do concreto com 10% de vidro em substituição ao 

cimento Portland apresenta uma pequena melhora a partir dos 60 dias comparado à mistura de 

controle. A formulação com 15% de vidro apresentou resultado praticamente igual à amostra 

de controle somente aos 90 dias. Já a dosagem com 20% de vidro apresentou diminuição 

significativa da resistência à compressão em todas as idades ensaiadas.  
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As barras de erro apresentadas são indicadas para representar o erro estimado da 

variação de resistência dos três corpos de prova rompidos nas idades previamente definidas. 

Correspondem aos intervalos de confiança segundo a distribuição t de Student.  

 

 

Figura 1. Resistência à compressão axial de concretos com diferentes proporções de pó 

de vidro em substituição parcial ao cimento Portland. IFAM, 2016.  

 

Os resultados dos ensaios de tração por compressão diametral são mostrados na Figura 

2. Nesse caso, verifica-se que as amostras com 10% de vidro apresentam resistências 

significativamente maiores quando comparadas as do concreto convencional, a partir de 21 

dias. As demais formulações apresentaram resistências equivalentes a do concreto 

convencional, nos limites de erro experimental, após 21 dias. Todas as formulações com vidro 

apresentaram resistência mecânica menor que a do concreto convencional em idades menores 

que 21 dias. A dosagem com 20% de vidro mostrou resultado médio insatisfatório em todas as 

idades.  
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Figura 2. Resistência à tração por compressão diametral dos concretos com diferentes 

proporções de pó de vidro em substituição parcial ao cimento Portland. IFAM, 2016.    

 

Os melhores resultados mecânicos com vidro em substituição ao cimento foram 

alcançados com a mistura com 10% de substituição, tanto para os esforços de compressão 

como de tração. O resultado dos ensaios de compressão axial e tração por compressão 

diametral indicam que o ganho de resistência do concreto com pó de vidro ocorre a uma taxa 

ligeiramente menor do que em concretos normais, mas o mesmo tem potencial de alcançar 

melhores resultados em idades mais avançadas. A taxa mais lenta de aumento da resistência 

dos concretos com vidro reflete a reação pozolânica do vidro com o hidróxido de cálcio em 

hidratos de cimento (TURGUT e YAHLIZADE, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

Tanto a resistência à compressão como à tração para as amostras de 10, 15 e 20% de 

vidro aumentam com a idade, porém as resistências médias tendem a ser menores que a 

mistura de controle na maioria dos casos, principalmente quando o percentual de substituição 

de cimento por pó de vidro é maior que 10%. Desempenho superior em relação à resistência 

mecânica foi observado para o concreto com 10% de vidro reciclado em substituição ao 

cimento Portland, em comparação ao concreto convencional, em idades avançadas. Os 

resultados dos ensaios indicam que existe um limite máximo de 10%para o nível de 

substituição de cimento por resíduos de vidro em pó. 
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Mesmo assim, a produção de concreto com pó de vidro até o limite de 20% de 

substituição ao cimento é compatível com as práticas de produção e construção dos concretos 

convencionais, pois suas características visuais e até de trabalhabilidade não são 

significativamente modificadas com a adição do vidro. Apesar de haver diminuição de 

resistência nas primeiras idades em todas as misturas estudadas e mais estudos precisarem ser 

realizados sobre a adequação das formulações em longo prazo, a utilização de vidro em pó em 

substituição ao cimento Portland na produção de concretos pode ser uma alternativa viável 

para destinação de resíduos de vidro na região de Manaus. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - 

FAPEAM, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, 

Campus Manaus Centro, e à FAPESP (projeto CEPID nº 2013/07793-6) pelo apoio e 

financiamento à pesquisa realizada. 

 

REFERÊNCIAS 

ABNT. (2009). Agregados para concreto. NBR 7211 . 

 

BAUER, L. A. Materieis de Construção. 5ª Edição Vol. I. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2005. 

 

IDIR, R., CYR, M., & TAGNIT-HAMOU, A. Use of Waste Glass as Powder and Aggregate 

in Cement-Based Materials. SBEIDCO – 1st International Conference on Sustainable 

Built Environment Infrastructures in Developing Countries, 12-14, Oct. 2009. 

 

LIMA, J. A. Avaliação das consequências da produção de concreto no Brasil para as 

mudanças climáticas. 2010. 129 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

MAGESWARI, M., & VIDIVELLI, B. The Use of Sheet Glass Powder as Fine Aggregate 

Replacement in Concrete. The Open Civil Engineering Journal, , pp. 65-71, 2010. 

 



 

5717 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

PMGIRS. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade de 

Manaus. p. 80, 2015. 

 

TOPCU, I. B., & CANBAZ, M. Properties of concrete containing waste glass. Cement and 

Concrete Research, v. 34, n 2, p. 267 - 274, feb. 2004. 

 

TURGUT, P., & YAHLIZADE, E. S. Research into Concrete Blocks with Waste Glass. 

International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and 

Architectural Engineering , p. 202 - 208, 2009. 

  



 

5718 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

PRODUÇÃO DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS ATRAVÉS DA 
FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO DO RESÍDUO DA ACEROLA 
POR PENICILLIUM ROQUEFORTI 

 
George Lima Marquesl1, Tatielle Pereira Silva2, Nadabe Santos Reis3, Marcelo Franco4 
 
1Discente de graduação em Engenharia Química - UESC. Bolsista de Iniciação Científica da FAPESB/UESC. e-
mail: georgemarques1@hotmail.com; 2Discente de Doutorado em Química - UFAL. Bolsista CAPES da 
UFAL. e-mail: tatielle.pereira@yahoo.com,br; 3Discente do Doutorado em Engenharia de Alimentos - UESB. 
Bolsista CAPES da UESB. e-mail: nadabereis@hotmail.com; 4Professor do curso de Química – UESC. e-mail: 
marcelofranco@globo.com 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização do resíduo de Acerola 
(Malpighia emarginata) como substrato para produção de endoglucanases e celulases totais 
através da fermentação em estado sólido com o uso do fungo Penicillium roqueforti. Os 
experimentos procederam no Laboratório de Biotransformação e Biocatálise Orgânica da 
Universidade Estadual de Santa Cruz. O resíduo da Acerola foi adquirido junto ao Instituto 
Federal da Bahia - Uruçuca, seco e moído. O inoculo de Penicillium Roqueforti foi preparado 
a uma concentração de 107 esporos por grama de resíduo. Utilizou-se um planejamento matriz 
Doehlert, com as variáveis tempo em cinco níveis (72h, 96h, 120h, 144h e 168h) e a 
temperatura em três níveis (20°C, 25°C e 30°C). A atividade de água do resíduo de acerola foi 
de 0,975. As enzimas foram extraídas mecanicamente utilizando tampão citrato pH 4,8 e foi 
utilizado o método DNS para quantificação de açúcares redutores, realizando a leitura em 
espectrômetro no comprimento de onda a 540nm. O resíduo de acerola demonstrou ser um 
substrato viável para a produção de celulases e endoglucanases por fermentação em estado 
sólido, com valor ótimo de atividade FPase (celulases totais) igual a 1,22 U/g nas condições 
de 123h e 25°C e o valor ótimo de atividade CMCase (endoglucanases) igual a  8,49 U/g nas 
condições de 131 h e 26°C. Segundo o planejamento a temperatura e o tempo apresentaram 
significância na produção das Celulases Totais e apenas a temperatura apresentou 
significância para produção das Endoglucanases.  
Palavras–chave: biotransformação, celulases, enzimas, matriz doehlert, resíduos 
agroindustriais 
 

PRODUCTION OF CELLULOLYTIC ENZYMES BY SOLID STATE 
FERMENTATION RESIDUE OF ACEROLA BY PENICILLIUM 
ROQUEFORTI 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the use of acerola (Malpighia 
emarginata) waste as a substrate for production of endoglucanases and total cellulases by 
solid state fermentation using the fungus Penicillium roqueforti. The experiments were 
conducted in the laboratory Biotransformation and Biocatalysis Organic of State University of 
Santa Cruz. The residue from Acerola was acquired with the Federal Institute of Bahia - 
Uruçuca, dried and ground. The inoculum of Penicillium roqueforti was prepared at a 
concentration of 107 spores per gram of residue. We used a planning Doehlert matrix, with the 
variable time at five levels (72h, 96h, 120h, 144h and 168 hours) and three temperature levels 
(20 ° C, 25 ° C and 30 ° C). The water activity of the acerola residue was 0.975. Enzymes 
were extracted mechanically by using citrate buffer pH 4.8, was used the DNS method for the 
quantification of reducing sugars, reading performed in the spectrophotometer in wavelength 
at 540 nm. The acerola residue of proved to be a suitable substrate for the production of 
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cellulases and endoglucanases by solid state fermentation with great value FPase activity 
(total cellulase) equal to 1.22 U / g under the conditions of 25 ° C and 123h, CMCase activity 
(endoglucanases) was equal to 8.49 U / g under the conditions of 131 h and 26 ° C. According 
to the planning, the temperature  and time they were significant in the production of total 
cellulases and only the temperature showed significance for the production of 
endoglucanases. 
KEYWORDS: agroindustrial residues, biotransformation, cellulases, doehlert matrix, 
enzymes. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da agricultura permite que, na agroindústria, os alimentos sejam 

produzidos em uma velocidade muito alta, atendendo a demanda que aumenta em conjunto 

com a população e seu poder aquisitivo. Essa alta produção, porém, gera grandes quantidades 

de resíduos. Na maioria dos casos, a disposição desses resíduos é realizada de forma irregular, 

causando poluição e degradação do ambiente (PANDEY, 2003).  

Alternativas de reaproveitamento estão em estudo para que esses resíduos 

agroindustriais possam se tornar matéria prima para algum processo industrial. Nesse cenário, 

a fermentação em estado sólido surge com um grande potencial de aplicação, principalmente 

devido a valor agregado dos compostos produzidos como enzimas, ácidos orgânicos, álcoois, 

fármacos, etc. (SANTOS et al., 2011).  

As enzimas que podem ser produzidas por fermentação em estado sólido possuem 

grande destaque industrial, inclusive devido a seu amplo campo de aplicação que inclui 

detergentes, fabricação de papel, panificação, cosméticos, têxtil, lacticínios, produção de 

cerveja, clarificação de sucos, etc. (ORLANDELLI et al., 2012). Os fungos filamentosos são 

os principais microrganismos escolhidos para aplicação na fermentação em estado sólido 

devido as suas características morfológicas permitirem uma maior penetração no substrato e 

portanto um maior aproveitamento de toda matéria disponível e também por o ambiente 

simular mais adequadamente seu habitat natural, em relação a Fermentação Submersa 

(FARINAS et al., 2008). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é a avaliação e otimização da produção de 

Endoglucanases e Celulases Totais a partir da fermentação em estado sólido do resíduo da 

acerola pelo fungo Penicillium roqueforti.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento, em todas as suas etapas, foi conduzido no Laboratório de 

Biotransformação e Biocatálise Orgânica (LABIOCAT) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz.  

As amostras do resíduo de acerola (Malpighia emarginata) foram fornecidas pela 

Instituto Federal Baiano – Campus Uruçuca, localizada no município de Uruçuca - Bahia. O 

resíduo foi higienizado e seco em estufa de secagem (TECNAL) a 70°C por 24 horas, e 

triturados em moinho de facas tipo Willey (ACB LABOR) e então foram armazenadas em 

recipientes de polietileno. 

Foram utilizadas cepas de fungos filamentosos Penicillium roqueforti (Lote: 041140074, 

INCQS: 40074), pertencentes ao LABIOCAT, adquiridas junto a Fiocruz.  O repique do fungo foi 

feito em câmara de fluxo laminar, utilizando meio de cultura com Agar-ágar e Potato Dextrose Agar. 

A cultura de esporos foi suspensa em água destilada e solução de Tween 80 a 0,1% e a contagem foi 

feita em câmara de Neubauer com auxílio do microscópio binocular (Medilux) 

A inoculação procedeu em erlenmeyers contendo 10 g do resíduo de acerola. O resíduo, 

com atividade de água de 0,975, foi inoculado com a solução de esporos em concentração, 107 

esporos/g. Os erlenmeyers foram armazenados em estufas tipo BOD (SOLAB modelo SL 

101), com tempo e temperatura determinados seguindo o planejamento experimental (Tabela 

1).  

O extrato enzimático foi obtido utilizando tampão citrato de sódio 50 mM pH 4,8, na 

proporção de 5:1 (mL de tampão/g do meio de cultivo) e a mistura tampão-meio de cultivo foi 

submetida à agitação em incubadora shaker refrigerada (SOLAB) a 200 RPM a 35 °C por 20 

min. Após, realizou-se uma extração mecânica na amostra, seguida de centrifugação a 3000 

RPM por 10 minutos, sendo o sobrenadante utilizado como extrato bruto enzimático. 

Para analisar os efeitos do tempo e da temperatura de fermentação para produção de 

endoglucanases e celulases, foi utilizado um planejamento com Matriz Doehlert (Tabela 1). A 

variável temperatura foi utilizada com três níveis e o tempo teve 5 níveis. 
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Tabela 1. Valores das variáveis independents em cada nível do planejamento experimental da

 Matriz Doehlert com valores codificados e numéricos para análise do efeito de tempo e temp

eratura na produção de Endoglucanases e Celulases Totais. 

 

Variáveis Independentes Símbolo   Níveis   

  1 -0,5 0 0,5 1 

   -0,866 0 0,866  

Tempo (h) T 72 96 120 148 168 

Temperatura (°C) T  20 25 30  

 

.A atividade da celulases totais (FPase) é determinada a partir da degradação de uma 

tira de papel de filtro circular Whatman grade 1 (10 mm). Em um tubo de ensaio foi 

adicionado 1,0 mL de solução tampão de citrato de sódio com o pH 4,8 a 50mM, 0,5 mL de 

extrato enzimático e uma tira de papel filtro. Em um outro tubo o controle da reação foi 

realizado adicionando 1 mL da solução tampão e 0,5 mL de extrato enzimático. As amostras 

foram colocadas em estufa a 50ºC por uma hora e a interrompeu-se a reação adicionando 3 

mL DNS. Os tubos foram colocados em banho maria por 5 minutos e logo após foram 

adicionados 20 mL de água destilada A leitura de absorbância foi realizada em 

espectrofotômetro, a 540 nm (GHOSE, 1987). 

A determinação da atividade CMCase que representa a dosagem de endoglucanases, 

foi realizada com a medição dos açúcares redutores produzidos a partir da degradação de 

carboximetilcelulose (CMC) VTEC a 2% m/v em tampão citratro (pH 4,8, 50mM). 

Adicionou-se em tubo de ensaio 0,5 mL de solução tampão de citrato de sódio com o pH 4,8 a 

50 mM, 0,5 mL de extrato enzimático e 0,5 mL de CMC. Em outro tubo adicionou-se 0,5 mL 

da solução tampão e 0,5 mL de extrato enzimático comparado ao controle reação. O branco 

continha 0,5 mL de DNS e 0,5 mL de solução tampão. As amostras foram colocadas em 

estufa a 50 ºC por 10 minutos, e depois adicionou-se 0,5 mL DNS. Os tubos foram colocados 

em banho maria por 5 minutos e logo após foram adicionados 6,5 mL de água destilada. A 

leitura de absorbância foi realizada em espectrofotômetro, a 540 nm (GHOSE, 1987). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Assim como afirmado por Aguiar e Menezes (2000), o resíduo lignocelulósico da 

Acerola se apresentou como uma excelente fonte para a produção de enzimas. A Matriz 
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Doehlert com valores reais e os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 2. O uso da 

Matriz Doehlert se justifica pela busca da otimização da produção das enzimas. 

 

Tabela 2. Matriz do Planejamento Doehlert com valores numéricos para análise do efeito de 

tempo (t) e temperatura (T) na produção de Endoglucanases e Celulases Totais e os resultados 

obtidos. 

 

Experimento t (h) T (°C) 
Atividade CMCase Atividade FPase (U/g) 

1 168 25 7,682076 1,090362 
2 144 30 7,728583 1,097338 
3 72 25 7,077479 1,125242 
4 96 20 6,603104 1,011299 
5 144 20 6,965861 1,022926 
6 96 30 6,631008 0,960141 
7 120 25 8,909871 1,211281 
8 120 25 8,519209 1,225233 
9 120 25 7,858804 1,250812 

 

Foi utilizado o programa estatístico computacional STATISTICATM (versão 10.0, da 

StatSoft, Inc.) como ferramenta de análise. A fim de validar os modelos, foi utilizado a 

Análise de Variância de uma via(ANOVA) (Tabela 3 e Tabela 4) buscando avaliar a 

influência das variáveis tempo e temperatura no processo de produção das enzimas e sua 

significância estatística. A ANOVA foi construída com nível de significância de 10% (p≤0,1) 

para o modelo de produção de Endoglucanases e 5% (p≤0,05) para o modelo proposto para 

produção de Celulases Totais. A análise de variância (Tabela 3 e Tabela 4) nos informa que 

nenhum dos modelos apresentou falta de ajuste. Para as Endoglucanases, o coeficiente R2 foi 

de 0,869 e para as Celulases Totais o coeficiente R2 foi de 0,923, isso nos indica que 86,9 % 

da variabilidade dos dados da produção de Endoglucanases podem ser explicados pelo 

modelo proposto, enquanto que para as Celulases Totais temos que 92,3 % da variabilidade 

pode ser explicada. 
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Tabela 3. Análise de variância (p≤0,1) para otimização da produção de Endoglucanases. 

 

Fonte de variação 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média dos 
Quadrados F calculado Valor p 

Tempo (L*) 0,5938 1 0,5938 2,1040 0,2839 

Tempo (Q**) 1,3217 1 1,3217 4,6830 0,1629 

Temperatura (L*) 0,1562 1 0,1562 0,5536 0,5343 

Temperatura (Q**) 2,9945 1 2,9945 10,609 0,0827 

Tempo (L*) vs 
Temperatura (L*) 

0,1349 1 0,1349 0,4782 0,5607 

Falta de ajuste 0,1220 1 0,1220 0,4324 0,5783 

Erro puro 0,5644 2 0,2822 - - 
Soma dos 
Quadrados total 

5,2388 8 - - - 

R2 0,869 - - - - 
*L=Linear; **Q=Quadrático 

 

Tabela 4. Análise de variância (p≤0,05) para otimização da produção de Celulases Totais. 

 

Fonte de variação 
Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Média dos 
Quadrados F calculado Valor p 

Tempo (L*) 0,0005 1 0,0052 1,296 0,3729 

Tempo (Q**) 0,0176 1 0,0176 43,932 0,0220 

Temperatura (L*) 0,0001 1 0,0001 0,3363 0,6205 

Temperatura (Q**) 0,0659 1 0,0659 164,13 0,0060 

Tempo (L*) vs 
Temperatura (L*) 

0,0039 1 0,0039 9,8072 0,0886 

Falta de ajuste 0,0056 1 0,0056 13,998 0,0646 

Erro puro 0,0008 2 0,0004 - - 
Soma dos 
Quadrados total 

0,0839 8 - - - 

R2 0,923 - - - - 

*L=Linear; **Q=Quadrático 

De forma a determinar as variáveis influentes no processo de produção das enzimas, 

construiu-se os gráficos de Pareto (Figura 1). Este gráfico é muito útil, pois mostra de forma 

clara quais variáveis tem significância no processo.  
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Figura 1. Gráfico de Pareto da produção de Endoglucanases (A) e Celulases Totais (B). 

 

Como pode se observar na Figura 1A apenas a temperatura, em fator quadrático, tem 

efeito sobre a produção das Endoglucanases, no campo experimental utilizado. E para as 

Celulases Totais (Figura 1B), a temperatura e o tempo se apresentaram como variáveis 

significativas, em fatores quadráticos. Para analisar a qualidade do ajuste do modelo proposto 

foi construído o gráfico de valores Observados vs Preditos (Figura 2).  

 

 
 

Figura 2. Gráfico de Observados vs Preditos para Endoglucanases (A) e Celulases Totais 

(B). 

Estes gráficos nos revelam que os valores estão próximos a reta, não apresentando 

desvios, isso indica que o modelo consegue explicar de forma satisfatória a produção das 

enzimas. Como a fermentação em estado sólido envolve a manipulação de organismos vivos, 

a predição do modelo é satisfatória. A partir dos resultados obtidos, foi aplicado o Método de 

Superfície de Resposta (Figura 3), construindo Superfícies de Resposta e Curvas de Contorno 

para melhor visualização das interações entre Tempo e Temperatura na produção de 

Endoglucanases e Celulases Totais.  
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Figura 3. Superfície de Resposta (A) e Curvas de contorno (B) do modelo de produção de 

Endoglucanases e Superfície de Resposta (C) e Curvas de Contorno (D) do modelo de 

produção de Celulases Totais. 

 

Podemos observar no modelo de produção de Endoglucanases, Superfície de Resposta 

(Figura 3A) e nas curvas de contorno (Figura 3B), que a máxima produção de Endoglucanases 

ocorreu nos arredores do ponto central da região experimental definida. A equação 1 

representa o modelo matemático proposto para produção das Endoglucanases (CMCase). O 

valor ótimo de atividade CMCase foi de 8,49 U/g nas condições de 131 h e 26°C. 

 

    (1) 

 

Para a produção de Celulases Totais, a equação que representa os modelos gráficos da 

superfície de resposta (Figura 3C) e curvas de contorno (Figura 3D) é a Equação 2. Para a 

atividade FPase, o valor ótimo encontrado a partir do modelo foi de 1,22 U/g a 123 h e 25°C. 
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   (2) 

 

O fungo Penicillium Roqueforti foi capaz de produzir as enzimas sem a necessidade de 

adição de um indutor,bastando apenas a adição de água ao substrato para obter a atividade de 

água desejada. 

 

CONCLUSÕES 

O resíduo de acerola demonstrou ser um substrato viável para a produção das enzimas 

celulolíticas estudadas, obtendo valores altos de atividade FPase e CMCase. O extrato 

enzimático produzido pode ser aplicado na extração de óleos essenciais de plantas devido ao 

efeito sinérgico que a presença dessas enzimas podem proporcionar.  

O fungo Penicillium roqueforti produziu as enzimas sem a necessidade do uso de 

qualquer indutor. 

É indicado a avaliação do resíduo quanto a produção de outras enzimas de interesse 

industrial, como a amilase, xilanases, protesases e outras. 
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RESUMO: Este artigo apresenta as atividades desenvolvidas pelo escritório modelo 
"Projetart", de consultoria e assessoria na área da construção civil, em funcionamento no 
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e atuante no Campus Picuí desde 
2013. A Projetart é uma Associação Civil sem fins lucrativos, constituída por estudantes e 
professores do curso técnico em edificações, com a missão de ampliar o conhecimento prático 
dos conteúdos ministrados em sala de aula. São desenvolvidos pelos alunos serviços como 
levantamento topográfico, projeto arquitetônico e orçamento de obras, orientados por 
professores/profissionais especializados. Os benefícios advindos do Escritório Modelo 
também são relevantes para a sociedade, visto que ela se transforma em uma alternativa 
atraente para a população contratar serviços de qualidade com baixo custo. Com isso, a 
comunidade vence os obstáculos da falta de profissionais e do   constante desconhecimento 
das técnicas construtivas necessárias para realizar pequenas obras. Para os estudantes, cada 
projeto é um desafio, mas que resulta em uma proposta surpreendente para o beneficiário 
interessado. 
Palavras–chave: projeto, edificação, construção 
 

PROJETART, A CONSULTING JUNIOR ENTERPRISE IN THE FIELD 
OF BUILDING 
 
ABSTRACT: This paper presents the activities performed by the benchmark office 
“Projetart”, responsible for providing consulting and advisory in the field of building, which 
is active since 2013 at Picuí Campus, in Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba. Projetart is a non-profit association, composed by students and teachers, which 
aims at promoting students to train and to improve their practical skills in real building 
projects. Some kind of services available are related to topographical issues, architectural 
projects and budget works, which is supervised by teachers and specialized professionals. The 
office provides relevant services that can benefit society, since it provides quality services at 
low cost. Therefore, the society outperforms the obstacles of lack of professionals and can 
access knowledge of construction techniques important to carry out minor works. In regard to 
the students, each new project represents a unique experience, resulting in a surprising 
proposing. 
Keywords: architectural design, edification, building 
 

INTRODUÇÃO 

Dois conceitos básicos devem direcionar o desenvolvimento de uma nação. O primeiro 

é que a principal condição para o crescimento econômico e social de um país é a educação de 
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seu povo; o segundo é que a tecnologia criada, intra-fronteiras, é a mola mestra desse 

desenvolvimento do país. 

Porém, não é suficiente resolver o problema da quantidade de profissionais e nem 

mesmo a questão da sua qualidade vista por critérios absolutos, pois não basta que a sua 

formação seja de qualidade, ela deve ser orientada para as necessidades do país. Essa 

compatibilização precisa ser feita. 

Interessante resposta pode ser observada ao se propor uma sólida formação científica, e 

profissional geral, que capacite o profissional, permitindo a sua atuação crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, em atendimento as demandas da sociedade. 

Ressaltam-se que uma das principais funções sociais de nosso Instituto é a de contribuir 

na busca de soluções para os problemas sociais da população, formulando políticas públicas 

participativas e emancipadoras. Sousa (2000) afirma que a extensão é o instrumento 

necessário para que o produto Universidade – a pesquisa e o ensino – esteja articulado entre si 

e possa ser levado o mais próximo possível das aplicações úteis na sociedade e ainda, que a 

Universidade deve estar presente na formação do cidadão, dentro e fora de seus muros. 

Mendonça e Silva (2002) afirmam que poucos são os que tem acesso direto aos 

conhecimentos gerados nas Instituições públicas e que a extensão é imprescindível para a 

democratização do acesso a esses conhecimentos, assim como para o redimensionamento da 

função social da própria universidade, principalmente se for pública.  

Em contrapartida, vemos com muita frequência em nossa sociedade, a construção e/ou 

reforma do que é designado “casa/moradia” não apresentando respaldo de qualquer 

acompanhamento técnico, a menos que o ocorra satisfatoriamente uma fiscalização por parte 

dos órgãos públicos incumbidos dessa tarefa. Percebe-se com isto a existência de ambientes 

insalubres (escuros, frios, úmidos, não ventilados, sujos por falta de orientação e mecanismos 

de limpezas), estruturalmente frágeis e inseguros, executada sem conceito técnico e, portanto, 

antieconômica. A propósito, moradia talvez deva ser tomada como o maior valor material da 

dignidade humana – o sentimento e necessidade de voltar para casa deveria ser para todos 

como voltar para o aconchego do lar. A moradia é apenas um dos casos, mas é possível 

afirmar que a situação não difere quando se fala de outros usos, como o comercial, 

institucional, de serviço, etc. 

A lei 5.194 de 1966, em seu artigo 7º, afirma que exerce ilegalmente a profissão do 

engenheiro civil ou arquiteto, a pessoa física ou jurídica que dirige ou executa obras e 

serviços técnicos sem a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente 
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habilitado. O artigo 71 ainda lista as penalidades aplicáveis a quem efetua tal falta e vai desde 

a advertência a aplicação de multa. Quanto aos técnicos de edificações, a Lei 90.922 de 1985, 

além de outras atribuições, determina em seu artigo 4º, §1º que estes poderão projetar e dirigir 

construções de até 80m² de área construída, que não constituam conjuntos residenciais, bem 

como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de concreto armado ou 

metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade, logicamente orientado por 

arquiteto ou engenheiro.  

O escritório modelo "Projetart" em nosso Instituto de educação,ciência e tecnologia da 

Paraíba (IFPB), atuante no Campus Picuí desde 2013, é uma proposta extensionista que tem 

facilitado a imediata aplicação dos conhecimentos técnicos apreendidos na escola em favor da 

população. A partir deste diálogo tem sido possível a aproximação dos futuros técnicos em 

edificações de nossa instituição com a realidade do mercado de trabalho, enquanto que à 

sociedade são oferecidos projetos de construção, reforma e/ou ampliação de edificações com 

qualidade técnica desejável. Com isso, os discentes envolvidos têm a oportunidade de 

vivenciar e fortalecer sua formação a partir de uma realidade que na prática se difere da sala 

de aula (planejamento estratégico, técnicas construtivas e adequada utilização dos materiais e 

recursos disponíveis).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O escritório modelo PROJETART tem como integrantes alunos voluntários e bolsistas 

do Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal da Paraíba, 

Campus Picuí, além de professores orientadores das áreas de arquitetura, engenharia e 

geoprocessamento. Os serviços prestados incluem o Projeto Arquitetônico de edificações, 

levantamento topográfico, orçamento e planejamento de obras, que veremos descritos a 

seguir, assim como toda a sequência de procedimentos adotados para que seja alcançado o 

objetivo de sua realização. 

Primeiramente é feito um encontro com o beneficiado interessado, afim de saber a 

finalidade e características do serviço que ele deseja que seja executado pela equipe do 

escritório modelo, sendo o projeto arquitetônico de edificações o serviço mais comumente 

procurado. Caso se trate deste, inicialmente é definido com toda a equipe e o beneficiário o 

chamado programa de necessidades, colocado as informações em um formulário de coleta de 

dados. Esse documento representa os anseios e necessidades do futuro proprietário da 

edificação e uma meta a ser seguida pela equipe na busca de atendê-lo da melhor forma 
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possível, considerando leis, normas e procedimentos que garantam o bem-estar dos usuários e 

legalidade da construção. 

Após o primeiro encontro, é realizada uma visita ao lote onde a edificação deverá ser 

construída, para que possam ser conhecidas as características físicas do terreno e do seu 

entorno a serem consideradas. Se possível, e caso necessário, a equipe coleta todos os dados 

necessários para obtenção do dimensionamento do terreno e das suas diferenças de níveis, sob 

a orientação do professor de geoprocessamento e fazendo uso de equipamentos para  

levantamento topográfico.  

Nas reuniões que se seguem, são discutidas além da situação física do lote, as normas 

técnicas de projeto e legislação (código de obras e urbanismo) municipal que trata das regras 

em vigor para construção na cidade. Em seguida, iniciam-se as tentativas de soluções 

projetuais pelos membros da equipe, sob supervisão das professoras da área de arquitetura, até 

que se chegue a obtenção de uma ou mais propostas a serem apresentadas ao beneficiário. Em 

todo o momento, as decisões são apresentadas ao beneficiário, até que se chegue ao resultado 

final satisfatório. A partir de então seguem-se as etapas conclusivas do projeto arquitetônico 

executivo, com a elaboração de plantas baixas, cortes, planta de coberta, fachadas, 

detalhamentos, maquete eletrônica, etc.  

Caso seja solicitado pelo beneficiário, a equipe também realiza o planejamento 

financeiro e cronológico dos serviços que comporão a execução da edificação. É feito o 

levantamento quantitativo dos materiais e serviços e, através de uma pesquisa de mercado, 

são aplicados os valores para obtenção do custo final da obra. Também é feito um 

planejamento levando em consideração o tempo e recursos financeiros necessários para cada 

etapa ou serviço da obra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde 2013, o escritório modelo "Projetart" tem oportunizado a imediata aplicação dos 

conhecimentos técnicos apreendidos no curso técnico em edificações em favor da população 

da cidade de Picuí/PB e localidades adjacentes. A partir desta proposta extensionista tem sido 

possível a vivência dos futuros técnicos em edificações do Instituto Federal da Paraíba - 

Campus Picuí com a realidade do mercado de trabalho, enquanto que são oferecidos projetos 

de construção, reforma e/ou ampliação de edificações com qualidade técnica à sociedade, 

além de serviços como levantamento topográfico, orçamento e gerenciamento de obra. Com 

isso, os discentes envolvidos tem a oportunidade de vivenciar e fortalecer sua formação a 

partir de uma realidade que na prática se difere da sala de aula .  
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A partir das ações do projeto de extensão também é possível introduzir na sociedade a 

ideia desejável de elaboração do projeto arquitetônico e orçamento, por exemplo, como forma 

de planejamento anterior ao início da construção, e ressaltar a importância da assistência 

técnica para melhorar os processos construtivos de uma edificação.  

O uso adequado dos materiais de construção evita o desperdício, o que irá proporcionar 

melhor qualidade e menos custo. Ao melhorar as condições de habitabilidade, o projeto terá 

contribuído também para melhorar as condições sócio-ambientais da cidade. Acredita-se que 

esta seja uma maneira de oferecer condições e orientações técnicas para o melhoramento das 

construções e da segurança do entorno delas, e se espera que, em consequência da motivação, 

surjam células disseminadoras para observação do cuidado e bem da coletividade. 

Entre os serviços executados pela equipe, no ano de 2015 foi desenvolvido o projeto de 

uma edificação residencial multifamiliar localizada em lote localizado na cidade de Picuí-PB, 

medindo 10,00 x 25,00 metros. O proprietário, tinha interesse em executar a construção de 

uma edificação com um máximo de dois pavimentos, composta por vários apartamentos que 

seriam destinados a aluguel por terceiros. Como o bem lhe traria retorno financeiro, ele 

desejava aproveitar o máximo da área útil e o maior número de apartamento possível.  

O beneficiário não sabia a quantidade exata de apartamentos que desejaria ter, pois não 

tinha noção da área necessária para cada um deles. Definiu apenas que deveriam ser 

apartamentos de um ou dois quartos, com banheiro social, sala estar/jantar, cozinha, área de 

serviço, com ou sem varanda. Deveria também ser feitas garagens cobertas para cada unidade. 

Em visita ao lote, foi observado pela equipe que o mesmo possuía um aclive 

considerável no sentido longitudinal, frente-fundos. Também foi observada a direção dos 

ventos e posição em relação ao sol, dados fundamentais a realização de um projeto bem 

planejado. Diante da diferença de nível encontrada, foi solicitado ao beneficiário uma planta 

do lote com as curvas de níveis. Essa informação, fornecida pela construtora do loteamento, 

sendo analisada pela equipe, não era detentora da fiel situação observada in loco. Ficou 

combinado então que a equipe realizaria um novo levantamento topográfico sob orientação do 

professor de geoprocessamento participante da equipe. Assim foi feito, e constatou-se que o 

aclive resultante era em torno de 2,50m (Figura 1). 
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Figura1: Levantamento topográfico realizado no lote a ser executada a edificação 
proposta. IFPB, 2015.  
 

Durante as reuniões semanais seguintes com a equipe de trabalho (Figura 2), foram 

discutidas normas e legislação urbanística municipal. Pôde-se, entre outras coisas, avaliar os 

afastamentos lateral, frontal, e de fundos necessários a serem seguidos, além do 

dimensionamento mínimo dos ambientes de uma edificação residencial. Em seguida, foram 

feitas tentativas pelos membros da equipe de propostas possíveis de serem executadas. De 

início a ideia era fazer quatro apartamentos no pavimento superior, em baixo deixar para 

estacionamento. Logo depois, devido as necessidades do beneficiário e as limitações que se 

encontrava no terreno, o número de apartamento foi diminuído para três, e essa foi uma opção 

do beneficiário. As propostas apresentadas diferenciavam-se principalmente no número de 

apartamentos e quantidade de quartos de cada um ( 1 ou 2 quartos), com ou sem varanda.  

 

Figura 2: Equipe reunida para discussão do projeto. IFPB,2015. 
 

Na proposta final, o pavimento superior possuía três apartamentos (Figura 3), todos com dois 

quartos, varanda, sala estar/jantar, cozinha e serviço, sendo o pavimento inferior (Figura 4) 

possuidor de três garagens cobertas, um apartamento semelhante aos do pavimento superior, e 
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uma parte, nos fundos do terreno, permanecendo aterrada evitando-se grandes gastos de 

movimentação de aterro e aproveitando-se melhor a topografia do lote. Durante a execução do 

projeto, o proprietário foi consultado até que se chegasse a um resultado satisfatório e 

adequado em relação ao conforto ambiental e cumprimento da legislação urbana municipal e 

necessidades estruturais. Através da maquete eletrônica (Figura 5), foi possível a visualização 

da volumetria da edificação, seus aspectos físicos e acabamentos, antecipadamente a sua 

construção.  

 

 

Figura 3: Planta Baixa pavimento superior. Proposta Final. IFPB,2015. 

 

Figura 4: Planta Baixa pavimento térreo. Proposta Final. IFPB,2015. 
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Figura 4: Maquete Eletrônica. Proposta Final. IFPB,2015. 

 

O projeto foi bem aceito pelo proprietário, visto que trouxe um serviço de qualidade e 

com custo mínimo. Quanto aos alunos envolvidos trouxe uma experiência direta com o 

“mercado de trabalho”, através do contato com o cliente e a convivência com problemas 

encontrados no planejamento de projetos de edificações. Aos alunos exigiu soluções práticas 

e rápidas, o que fez exercitar conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

CONCLUSÕES 

A extensão é a forma pela qual a vida acadêmica se une ao meio comunitário em que 

está inserido. Ela propicia aos novos profissionais, uma formação integral consolidada com os 

anseios da população. A troca de experiências entre os acadêmicos e a comunidade favorece a 

melhor compreensão da realidade dos envolvidos nestes eventos, com suas dificuldades 

específicas.  

A participação dos alunos e professores, neste programa de extensão, propicia a 

integração, bem como o desempenho do papel social do Instituto junto à comunidade. Os 

acadêmicos colocam em prática os conhecimentos teóricos adquiridos no curso, refletem 

sobre cada realidade que lhes é apresentada e a solução em cada caso desperta a criatividade e 

o senso de responsabilidade com os limites impostos, sejam eles financeiros, jurídicos, físicos 

ou qualquer outro que possa surgir. Quanto à comunidade, as pessoas que estão sendo 

beneficiadas percebem o quanto é importante a elaboração de projetos e a execução de uma 

obra por profissionais de áreas específicas e afins, para que as edificações tenham maior 

qualidade, menor custo e maior vida útil, além de uso satisfatório.  

Esse entendimento torna-se um fator motivador quando acredita-se que seja uma forma 

de disseminar a confiança e o respeito pelos profissionais formados, uma vez que o curso e a 
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instituição são relativamente recentes na cidade, e é incomum a procura de profissionais para 

a execução de projetos para edificações de pequeno porte na região justamente pela falta de 

profissionais atuantes e o elevado custo deste serviço. 
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RESUMO: Esse trabalho visa apresentar os resultados de um projeto de extensão que 
procurou combater o desperdício de energia elétrica e melhorar a eficiência energética em 
algumas escolas publicas do Município de Pesqueira. Começou com um levantamento de 
dados relevantes das instalações elétricas, hábito das pessoas que frequentam aqueles 
ambientes e elaboração de uma proposta para diminuir o consumo de energia e 
consequentemente o valor da fatura de energia, passando desde a modificação dos hábitos do 
uso de energia até a adoção de tecnologia apropriada para racionalização do consumo, com 
uma análise criteriosa da relação custo e benefício. Os levantamentos dos dados foram 
realizados através da visita dos bolsistas aos edifícios iniciando-se pelo próprio IFPE de 
Pesqueira. Uma vez coletados os dados foram elaboradas as estratégias que podem ser 
implementadas levando em consideração os horizontes de curto prazo, médio prazo e em 
longo prazo. Além disso, são apresentadas nesse artigo as tarefas realizadas para divulgação 
dos conceitos de eficiência energética na comunidade em geral.  
Palavras–chave: consumo de energia, uso racional, sustentabilidade, melhorias, diagnostico 
energético. 
 

EXTENSION PROJECT FOR ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC 
SCHOOLS OF THE CITY FISHING 
 
ABSTRACT: This paper presents the results of an extension project that sought to combat 
the waste of electricity and improve energy efficiency in some public schools in the 
municipality of Pesqueira. It began with a survey of relevant data of electrical installations, 
habit of people attending those environments and development of a proposal to reduce energy 
consumption and therefore the energy invoice amount, going from the modification of the 
energy usage habits to adoption of appropriate technology for rationalization of consumption, 
with a careful analysis of cost and benefit. the survey data was conducted through visits of 
scholars to buildings starting by itself OPSI of Pesqueira. Once collected the data were drawn 
up strategies that can be implemented taking into account the short-term horizons, medium 
term and long term. Furthermore, they are presented in this article the tasks performed for the 
dissemination of energy efficiency concepts in the wider community. 
KEYWORDS:energy consumption, rational use, sustainability, improvements, energy 
diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo abordar um dos temas mais discutidos na sociedade 

atualmente que é a utilização dos recursos energéticos e em particular o uso eficiente e 

racional da energia elétrica de modo a otimizar o uso da eletricidade. 

Na sociedade moderna, a energia elétrica se tornou um bem sem o qual o modo de vida 

hoje existente não poderia ser concebido. Não se imagina nos tempos atuais a não utilização 

da energia elétrica na execução das tarefas aparentemente mais simples como ligar um 

liquidificador, um chuveiro elétrico e até as mais complexas como aplicações industriais, 

telecomunicações e em robótica. 

A geração de energia elétrica tem se mostrado algo cada vez mais complexa, pois 

precisa alinhar as questões de atendimento do aumento da carga instalada e as questões 

ambientais, bem como o respeito aos povos nativos daquele território aonde se venha instalar 

uma usina de geração de energia elétrica, principalmente as usinas hidroelétricas. 

A partir da crise do petróleo na década de 1970, o Brasil começou a se preocupar com a 

situação energética e a sua dependência dos mercados externos, então se começou a 

desenvolver ações visando à racionalização do uso da energia, primeiramente através da 

participação do Ministério das Minas e Energia (MME), da Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo e em empresas 

públicas, sendo num primeiro instante totalmente direcionado para as indústrias e transportes, 

durante toda a década e a segunda metade da década de 1980. 

Nessa fase as atenções estavam voltadas para a redução de desperdícios e a substituição 

do petróleo pela energia elétrica nas indústrias e emprego do álcool combustível no lugar da 

gasolina, sendo estes últimos com preços subsidiados pelo governo como forma de incentivo 

ao seu uso. 

No fim da década de 1980 o mundo presenciou a diminuição do preço do barril de 

petróleo, e no Brasil houve uma diminuição dos investimentos na área da Conservação de 

Energia e nas pesquisas de novas fontes. 

No início da década de 1990 veio a guerra do Golfo, que trouxe novamente a questão da 

dependência do petróleo, e no Brasil as dificuldades presentes nas empresas de energia, 

principalmente as de eletricidade (estatais endividadas e sem capital para investimentos), 

levaram o país mais uma vez a rever a sua condição estratégica perante a energia, visando-se 

um desenvolvimento sustentável, dando-se início a um novo ciclo de programas de 

Conservação de Energia. Apesar dos programas de conscientização até hoje realizados, como 

o PROCEL (Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica), ainda percebe-se a 
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necessidade de uma maior sensibilização dos grupos envolvidos quanto à questão energética, 

e um melhor entendimento dos termos “Conservação de Energia” ou “Uso Racional da 

Energia”. 

No que diz respeito à eficiência energética, muito ainda pode ser feito. Existem aspectos 

pouco explorados e muitas perdas consideradas técnicas. A eficiência energética atende os 

dois lados do sistema elétrico, pois se do lado da geração tornamos disponível a energia 

elétrica que seria desperdiçada, do outro lado temos a diminuição da fatura mensal paga pelo 

consumidor, o que representará economia para o mesmo. 

Esse artigo visa apresentar resumidamente a aplicação da preocupação com o tema de 

eficiência energética através de um projeto de extensão executado no ano de 2015 que teve 

como objetivo principal realizar o diagnostico de três escolas publicas da prefeitura do 

município de Pesqueira, Pernambuco. O projeto foi desenvolvido por alunos bolsistas 

estudantes do curso técnico em Eletrotécnica na modalidade integrado do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFPE, Campus Pesqueira. 

.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Os alunos bolsistas começaram suas atividades realizando uma revisão bibliográfica do 

tema em questão com o auxílio do Professor Coordenador do Projeto. Essa revisão foi 

pautada em uma pesquisa de material de referência atualizado (artigos, livros e manuais) e 

verificação de cases de sucesso que são normalmente publicados em artigos, revistas, 

reportagens e em sites da internet que possuem relação com tema em questão.  

Após a fase de levantamento bibliográfico, o Professor Coordenador realizou reuniões 

semanais de acompanhamento com os bolsistas a respeito do andamento do projeto. Essas 

reuniões foram realizadas no Laboratório de Medidas Elétricas (E11) do IFPE, Campus 

Pesqueira.  

As tratativas e reuniões iniciais com as escolas públicas da Prefeitura de Pesqueira 

tiveram como finalidade auxiliar na divulgação e objetivos do projeto e foram realizadas com 

o acompanhamento do Professor Coordenador em carro oficial (dependendo da 

disponibilidade) ou particular.  

Após o fechamento das parcerias, a equipe de bolsista encarregada que fez parte o 

projeto, sobre orientação do Professor Coordenador, realizou visitas técnicas a cada um deles 
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para levantamento dos dados necessários. Nessas visitas os bolsistas se apresentaram com o 

mesmo fardamento com o qual frequentam as aulas no IFPE. No caso de utilização de 

qualquer aparelho de medição usado em eletricidade, quer a instalação esteja energizada ou 

desenergizada, os bolsistas só fizeram o uso dele com orientação e supervisão do Professor 

Coordenador, estando esse no local onde a medida precisa ser feita, vivenciando assim os 

conceitos estudados na disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho e medidas elétricas por 

exemplo. A execução dessa parte consistiu o levantamento das instalações elétricas, dos 

equipamentos que são utilizados nessa instalação dessas escolas e dos hábitos de consumo das 

pessoas que utilizam essas instalações.  

Após um levantamento detalhado das informações necessárias ao desenvolvimento do 

projeto a próxima etapa foi o tratamento dos dados com uma análise criteriosa das 

informações levantadas “in-loco”. Essa etapa consistiu na elaboração de estratégias que 

visaram melhorar a eficiência energética e o combate ao desperdício de energia das escolas 

parceiras do projeto. Para tanto foram adotadas técnicas de avaliação do diagnóstico 

energético com base nas informações técnicas e de habito levantadas pelos bolsistas e dessa 

forma foram identificados os aspectos dessas instalações que poderiam ser exploradas como 

geradores de oportunidade de trabalho, traçando assim uma perspectiva de como os objetivos 

do projeto seriam implementados na pratica para esses parceiros. O diagnóstico energético de 

cada parceiro foi feito baseado principalmente nos procedimentos institucionalizados, 

principalmente aqueles previstos pelo PROCEL. Essa avaliação foi capaz de gerar soluções 

administrativas (sem custo) e soluções técnicas (com custo). Os diagnósticos foram 

apresentados aos parceiros assim que foram observadas e discutidas com esses as possíveis 

dificuldades, os benefícios gerados de imediato e a implementação rápidas dessas medidas.  

Durante esse período, a fim de reafirmar a preocupação com o tema, foi realizado o 1º 

Encontro de Eficiência Energética do IFPE-Campus Pesqueira aberto para qualquer público, 

visando a comunidade do município no qual o projeto foi implantado. Os alunos bolsistas 

receberam toda a capacitação necessária para o desempenho dessa atividade. A Figura 1 

apresenta o cartaz de divulgação desse evento. A Figura 2 apresenta uma imagem do evento 

sendo realizado no auditório do IFPE- Campus Pesqueira e a Figura 3 apresenta uma nota 

divulgada no portal do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica – CONIF sobre a realização deste evento. 
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Figura 1. Divulgação do I Encontro de Eficiência Energética do IFPE – Campus 
Pesqueira. IFPE, 2015. 
 
 

 
Figura 2. I Encontro de Eficiência Energética do IFPE – Campus Pesqueira. 
IFPE, 2015. 
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Figura 3. Divulgação no site do CONIF do I Encontro de Eficiência Energética 
do IFPE – Campus Pesqueira. IFPE, 2015. 
 

Por fim, todas as atividades desenvolvidas e os resultados encontrados foram 

apresentados pela equipe executora do Projeto no PLURI Pesqueira (encontro anual de 

ciência, tecnologia, pesquisa, extensão e inovação do Campus Pesqueira) tendo vencido a 

amostra de banner no seu eixo temático e nos demais eventos científicos e de extensão 

solicitados pelo IFPE, coforme é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. Alunos bolsistas em apresentação do projeto durante mostra de 
Extensão do IFPE– Campus Pesqueira. IFPE, 2015. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o levantamento energético das escolas parceiras, foram apresentados os 

diagnósticos aos parceiros. Nessa fase os dados levantados “in loco” serviram para que 

fossem elaborados os diagnósticos energéticos de cada escola. A Figura 5 ilustra a capa de um 

desses diagnósticos entregues as escolas participantes do projeto. 
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Figura 5. Apresentação do diagnostico Energético de uma escola participante. 
IFPE, 2015. 

Com posse dos dados foram elaborados os diagnósticos energéticos com a respectiva 

solução apontada para um melhoramento do desempenho energético de cada prédio. De 

acordo com o levantamento se levantou a expectativa que houvesse uma redução de consumo 

de no mínimo 10% para cada escola, porém se adotas todas ou pelo menos a maioria das 

propostas estimou-se uma redução acima de 20% para cada escola. 

O diagnóstico Energético realizado nas escolas permitiu identificar medidas de melhoria 

para a redução dos consumos de energia. Os principais aspectos de melhoria apontados pelo 

diagnostico energético e comum para todas as escolas está indicado na Tabela 1. 
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Tabela 1. Principais propostas apresentadas as escolas para redução do consumo de energia. 
IFPE, 2015. 
 
SETOR PROPOSTA 

ILUMINAÇÃO  Substituição das lâmpadas atuais por 
lâmpadas novas mais eficientes. Aproveitar 
mais a luz natural abrindo mais janelas e 
colocando telhas transparentes em lugares 
possíveis  

CLIMATIZAÇÃO Elaboração/implementação de um plano 
geral de manutenção. Troca por aparelhos 
mais eficientes regulação correta de sua 
temperatura. 

EQUIPAMENTOS Avaliar procedimentos de gestão de rede de 
informática, de forma a minimizar os 
períodos de stadby, evitando o consumo 
desnecessário de energia elétrica. 

GERAL Manutenção em toda a instalação elétrica do 
edifício. 

 
CONCLUSÕES 

Esse artigo teve por objetivo mostra como um projeto de extensão na área de 

eficiência energética possibilitou um aprofundamento e um entendimento extenso na área 

de eficiência energética para as escolas parceiras e para a comunidade do IFPE- Campus 

Pesqueira em geral. Nosso projeto propôs a orientação da escolha dos sistemas de 

iluminação e climatização mais eficientes considerando os aspectos técnicos e econômicos 

buscando  simplificar a escolha do sistema mais adequado para cada local. 

O mercado nacional apresenta muitas opções de equipamentos eficientes, com selos 

da PROCEL e orientações apropriadas para a troca eficiente dos equipamentos. 

O que se percebeu em todo o projeto foi a situação precária da iluminação e da 

climatização das instalações, devido a falta de cuidados com eles. Através das avaliações e 

medições realizadas se conseguiu concluir que a troca por equipamentos mais eficientes 

em muitos casos é a solução mais indicada. 

O projeto colaborou muito com a implantação de uma política de sustentabilidade para 

o Município de Pesqueira e região, pois o conceitos e implantação das ações relacionadas a 

eficiência energética fazem parte de um contexto mais amplo que busca um modo de vida 

melhor e sustentável para a nossa sociedade.. 

 



 

5746 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

REFERÊNCIAS 

 Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo Luis. Gerenciamento 

de Energia: Ações Administrativas e Técnicas de Uso Adequado da Energia Elétrica. 

Tatuapé: Érica, 2014. 176 p.  

 EMISSÕES na matriz energética brasileira cresceram 6,9% em 2013. 2014. 

Disponível em: <http://envolverde.com.br/noticias/emissoes-na-matriz-energetica-

brasileira-cresceram-69- em-2013/>. Acesso em: 26 dez. 2014.  

 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Disponível 

em:<www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS0389BBA8PTBRIE.htm>. Acesso 

em: 26 dez. 

 

 

  



 

5747 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

PROJETO DE UM CARREGADOR DE BAIXO CUSTO DE BATERIAS 
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RESUMO: A energia eólica vem se tornando umas das fontes de energia limpa mais 
explorada. Um exemplo é o litoral do nordeste do Brasil, com o potencial estimado em 52GW 
(52% de todo o potencial do Brasil). Pensando nisso foi feito um carregador de baixo custo de 
baterias utilizando como fonte a energia eólica. Tendo em vista suas oscilações de velocidade, 
ou seja, se diminuir a velocidade do vento o gerador irá gerar menos energia e se aumentar 
demais o mesmo gerará uma sobrecarga de energia. Foi proposto um sistema de controle 
utilizando dois braços de IGBT’s sendo esses controlados pelo DSP da Texas (320 28335) 
para manter sempre um valor de corrente estável. Utilizamos um retificador não controlado na 
entrada bem como dois braços de IGBT dual. O carregador utiliza uma fonte de energia 
renovável com um sistema de controle de baixo custo e robusto.  
Palavras–chave: Carregador de bateria, energia eólica, IGBT’s 
 

DESIGN OF A BOOT COST OF BATTERIES DOWN WIND 
GENERATION USING DSP TEXAS 320 28335 
 
ABSTRACT: Wind power is becoming one of the most exploited clean energy sources. An 
example is the coast of northeastern Brazil, with potential estimated at 52GW (52% of the full 
potential of Brazil). Thinking about it was made a low-cost battery charger using as source the 
wind. In view of their speed fluctuations, or to decrease the wind speed generator will 
generate less energy and overextending the same generates a power overload. a control 
system was proposed using two arms of IGBTs and those controlled by the DSP of Texas 
(320 28335) to always maintain a stable current value. We used an uncontrolled rectifier at 
the entrance and two dual IGBT arms. The charger uses a renewable energy source with a 
low-cost and robust control system. Keywords: Battery charger, wind power, IGBTs 
 
KEYWORDS: Batterycharger, windpower, IGBTs 
 

INTRODUÇÃO 

A energia eólica vem se tornando uma das fontes de energia limpa mais explorada nos 

últimos anos. Um exemplo é a região do litoral do nordeste do Brasil. O potencial disponível 

efetivo nesta região é estimado por volta de 75,05 GW, 52% do potencial de todo Brasil, 

levando em consideração somente áreas com velocidade média de vento acima de 6m/s, 

desempenho das turbinas comerciais, taxa de ocupação de 2MW/Km2, somente áreas não 

alagadas e a 50m de altura (ELETROBRAS, 2001). O potencial instalado de usinas eólicas 

atualmente no nordeste é de 0,81918 GW (ANEEL, 2011). Isto mostra o grande potencial 

desta região que ainda pode ser explorado. 
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Com todo esse potencial elétrico em nossa região, foi pensada alguma forma de 

aproveitar esta energia de forma barata. Então foi produzido um carregador de baterias 

robusto, com controle de corrente, usando a energia eólica como fonte. A bateria escolhida 

para ser carregada e para os testes é a de chumbo ácido, ela é recarregável, pois é formada por 

várias placas de chumbo e óxido de chumbo mergulhadas em ácido sulfúrico. 

As baterias internamente são compostas por 6 pilhas ou células ligadas em série, onde 

cada célula tem 2V formando no total 12 volts (nas baterias comuns), como mostra a Figura 

1. Esse tipo de bateriaé bastante usado em equipamentos hospitalares, cadeiras de rodas 

elétricas, luz de emergência, no-breaks e principalmente em automóveis. Este tipo de bateria é 

de simples fabricação, são recarregáveis, manutenção de baixo custo, capaz de fornecer altos 

valores de corrente e sua tecnologia é confiável em relação ao que ela vai fornecer e o 

esperado que ela forneça. 

 

Figura123 - bateria de chumbo - acido / Fonte: http://qnint.sbq.org.br/ . IFPB, 2016. 

A corrente na bateria terá que ser constante para carga lenta ou rápida. Esta corrente está 

sendo controlada por dois braços de IGBT’s, onde estes são controlados pelo DSP da Texas. 

O DSP é responsável por fazer a parte do controle, pois não pode haver picos de corrente em 

cima da bateria, podendo danificá-la com o tempo ou até mesmo queimá-la. O indutor é 

responsável pelo nível de tensão em cima da bateria, pois, ele serve de divisor de tensão, para 

que a bateria não receba toda a tensão do barramento. Outra vantagem do indutor é a filtragem 

do chaveamento dos IGBT’s, melhorando a qualidade de energia injetada na bateria. 

Então o sistema é formado pelo gerador síncrono que gera a energia para um retificador 

de diodos, onde ela é retificada sendo mandada para o barramento dos dois braços de IGBT’s, 

que por sua vez são controlados por um DSP para manter um nível de corrente e para que toda 

potência ativa gerada seja direcionada para a bateria. Esse controle é feito através do 
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chaveamento dos IGBT’s. Antes da bateria a energia passa pelo indutor para que a tensão em 

cima da bateria não seja maior que 12V. E com isso a bateria é carregada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi montado um sistema para obter o melhor resultado com o menor custo possível, foi 

usado um retificador de diodos normais (10 A) para retificar a energia gerada pelo gerador 

eólico. Após o retificador foi colocado um capacitor de 500 uF em paralelo, seu objetivo é de 

diminuir o ripple da tensão. Para as chaves de IGBT’s foi usado o CHIP IRAMX20UP60A da 

international Rectifier, nele contem 3 braços de IGBT’s, ou seja 6 chaves, onde foi usado 

apenas dois braços (4 chaves). O controle das chaves foi feito pelo DSP TMS28335 da Texas 

Instruments, que é um controlador especializado para a área da eletrônica de potência, ele é 

programado no computador pelo software Code Compose Studio, onde é escolhido todos os 

parâmetros para o controle de corrente, e sua programação é em C++. 

Para a leitura da corrente foi usado um sensor de corrente da ALLEGRO, sua referência 

é ACS759xCB. Este sensor é analógico, ele mede a corrente que está passando na bateria, e 

transforma em uma escala de 0 a 3.3 Volts. Este sinal de tensão é passado para o DSP e na 

programação é feita a conversão para corrente. Na Figura 2 está o circuito do sensor de 

corrente e na Figura 3 está o transdutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gerador eólico possui potência nominal de 1000W, uma tensão nominal de 48 Volts e 

uma corrente nominal de 20.8A, girando a uma velocidade de 650 RPM. Esses dados foram 

fornecidos pelo fabricante. 

Figura 2. circuito do sensor 

ALLEGRO / Fonte: DATASHEAT do sensor. 

IFPB, 2016. 

Figura 3.  Transdutor do circuito 

/ Fonte: DATASHEAT. IFPB, 2016. 
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Então o carregador de baterias a energia eólica é composto por um gerador síncrono de 

imãs permanentes de 6 pólos, um retificador de diodos não controlado, um capacitor de 500uF 

em paralelo ao retificador para minimização do ripple, o Chip IRAMX20UP60A da 

international Rectifier, onde foi usado apenas dois braços de IGBT e um indutor de 100mH. O 

sistema dito esta na Figura 3. 

 

Figura 3. Sistema completo do carregador de baterias à energia eòlica / Fonte: Produzido pelos autores. 

IFPB, 2016. 

Levando em consideração que para o carregamento eficaz de uma bateria de chumbo 

ácido devemos fornecer uma tensão dentro dos limites especificados pelo fabricante, desta 

forma o que irá garantir um carregamento rápido ou lento da bateria em questão será a 

intensidade de corrente injetada pelo carregador, sendo assim para que o controle seja 

possível devemos efetuar o controle de corrente da planta conforme a Figura 4. 
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Figura 4. Sistema de controle de corrente na bateria / Fonte: produzido pelos autores. IFPB, 2016. 

 

Acima temos Icc* que representa o setpoint ou o valor de corrente que se quer injetar 

na bateria, Icc é a corrente medida da planta e o controle de corrente CI será um controlador 

PI. O controle é feito através da comparação entre os valores de Icc* e Icc que são jogados em 

um controlador PI com o intuito de se estabilizar o valor de corrente inserido na bateria de 

acordo com o setpoint estabelecido. Caso a corrente ICC não seja igual a corrente ICC*, o 

valor da diferença entre as duas (o erro) é mandado para o PI que irá enviar um sinal para o 

atuador de acordo com o erro. No nosso caso os atuadores são as chaves (IGBT’s) que será 

modificado seu chaveamento para que o valor de ICC seja igual ao de ICC*. 

 

                              (1) 

 

Para conseguir os valores de Kp e Ki foi zerado os pólos mais significativos da planta, 

ou seja, primeiramente foi achado a função de transferência da planta pela função “Ident” no 

Matlab. Com posse da função de transferência escolhemos valores para Kp e Ki dentro da 

função do PI (Equação 1) para que estes valores quando multiplicados a planta consigam 

zerar o denominador mais significativo, ou seja, o pólo que esteja mais próximo do zero. Feito 

isso o controle de corrente funcionou como será visto nos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a modelagem da planta no Simulink foi possível efetuar de forma controlada, 

testes que representam o funcionamento da planta. Nestes testes temos a variação de 

velocidade do gerador (Nr) em relação a corrente controlada injetada na bateria (I) e a tensão 

do barramento (Ecc) como mostra a Tabela1.  

Tabela 1. Valores fixados de rotação do gerador (Nr), tensão no barramento do inversor (Ecc) 

e valor de corrente controlada para bateria (I). IFPB, 2016. 

Nr = 450 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 80 70.3 74.6 70.5 66 

Nr = 550 rpm     
  

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 98.3 93 87 83.8 82 

Nr = 650 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 117.3 109 102.5 100.5 100 

Nr = 750 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 132 129.5 126 123 119.8 

Nr = 850 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 145.8 150 144.3 138.5 137.5 

Nr = 950 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 166 170 161.8 159.7 154.8 

Nr = 1050 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 185.5 188 180.5 176.3 173 

Nr = 1200 rpm           

I(A) 1 3 6 9 12 

Ecc(V) 211.3 210.5 207.7 206.9 190.8 

 

 Para melhor interpretação da Tabela 1, foi gerada uma imagem em três dimensões 

com os mesmos parâmetros, com o objetivo de melhor visualizar seus efeitos como mostra a 

Figura 5. 
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Figura 5. Gráfico de três eixos entre os valores de tensão e corrente em função da velocidade do 

gerador. / Produzido pelos autores. IFPB, 2016. 

 

Com estes testes podemos visualizar os limites máximo e mínimo que a máquina 

fornecerá de tensão no barramento em função de sua velocidade, sendo assim temos a 

intensidade de corrente que se pode controlar na bateria, como também é possível identificar 

as velocidades onde o gerador não poderá atuar, com intuito de preservar todo sistema em 

questão. 

 Considerando os resultados observa-se que o aumento da tensão no barramento é 

proporcional ao da velocidade aplicada ao gerador, como também se percebe que ao aumentar 

a corrente injetada na bateria para os mesmos valores de velocidade ocorre a diminuição de 

tensão no barramento, o que era de se esperar considerando que a tensão na bateria deve estar 

dentro de valores nominais e a corrente será controlada de acordo com o regime de 

carregamento. 

Como exemplo de controle, nas Figuras 6 e 7 está o comportamento da correntee da 

tensão no barramento, respectivamente, quando estabelecemos um setpoint para a corrente de 

5A, a uma velocidade de 650RPM do gerador síncrono de imãs permanentes. Esta simulação 

foi feita no SIMULINK, e o circuito desta está presente na Figura 8. 
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Como visto o controle PI foi o ideal para a nossa planta, se estabilizando no setpoint 

determinado. É importante salientar que o gerador deve estar a uma velocidade mínima para 
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 Figura 6. Corrente na bacteria / Fonte: 

 

Figura 7. Tensão no barramento / Fonte: 

Produzido pelos autores. IFPB, 2016. 

Figura 8. Circuito do carregador de baterias a energia eólica / Fonte: produzido pelos autores. IFPB, 2016. 
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gerar potencia suficiente para uma determinada corrente, ou seja, o controle não vai funcionar 

caso o gerador esteja girando a uma velocidade abaixo do que é preciso para gerar uma 

determinada corrente. Por exemplo, não é possível obter uma corrente de 10A caso o gerador 

esteja a 200RPM, isto seria eletricamente impossível para este gerador usado. No entanto para 

velocidades que conseguem suprir a corrente determinada, o controle está funcionando.Como 

é visto na Tabela 1 é preciso que o gerador esteja a uma velocidade maior que 650RPM para 

altos valores de corrente 

 

CONCLUSÃO 

Com os resultados apresentados conclui-se que o projeto é aplicável e se mostra 

eficiente. Para o gerador em questão se torna necessário a aplicação de uma caixa de 

engrenagens das pás para o acoplamento do gerador, assim possibilitando um aumento na 

velocidade e a garantia que ela será sempre suficiente para a geração da potencia mínima 

estabelecida. 

Como foi percebido este trabalho é embasado em simulações no Simulink, sendo assim 

apesar de não apresentar seu funcionamento na prática foi possível identificar as possíveis 

modificações para que o mesmo se adéqüe as intempéries naturais do dia a dia. Assim se 

estabelece a viabilidade do projeto em si, e seus passos iniciais para que se possa desenvolver 

o produto final. 

Considerando a reprodução física desta obra pelos autores ou mesmo por outros, 

acredita se que não só a aplicação da fonte alternativa renovável eólica deve ser considerada 

mas também a solar e possivelmente a maremotriz.  

 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente agradecemos a Deus por nos dar forças para fazer este trabalho e depois 

agradecemos a oportunidade dada pelo IFPB. 

 

REFERÊNCIAS 

NISE, NORMAN S. NISE. Engenharia de Sistemas de Controle. 3. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2000. 697 p.  

 

OGATA, JATSUSHIKO. Engenharia de Controle Moderno. 4. Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2016. 783 p. 

 



 

5756 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

MAYA, PAULO ÁLVARO. Controle Essencial. 2. ed. São Paulo:Person Education do 

Brasil, 2014. 344 p. 

 

BARBI, I. Eletronica de Potência.3. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2000. 407p. 

 

LAZZARIN, T. B. Estudo e implementação de carregador de baterias com uma técnica 

de avaliação de sua vida útil. 2006. 205 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 

DADOS do sensor de corrente Allegro. Disponivel em: 

<http://www.datasheetlib.com/datasheet/998220/acs759xcb_allegro-microsystems.html> 

Acesso em 20 de setembro de 2016. 

 

DADOS do Chip IRAMX20UP60. Disponivel em 

<http://www.infineon.com/dgdl/iramx20up60a.pdf?fileId=5546d462533600a4015355da2db4

1874> Acesso em 20 se setembro de 2016. 

 

ELETROBRAS – Atlas do potencial eólico brasileiro, 2001. 

 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Banco de informações acessado no dia 20 de maio  

de 2016. : 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/GeracaoTipoFase.asp?tipo=7&fase=3 

 



 

5757 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

PROJETO DE UM VANT PARA MAPEAMENTO REMOTO 
UTILIZANDO TECNOLOGIAS LIVRES DE BAIXO CUSTO 

 
Ernane de Macedo Santos1, Patrícia da Silva Oliveira2, Maykon de Santana Almeida3, 
Francisco Marcelino Almeida de Araújo4, Flávio Alves dos Santos5 
 
1Discente de graduação em engenharia mecânica – IFPI. Bolsista PIBIC do IFPI. e-mail: 
ernanetda1510@hotmail.com; 2Discente de graduação em engenharia mecânica – IFPI. e-mail: 
patriciasilva_oliver@hotmail.com; 3Discente de graduação em engenharia mecânica – IFPI. Bolsista PIBIC do 
IFPI. e-mail: maykonshinoida@hotmail.com; 4Professor do curso técnico integrado em eletrônica - IFPI. e-
mail: franciscomarcelinoalmeida@gmail.com; 5Discente de mestrado em ciências da computação – UECE. 
e-mail: flavio@labiras.cc 

 
RESUMO: Inicialmente, os veículos aéreos não tripulados (VANT’s), foram projetados para 
atender a fins militares, onde a sua versatilidade, autonomia em relação ao controle direto do 
homem, foi bastante explorada. Em virtude destas características, os VANT’s começaram a 
ser aplicados em diversas áreas, como no setor de mapeamento e controle agrícola. Este setor 
apresenta problemas decorrentes da constante demanda de mão de obra para realizar o 
monitoramento e manutenção destas áreas. Com base nisso, este trabalho tem a finalidade de 
projetar um veículo aéreo não tripulado, rádio controlado, utilizando materiais leves e de 
baixo custo para realizar o mapeamento e o monitoramento de uma área rural pré-
determinada, através de sensores e microcontroladores livres com protocolo de comunicação 
Zigbee, para aplicações de rede de sensores sem fio (RSSF).  

Palavras–chave: xflr5, zigbee, planador, telemetria 

 

A UAV PROJECT FOR MAPPING USING REMOTE TECHNOLOGIES 
FREE LOW COST 
 
ABSTRACT: Initially, unmanned aerial vehicles (UAV's), are designed to meet military 
purposes where its versatility, autonomy from the direct control of man, was quite explored. 
Because of these characteristics, the UAV's began to be applied in several areas, such as 
mapping and control agricultural sector. This sector presents difficulties due to the constant 
demand of manpower to carry out the monitoring and maintenance of these areas. Based on 
this, this paper aims to design an unmanned aerial vehicle, radio controlled, using low-cost 
and lightweight materials to carry out the mapping and monitoring of a predetermined rural 
area, through sensors and free Microcontrollers with protocol Zigbee communication for 
wireless sensor network applications (WSN). 
KEYWORDS: xflr5, zigbee, glider, telemetry 
 

INTRODUÇÃO 

Segundo Miranda (2013), os aviões são projetados com diversas finalidades, mas todos 

possuem os principais componentes, sendo suas características determinadas pelos objetivos 

almejados pelo projeto. Inicialmente, os veículos aéreos não tripulados (V.A.N.T)  foram 

desenvolvidos  para fins militares, visando realizar missões aéreas que ofereciam risco direto 
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aos seres humanos. O fato dos VANT’s poderem ser controlados remotamente, aliados aos 

avanços tecnológicos ocorridos desde a sua criação, permitiram que novas áreas de atuação 

para estas aeronaves fossem adaptadas de acordo com as necessidades.  

Com isso, as principais características destes veículos aéreos começaram a ser usadas 

para fins diferentes para os quais foi desenvolvido. Devido a sua ampla capacidade de superar 

os limites humanos em condições adversas e cumprir longas missões com segurança e 

eficácia, a aplicação atual dos VANT’s é destinada não apenas como defesa militar do espaço 

aéreo, mas como: monitoramento de obras, mapeamento de territórios, análises geográficas, 

salvamentos e buscas, vigilância de fronteiras rodovias e encostas. Nas áreas de pesquisas 

científicas também possuem uma grande importância por serem capazes de transportar cargas 

úteis e coletar dados. O aumento no projeto de VANT’s vem crescendo devido à produção de 

componentes eletrônicos e dos materiais usados na sua construção serem leves e resistentes, o 

que acarreta no aumento do alcance do protótipo devido à redução de peso.  

No que se refere à aquisição de dados no setor agrícola, um dos grandes fatores de 

análise de custo a ser analisado, especificamente no setor de plantio é a manutenção e 

supervisão de grandes áreas cultivadas. O deslocamento de veículos e de profissionais para 

realizar as atividades acima citadas, requer uma forma de gasto de combustível, operários e, 

de forma indireta, de tempo, caracterizando-se como uma forma de custo, que representa um 

relativo impacto na produção de empresas deste ramo. A atuação de um veículo aéreo pode 

substituir com grande eficiência e precisão o desempenho das atividades acima citadas, onde 

através de um sobrevoo sobre o perímetro da plantação pode coletar dados reais das condições 

ambientais, tais como: temperatura, umidade e coordenadas, indicando pontos onde realmente 

seria preciso a intervenção de operários. Com base nisso, esta pesquisa tem como objetivo 

projetar um VANT em materiais de baixo custo que utilize tecnologias livres para o sistema 

de telemetria, visando a coleta de dados em áreas agrícolas.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A fim de se alcançar os objetivos propostos, inicialmente foram selecionados os perfis 

para asa e para as superfícies horizontal e vertical da empenagem, bem como a escolha dos  

materiais utilizados para a construção da aeronave, em sequência foi escolhido o grupo motor 

propulsor, seguido pelo dimensionamento dos dispositivos de aquisição de dados. 
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Seleção dos Perfis  

 O princípio dos planadores indoor, que realizam voos de baixa velocidade através do 

ciclo de convecção das correntes de ar quente, foi utilizado como principal base para a 

escolha dos perfis a serem analisados. Segundo Dantas (2014), as leis que regem o 

movimento dos fluidos, permitem analisar e explicar as caraterísticas de cada perfil com 

relação à sua capacidade de gerar força de sustentação e com o momento gerado pelas forças 

aerodinâmicas, bem como na indicação do ângulo que os perfis perdem sustentação.  

Conforme estes dados, analisaram-se os perfis Clark Y, Epler 421 e Epler 423, por 

apresentarem uma boa sustentação em baixas velocidades. 

O software utilizado para realizar as análises foi o XFLR5, que permitiu gerar gráficos 

com os coeficientes de sustentação e arrasto para diferentes ângulos de ataque dos perfis. 

Inicialmente foi determinado o valor do número de Reynolds, que, segundo Miranda (2013), é 

usado para determinar o regime de escoamento de um fluido sobre uma superfície. 

Considerando a densidade igual a 1,225 Kg/m³, a velocidade de 16m/s, uma corda média 

aerodinâmica do perfil de 0,228m e uma viscosidade dinâmica do ar de 1,7894x10-5, obteve-

se o número de Reynolds igual a 249.737,3421, através da Eq. 1. 

 

               (1) 

          

Com a obtenção do número de Reynolds, foram analisados os perfis com uma 

simulação deste número fixo em 250000, que, conforme Medeiros (2007) é típico para 

pequenas dimensões e baixas velocidades de operações de voo. 

 

Definição dos Materiais 

 Visando obter um projeto de baixo custo, os materiais selecionados para a construção 

do VANT deveriam ser de baixo custo financeiro e apresentarem características mecânicas 

semelhantes aos materiais utilizados na fabricação de VANT’s convencionais, tais como: 

fibra de carbono, madeira balsa, compensado aeronáutico, que são resistentes à tração e são 

leves. Portanto, os polímeros e os compósitos recicláveis foram usados como base para estudo 

e escolha do material a ser utilizado na construção da aeronave. 
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Dimensionamento do Grupo Motopropulsor 

 Para este VANT foi escolhida a configuração tractor para o grupo motopropulsor, que, 

segundo Miranda, (2013), proporciona um escoamento limpo e livre de perturbações, além do 

peso do motor contribuir de forma positiva para o centro de gravidade. 

Com a definição do peso final da aeronave, foi dimensionado o motor e a hélice que 

tiveram maior eficiência, levando em consideração o empuxo e o tempo de voo em regime 

crítico de operação. Foi empregada a Eq. 2 para descobrir a potencia do motor, onde W é a 

potência em Watts do motor, V é a voltagem utilizada e A a corrente em Amperes que é 

consumida pelo motor. É importante destacar que assumiu-se as especificações da bateria 

como valores fixos. A relação de potência por peso foi calculada pela Eq. 3 , em que W é a 

potência necessária em Watts, RPP é a Relação de Peso por Potência, e P o peso do VANT 

em gramas. O tempo de voo em condição máxima de operação do motor foi obtido através da 

Eq. 4, dado que T é o tempo de voo em potencia máxima dado em minutos, mAh é a carga da 

bateria e A é o consumo do motor. Para o cálculo da velocidade de rotação real do motor, foi 

empregada a Eq. 5, sendo v a velocidade em metros por segundo, pas é o passo da hélice em 

polegadas e RPM são as rotações por minuto do motor com a hélice em analisada. As 

rotações do motor selecionado foram determinadas conforme a Eq. 6, onde a variável RPM 

equivale às rotações por minuto do motor vazio, KV é a unidade fornecida pela fabricante do 

motor, que indica voltas por volts, e V, a tensão fornecida pela bateria. 

 

                 (2) 

 

                (3) 

 

                (4) 

 

               (5) 

 

                (6) 

 

Para constatar a veracidade dos resultados obtidos no dimensionamento do grupo motor 

propulsor, foi usado o software livre, Driver Calculator que, de acordo com os dados da 

bateria e hélice, disponibiliza o motor que melhor se adequa a tal relação. 
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Eletrônica Embarcada 

 O circuito de controle da aeronave possui um receptor de rádio, em que nele são 

conectados servo- motores responsáveis por realizar os movimentos das superfícies de 

comando. Tais superfícies, segundo Miranda (2013), são itens fundamentais para o controle 

de qualquer aeronave. As principais superfícies de comando são os ailerons, responsáveis pelo 

rolamento, o profundor, que realiza o movimento de arfagem e o leme, responsável pelo 

movimento de guinada. Ao receptor também são ligados um medidor de carga de bateria. 

Paralelo ao circuito de controle da aeronave foi projetado o circuito de telemetria denominado 

de ZigBee. Este protocolo de comunicação sem fio foi projetado para permitir uma 

comunicação que utiliza um baixo consumo de energia. Isto se deve ao fato de este protocolo 

realizar uma baixa taxa de transmissão. O módulo ZigBee é conectado a um microcontrolador 

Arduíno, que fará a recepção dos dados enviado por outro módulo ZigBee, instalado no 

perímetro a ser sobrevoado pelo VANT. Neste módulo de transmissão estarão ligados 

sensores de temperatura e umidade que fazem a coleta de dados do ambiente. Estes dados, por 

sua vez, ficam armazenados em outro microcontrolador Arduíno, aguardando a passagem da 

aeronave que fará a coleta dos dados. Quando a mesma passar, os dados serão enviados 

através do módulo de transmissão ZigBee. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Fig. 1 mostra as curvas do coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque 

para os três perfis analisados, a saber: Clark Y, Eppler 421 e Eppler 423.  

 

 

Figura 1. Coeficiente de sustentação em função do ângulo de ataque. IFPI, 2016. 
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Neste gráfico podemos observar que, embora o perfil Clark Y possua uma curva suave, 

ele não apresenta um bom coeficiente se comparado aos perfis Eppler423 e Eppler 421, este 

último, por sua vez, apresentou irregularidades na curva. O Eppler423 foi o perfil que obteve 

maior sustentação com a variação do ângulo alfa. 

A Fig. 2 corresponde as curva da polar de arrasto dos perfis analisados em questão. 

 

 

Figura 2. Gráfico da polar de arrasto. IFPI, 2016. 

 

É possível notar na Fig. 2 que o perfil Eppler423 possui a maior relação entre os 

coeficientes de sustentação e arrasto. Muito embora o perfil Clark Y apresente uma curva bem 

suave e constante, os valores de sustentação são baixos para o numero de Reynolds em 

análise. Optou-se pela escolha do perfil Eppler423 devido ao seu melhor desempenho diante 

das análises consideradas nos gráficos das Fig. 1 e 2.  

Após a seleção do perfil, foi predefinido que o VANT teria uma configuração de asa 

trapezoidal, com empenagem convencional de propulsão monomotor. A Fig. 3 mostra uma 

imagem da aeronave completa com geometria definida.  
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Figura 3. Configuração completa do VANT. IFPI, 2016. 

 

A Figura 4, por sua vez, refere-se aos gráficos do coeficiente de momento em função do 

ângulo de ataque e do coeficiente de momento em função da eficiência aerodinâmica para a 

aeronave completa. 

 

Figura 4. Coeficiente de momento em função do ângulo de ataque e da eficiência 

aerodinâmica. IFPI, 2016. 

 

Observando os gráficos da Fig. 4 foi possível constatar que a aeronave atende aos 

critérios necessários para se garantir a estabilidade longitudinal estática, com o coeficiente 

angular negativo e com o ângulo de trimagem positivo. 

Após a análise dos materiais, o poliestireno expandido de classe P3, foi selecionado 

como material base para confecção da asa, das empenagens e das superfícies de comando. A 

escolha desse material deu-se por conta de ser 100% reciclável, possuir valor comercial de 

baixo custo, ter baixo peso volumétrico, ser leve e possuir uma resistência mecânica tolerável, 
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não é higroscópio, possui uma grande capacidade de absorção de impactos e vibrações, é de 

fácil manuseio e possui um bom acabamento superficial.   

Para aumentar a resistência e a rigidez das partes da aeronave, deverá ser aplicada sobre 

a superfície das mesmas uma fina camada de resina epóxi, resultando em um aumento 

significativo de resistência a impactos, impermeabilização e proteção do poliestireno 

expandido, bem como um excelente acabamento superficial. Para a fuselagem foi 

dimensionada uma estrutura de polietilenotereftalato, conhecido como “PET”, por ser 

reciclável e resistente a impacto e também apresentar fácil manuseio. Fixando o valor de 2200 

mAh e descarga de 25 C, o sistema motopropulsor do VANT dimensionado foi o motor 

KONTRONIK KIRA 600-20, utilizando o programa Drive Calculator. Também foi 

dimensionado o ESC KONTRONIK JAZZ 80-6-18, que, juntamente com o motor, gera um 

empuxo de 1847 g, quando tracionado por uma hélice 20x10” APC E. Todos estes dados 

podem ser observados na simulação da Fig. 5, onde com estes parâmetros obteve-se uma 

eficiência de 88,7% de todo o sistema de propulsão. 

 

 

Figura 5. Simulação no software Drive Calculator. 

 

 Os servos dimensionados para as superfícies de comando foram o HS-55, por serem 

leves e proporcionar um torque que realize a deflexão segura dos comandos. No que se refere 

à telemetria embarcada, um Arduíno nano, e um módulo ZigBee foram  indicados para o 

sistema de aquisição de dados, por apresentar um baixo consumo de energia para a 

transmissão dos dados. Outra vantagem deste dispositivo é que este, pode permanecer sem 

comunicação por um logo período, o que reforça sua aplicação para este projeto. Durante o 

período de comunicação entre os módulos de transmissão e recepção, o tempo de acesso é de 

30 ms, pois o tamanho dos pacotes de dados em tráfego é reduzido. Devido a taxa de 
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transferência ser baixa, a corrente de consumo do módulo em standby é de 3uA e durante a 

transmissão a corrente é de 30mA. A fonte do módulo de transmissão pode ser superior a 2 

anos, até ser substituída por outra nova. O esquema desenvolvido no software Fritzing 

representa o circuito projetado para a aquisição de dados que pode ser observado na Fig. 6, 

onde mostra o circuito de transmissão, à esquerda, em que está acoplado ao módulo ZigBee, 

um sensor de temperatura e umidade, e do lado direito da Fig. 6, o circuito de recepção dos 

dados. 

 

Figura 6. Circuito de aquisição de dados, elaborado no software Fritzing. 

 

CONCLUSÕES 

As simulações realizadas nos perfis considerados permitiram avaliar as características 

de arrasto e sustentação, criando condições para a escolha do melhor perfil, e, 

consequentemente, da geometria da asa. 

No que se refere ao caráter construtivo da aeronave, os materiais escolhidos para a 

fabricação das principais partes são recicláveis, atendendo aos critérios de resistência e 

leveza, fundamentais para a construção de uma estrutura aeronáutica de boa eficiência.  

O desenvolvimento do sistema de propulsão a motor elétrico foi determinado através da 

utilização de software, que associou diversos tipos de hélice e motores, almejando a melhor 

relação entre empuxo e peso do conjunto.  

Por fim, este trabalho permitiu concluir que, embora o circuito de telemetria opere com 

uma faixa de transmissão muito pequena, ele irá cumprir com êxito a missão de coleta de 

dados pela aeronave, devido ao tamanho reduzido do dado a ser transmitido.  
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RESUMO:Atualmente, a abordagem de temas como eficiência energética, energias 
alternativas e emissões veiculares tem sido cada vez mais frequentes em virtude da tendência 
mundial de sustentabilidade. Neste contexto, a redução do consumo de combustível e da 
emissão de poluentes, sem comprometer o desempenho do motor de combustão interna, torna-
se um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento dos motores modernos. A ausência 
no mercado de uma bancada dinamométrica para testes em motores de pequeno porte motivou 
o desenvolvimentodeste trabalho. O artigo descreve o projeto e a montagem de uma bancada 
dinamométrica para testes dinâmicos em motores de combustão interna estacionários de 
pequeno porte que variam de 1 a 10 HP em potência. A bancada é capaz de realizar medições 
de rotação, torque e potência simultaneamente através do método dinâmico, utilizando um 
disco de inércia conhecida. 
Palavras–chave: analise dinâmica, dinamômetro, eficiência energética, teste de potencia. 
 

DESIGN AND ASSEMBLY OF A DYNAMOMETER TEST TABLE FOR 
SMALL INTERN COMBUSTION ENGINES 
 
ABSTRACT:Energy efficiency, alternate energy production and vehicle emission are 
assumptions that, nowadays, attract much discussion based on worldwide sustainability 
speech.For that sake, the development of modern intern combustion engines that can produce 
relevant amount of power using less fuel and producing less polluting gasesis a must.The 
design of a dynamometer test table was motivated by the lack of such equipment in the 
market. This paper describes the design and assembly of a dynamometer test table for 
dynamic test ofstationary smallintern combustion engines, from 1 to 10 HP. The test table is 
capable of measuring rotation, torque and power simultaneously, using dynamic method. 
Keywords: dynamic analysis, dynamometer, energy efficiency, power test. 
 

INTRODUÇÃO 

Um motor de combustão interna, operando sob condições normais de funcionamento, 

apresenta performance convincente no decorrer de longo período de serviço 

ouquilometragem. Entretanto, o desgaste de componentes móveis e sujeitos ao atrito do motor 

provocam diminuição do desempenho ao longo do tempo, acarretando alto consumo e baixa 

eficiência. Surge a necessidade de realização de testes de desempenho em motores com 
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intuito de reduzir perdas econômicas, restaurar eficiência original e, consequentemente, 

diminuir emissão de poluentes. 

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento de uma bancada dinamométrica portátil para 

testesdinâmicos em pequenos motores de combustão interna estacionários, capaz de realizar 

ensaios com variação da carga mecânica aplicada ao volante do motor e medições de rotação, 

torque e potência, simultaneamente. Mesmo com foco no teste dinâmico, a mesa foi 

desenvolvida para que, no futuro, seja capaz de realizar teste estático. Assim, será detalhado 

todo o projeto e montagem do conjunto mecânico da bancada. 

 

Referencial Teórico  

Os motores de combustão interna costumam sertestados para se avaliar parâmetros de 

desempenho como potência, torque e rotação,utilizando dinamômetros e instrumentação 

associada. A velocidade do eixo é medida com um tacômetro.O torque é medidodiretamente, 

através de uma célula de carga, ou indiretamente, a partir do momento de inércia e aceleração 

angular do conjunto. A potência pode ser calculada pela velocidade e torque do eixo. A 

instalação de dinamômetros tem se tornado fundamental na indústria automotiva [2]. 

O dinamômetro de inércia é um equipamento que realiza simulação inercial de um 

veículo, medindo velocidade angular do motor em função do tempo. É composto por cilindros 

com massas inerciais pré-determinadas que descrevem uma trajetória rotacional produzida 

pelo motor em análise. São considerados equipamentos vantajosos devido à fácil utilização, 

não requerer controle nem arrefecimento, além de produzirem curvas de torque e potência 

rapidamente [3]. 

O torque é a tendência de uma força em rotacionar um corpo ao qual ela é aplicada. O 

torque é igual ao produto da magnitude do componente vetorial da força pela distância mais 

curta entre o eixo e a direção da componente da força [2]. A equação do torque para sistemas 

rotacionais é dada em (1). 

                    (1) 

Sendo: 

      (2) 

Onde  é o momento de inércia (Kg∙m²),  é aceleração angular (rad/s²),  é massa do 

cilindro (Kg), é o raio do cilindro (m²). 
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Potência é definida como a razão entre um trabalho que pode ser realizado por unidade 

de tempo. A equação da potência para sistemas rotacionais é dada por (3). 

      (3) 

Onde é torque (N∙m)e é velocidade angular (rad/s). 

A determinação da frequência (Hz) para este projeto, que consequentemente levará à 

determinação da velocidade angular ( ) bem como a aceleração angular ( ), será obtida 

através da utilização de um sensor de rotação. A determinação do momento de inércia ( ) do 

conjunto rotacional será feita através da modelagem do freio bem como todos os componentes 

rotativos em relação ao eixo do motor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Componentes Mecânicos 

Para a construção doprojetoforam utilizados uma bancada com rodízios para fixação de 

motores, um módulo de freio de Foucault (MFF) e um painelelétrico para controlar o módulo. 

A concepção do projeto é fixar um pequeno motor de combustão interna na bancada, acoplado 

com o sistema de frenagem. 

O MFF é um equipamento utilizado para simulação de cargas em motores. Neste 

projeto ele possuirá três funções. A primeira será simular cargas no sistema durante testes do 

motor. Para tal procedimento, é necessário o auxílio da bancada elétrica para controlar a 

variação da corrente elétrica aplicada nas bobinas. A segunda será servir de suporte para o 

disco de indução que fornecerá os sinais ao sensor indutivo. A terceira será servir como 

cilindropara o dinamômetro inercial. A Figura 1(a) mostra a bancada didática e a Figura 1(b) 

o MFF. 

O motor de combustão interna estacionário, utilizado para confecção da bancada 

dinamométrica,tem potência nominal de 10 HP. Ele apresenta as seguintes especificações 

técnicas: monocilindro de quatro tempos, capacidade volumétrica de 305 cm3, injeção de 

gasolina por carburação, Overhead Valve (OHV), refrigerado a ar, 3750 RPM máximo, 23,4 

Kg de peso, capacidade de óleo de 0,82 L e capacidade de tanque de 4,0 L. A Figura 1(c) 

apresenta uma vista frontal do motor. 
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                 (a)                                      (b)                                               (c) 

Figura 1. (a) Bancada, (b) Módulo de freio de Foucault,(c) Motor. IFBA, 2016. 

 

A chapa de suporte do motorna Figura 2(a) tem como finalidade permitir que o motor 

seja movimentado para um perfeito alinhamento com o acoplamento do MFF. Além disso, 

resiste a todos os esforços provocados pelo motor durante os testes de ensaio. 

Os parafusos prisioneiros da Figura 2(b) foram confeccionados para permitir seu 

deslocamento pelos rasgos oblongos. As sapatasda Figura 2(c) foram fabricadas a partir de 

uma barra circular de Nylon de 100 mm de diâmetro. Possuem a função de garantir o 

alinhamento do eixo do motor com o eixo do MFFe contribuir na absorção da vibração gerada 

pelo motor. 

 

Um disco de material não magnético com oito furos uniformemente distribuídos foi 

confeccionado para acomodar oito parafusos ferromagnéticos M10. Ele foi acoplado ao eixo 

do MFF e gira solidariamente com o mesmo, fazendo com que cada parafuso faceie o sensor 

indutivo a cada giro. Desse modo, o sensor gera os pulsos induzidos pela alteração do campo 

magnético provocado pela cabeça dos parafusos. O disco foi fabricado a partir de uma barra 

cilíndrica de Nylon de 207 mm. 

 

  

                 (a)                                      (b)                                               (c) 

Figura 2.(a) Chapa de suporte do motor.(b) Parafusos prisioneiros.(c) Sapatas. IFBA, 

2016. 
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A chapa do sensor de indução tem a finalidade de fixar o sensor indutivo, permitindo a 

regulagem da aproximação do sensor com cabeça dos parafusos do disco e evitando vibrações 

excessivas durante o teste, o que poderia acarretar em um desgaste prematuro da cabeça do 

sensor. A chapa deve ser robusta o suficiente para atender as exigências de projeto. Foi 

escolhida uma chapa de aço de 2,0 mm para a confecção. A Figura 8(b) ilustra a montagem do 

disco com parafusos e chapa com o sensor indutivo. 

O sensor utilizado para mensurar velocidade do conjunto inercial do dinamômetro atua 

por aproximação sem contato físico com a peça. Totalmente vedado, funciona em altas 

velocidades de comutação e é imune a vibração e choques mecânicos. O sensor indutivo entra 

em funcionamento produzindo um campo eletromagnético defronte a face sensora do mesmo. 

Quando um objeto com propriedades ferromagnéticas se aproxima da face sensora a uma 

distância pré-determinada (distância sensora), este causa uma alteração no campo magnético 

criado pelo sensor, absorvendo de parte do mesmo e provocando uma comutação do sinal de 

saída do sensor. Neste caso, parafusos M10 do disco provocarão esta comutação. 

Como o disco foi confeccionado com 8 parafusos girantes, a cada rotação serão gerados 

8 pulsos elétricos, minimizando a margem de erro na determinação da velocidade angular. 

 

Modelagem dos Componentes 

A modelagem em 3D dos componentes do projeto foi feita utilizando software Solid 

Works (SW). Este permite gerar vistas ortográficas e montagens de conjuntos mecânicos. 

Também permite realizar análise de esforços em estruturas pelo método dos elementos finitos. 

 

Modelagem da Chapa de Suporte do Motor 

A modelagem da chapa de suporte do motor foi feita de modo que o dimensionamento 

da área da mesma pudesse atender aos requisitos de fixação à bancada bem como permitir a 

fixação do motor à chapa. Com isso, estabeleceu-se uma dimensão de área ideal como sendo 

de 265 mm de largura por 295 mm de comprimento. A chapa também deveria ter dois rasgos 

oblongos para permitir o deslizamento do motor para garantir o alinhamento do mesmo com o 

MFF. O material escolhido foi aço inoxidável AISI 316. 

Após o estabelecimento das condições de contorno da chapa em operação, a mesma foi 

submetida à análise por elementos finitos a fim de calcular as tensões e as deformações nas 

várias direções usando o critério de falha de Von Mises. A Figura 3 apresenta o resultado da 
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simulação da chapa, na qual podemos perceber que a tensão de Von Mises máxima encontra-

se abaixo do limite de escoamento do material. 

 

 

Figura 3. Análise de tensão da chapa pelo critério de Von Mises. IFBA, 2016. 

 

Determinação do Momento de Inércia 

A massa inercial do cilindro do MFF, bem como todos os componentes rotativos em 

relação ao eixo do motor,será utilizada para determinar o momento de inércia do conjunto.O 

momento de inércia de peças ou montagem pode ser determinado pelo SW.Realizou-se então 

a modelagem de todos os elementos que descreviam uma trajetória rotacional em relação ao 

eixo do motor e depois foi calculado o momento de inércia no SW. Os parafusos sextavados 

M10, arruelas lisas e de pressão, as porcas sextavadas M10, o eixo e o cilindro do MFF e as 

pinças de acoplamento foram especificados no projeto como sendo aço AISI 1020 e o disco 

indutor como sendo de Nylon. A Figura 4 apresenta uma vista explodida e renderizada dos 

elementos da montagem. 

 

 

Figura 4. Vista explodida dos elementos girantes do momento de inércia. IFBA, 2016. 

 

Modelagem do restante dos componentes 

Todos os componentes da bancada foram modelados com o intuito de realizar uma 

montagem em 3D da mesma. Dessa maneira foi possível observar o posicionamento final do 

motor na bancada, possibilitandoa compatibilização de todas as peças e realização de ajustes 

para a correção de eventuais inconformidades antes mesmo da montagem final. A Figura 5(a) 
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apresenta a modelagem da bancada para fixação do motor e a Figura 5(b) o MFF. A Figura 

5(c) o conjunto de acoplamento, enquanto a Figura 6(a) mostra a modelagem 3D do motor. 

 

    

(a)                                        (b)                                         (c) 

Figura 5. (a) Bancada para fixação do motor. (b) Módulo de freio de Foucault. (c) 

Conjunto de acoplamento IFBA, 2016. 

 

A Figura 6(b) apresenta a modelagem do conjunto de medição de rotação e a Figura 

6(c) os parafusos prisioneiros de fixação do motor. 

 

 

(a)                                    (b)                                                          (c) 

Figura 6.(a) Motor de combustão interna.(b) Conjunto de medição de rotação. (c) Parafusos 

prisioneiros. IFBA, 2016. 

 

A Figura 7(a) apresenta o resultado final da modelagem 3D da bancada dinamométrica, 

renderizada, com todos os conjuntos devidamente posicionados e sem interferências. 
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(a)                                                                                 (b)                                                                      

Figura 7.(a) Modelagem da bancada dinamométrica, (b) Vista isométrica da bancada. IFBA, 

2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para determinar a espessura mínima da chapa de suporte do motor, foi levado em 

consideração as dimensões mínimas de 265 mm de largura por 295 mm de comprimento, o 

peso do motor com todos os seus fluidos (óleo lubrificante e gasolina), resultando em uma 

força peso de 267 N distribuída uniformemente pela chapa, e o esforço resultante do torque 

máximo do motor de 18,64 Nma 2600 RPM [1], observando que o eixo do motor situa-se 

equidistante em 0,095 m dos rasgos oblongos (local de fixação), resultando em duas forças de 

mesma magnitude (98,11 N) porém de sentidos opostos e distribuídas ao longo de cada um 

dos rasgos. 

Utilizando a análise de tensão pelo critério de Von Mises, percebeu-se que com 

espessura mínima de 3,0 mm, a chapa de suporte conseguiria atender aos requisitos de 

esforços do teste, garantindo que não haveria nenhuma falha por escoamento ou ruptura que 

pudesse impedir o funcionamento do sistema. Foi possível perceber na análise que a tensão 

limite de escoamento do material estava fora da faixa das tensões máximas submetidas à 

chapa. Além disso, foi obtido um fator de segurança mínimo de 4,53 para toda a chapa. Por 

questão de disponibilidade, a chapa utilizada foi de 6,0 mm de espessura. 
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(a)                                                                (b)         

Figura 8. (a) Parafusos prisioneiros e acoplamento, (b) Conjunto do sensor indutivo. IFBA, 

2016. 

 

Após a modelagem de todos os elementos do sistema que descreviam uma trajetória 

rotacional em relação ao eixo do motor, as peças modeladas foram montadas juntas e, então, 

calculado virtualmente o momento de inércia do conjunto. A massa total do conjunto foi de 

16,23 Kg, o volume total foi de 2692,43 cm3 e o momento de inércia no eixo de giro foi de 

0,275 Kg∙m2. A obtenção deste valor é de fundamental importância, pois é a partir do mesmo 

que serádeterminado o torque e, consequentemente, a potência do motor testado. 

Antes do acoplamento do motor, o sensor indutivo foi conectado e energizado. Foi 

observada a distância sensorial mínima entre o sensor indutivo e os parafusos sendo 

realizados ajustes para garantir uma aproximação adequada. O disco foi colocado em 

movimento rotacional e, então, validou-se o sensor indutivo. O resultado final da montagem 

da bancada pode ser visto nas Figuras 7(b), 8(a) e 8(b). 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho obteve sucesso em projetar e montar uma bancada dinamométrica 

de inércia portátil baseada em um MFF, com a finalidade de medir a rotação, o torque e a 

potência em pequenos motores de combustão interna, estacionários, de até 10 HP. 

A montagem virtual da bancada mostrou ser um recurso extremamente útil, pois 

possibilitou a verificação da interferência das peças bem como possibilitou os devidos ajustes 

antes mesmo delas terem sido fabricadas, poupando tempo e recursos. 

A análise de esforços da chapa de suporte do motor também mostrou ser uma 

ferramenta de grande utilidade, pois dispensou o uso de ensaios destrutivos na sua confecção. 
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A determinação do momento de inércia do conjunto girante, feito através do SW, foi mais 

prática e precisa do que a determinação manual. 

Para a continuação deste trabalho sugere-se que seja realizado o desenvolvimento do 

método de analise estática, através da implementação de uma célula de carga, juntamente com 

o MFF já instalado; integração entre bancada dinamométrica (hardware) e um software de 

coleta e analise de dados, o qual já possuímos. Assim poderemosvalidar a bancada, 

produzindo resultados a serem comparados com informações de catálogos de fabricante do 

motor testado. 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo a apresentação do projeto elétrico de um veículo 
aéreo não tripulado para serviço de monitoramento de área por controle de tracking e 
posicionamento dinâmico por GPS (Global Position System), podendo ser operada de forma 
manual ou semi-automática (com a inserção de waypoints para as missões) tendo os dados de 
telemetria do voo armazenados na aeronave em SD card ou transmitido em tempo real. 
Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) consistem em todo tipo de aeronave que não 
necessita de piloto a bordo para guiá-la. O protótipo projetado é de pequeno porte, com o 
objetivo de ter um peso máximo teórico de 5 kg. Para o estudo em questão foi utilizado e 
estudado o uso do microcontrolador ArduPilot 2.5, o transmissor de vídeo Aomway 5.8 gHz e 
o Motor Emax Bl4030/10- 385kv. 
Palavras–chave: Ardupilot, VANT, waypoints.  
 

ELETRIC PROJECT FOR DEVELOPMENT OF AN AERIAL VEHICLE 
UNMANNED FOR MONITORING SERVICES AREAS 
ABSTRACT: This work aims the submission of the electrical design of an unmanned aerial 
vehicle for area monitoring service for tracking control and dynamic positioning by GPS 
(Global Position System) and can be operated manually or semi-automatic (with the inclusion 
of waypoints for missions) with the flight telemetry data stored in the aircraft in SD card. 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) consist of all kinds of aircraft that do not need pilot on 
board to guide her. The designed prototype is small, with the objective of have a theoretical 
maximum weight of 5 kg. For the study in question was used and studied using the 
microcontroller ArduPilot 2.5, the video transmitter Aomway 5.8 GHz and Motor Bl4030 
Emax / 10- 385kv. 
KEYWORDS: Ardupilot, UAV, waypoints. 
 

INTRODUÇÃO 

Os VANTs ou drones foram idealizados para fins militares. Inspirados nas bombas 

voadoras alemãs, do tipo V-1, e nos inofensivos aeromodelos rádio controlados, estas 

máquinas voadoras de última geração foram concebidas, projetadas e construídas para serem 

usadas em missões muito perigosas para serem executadas por seres humanos, nas áreas de 

inteligência militar, apoio e controle de tiro de artilharia, apoio aéreo a tropas de infantaria e 

cavalaria no campo de batalha, controle de mísseis de cruzeiro, atividades de patrulhamento 
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urbano, costeiro, ambiental e de fronteiras, atividades de busca e resgate, entre outras. Eles 

são muitas vezes preferidos para missões que são "maçantes ou perigosas". 

Além do uso militar, os drones estão sendo utilizados por civis, abaixo algumas 

características e aplicações de uso civis, como por fotógrafos e cinegrafistas em festas de 

aniversários, casamentos e eventos em gerais, porque capta melhores ângulos para fotos e 

filmagens mantendo a câmera estável por mais tempo facilitando a produção de vídeo, além 

de também ser usado por emissoras de TV's diminuindo o custo em suas filmagens aéreas, 

pois hoje ainda se utiliza helicóptero. Este estudo propõe o projeto de um veículo aéreo não 

tripulado para monitoramento de áreas com controle via GPS e waypoint.  

Este trabalho tem por objetivo a apresentação de um projeto elétrico na construção de 

um veículo aéreo não tripulado. Este trabalho é baseado em um projeto conceitual de um 

vant¹. 

Os objetivos específicos: 

Levantar os dados sobre a construção e o uso de VANT. 

Implantação de waypoint para retorno à posição inicial quando fora de alcance e/ou 

perda de sinal. 

Pesquisar sobre componentes eletrônicos utilizados no VANT. 

O projeto conceitual é a fase do processo onde se inicia a concepção do artefato, 

seguindo as necessidades as restrições definidas para o projeto. Para início da concepção do 

projeto estima-se o peso total do Vant com base no peso dos componentes que serão inseridos 

no mesmo. Na Tab. 1 tem-se a estimava do peso do Vant (Leite e Neto, 2015). 

Tabela 1. Peso estimado, IFMA, 2015. 

Componente Quantidade Massa (g) Total 

Fuselagem 1 500 500 

Bateria 5 450 2250 

Servo-motores 4 50 200 

Câmera 1 100 100 

Arduino+GPS 1 120 120 

Transmissor de Video 1 60 60 

Esc 1 30 30 
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Motor 1 400 400 

Aeronave 1 700 700 

Massa Total 
  

3860 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto conta como algumas restrições impostas para o desenvolvimento do mesmo. 

As restrições de projeto correspondem as limitações que serão usadas como base para o 

dimensionamento do Vant. 

• Limite de máximo de massa do vant: 5 kg    

• Tempo de voo:  tvoo ≥ 1h 

• Pack de bateria distinta para motor e sistemas elétricos. 

• Criando Waypoints. 

• Norma Regulamentadora: FAR part 23.  

Baseando-se em estudos referentes a aerodinâmica, estabilidade e de cargas por (Leite e 

Neto, 2015). Foi feito um estudo com relação a baterias, qual microcontrolador utilizar, e 

materiais que poderão ser utilizados sem exceder o peso máximo. 

Serão apresentados os equipamentos que poderão ser usados na construção do VANT 

elaborado de forma a atender todos os critérios pré-estabelecidos. Para a configuração teremos 

5 Servos Motores, 1 Câmera para FPV, Arduino com GPS e 3DR Power Module, transmissor 

de vídeo Aomway 5.8gHz 1000mW, 6 baterias e um motor, comercializado nacionalmente, 

Emax 385kv 3-6 kg. 

 

Servos 

Os servos motores são usados em várias aplicações quando se deseja 

movimentar algo de forma precisa e controlada. Sua característica mais marcante é a sua 

capacidade de movimentar o seu braço até uma posição e mantê-lo, mesmo quando 

sofre uma força em outra direção. O servo escolhido para fazer o teste de bancada foi o 

S3152 High-Torque da FUTABA (Figura 1). Segue tabela com todos os dados 

necessários sobre o servo S3152:  

Tensão 4,8 ou 6 V; Torque 5 kg.cm (4.8 V); Velocidade 0,22 sec/60° (4,8 V); 

Modulação Digital; Corrente 394,7 mA; Dimensões 40x20x38 mm; Peso 41 g. 
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Figura 1. Servo S3152. 

Câmera para FPV (first person video) 

Será uma câmera pequena com no máximo de 100g, posicionada no bico do aeromodelo, 

almejando uma captação de imagem do solo que será sobrevoado. A princípio foi discutido uma 

câmera que é usada comercialmente para drones e multirotores (Figura 2). Através de seu manual fora 

possível achar a quantidade de corrente necessária para ela de 80mA. 

 

Figura 2. Câmera para FPV 

Ardupilot 2.5 

Como já explicado antes, o Ardupilot fará com que o VANT voe automaticamente por 

uma rota pré-estabelecida através dos ways points. O GPS module, é um periférico do APM 

que irá determinar as coordenadas a cada instante do aeromodelo, e o APM irá calculá-las 

para que sempre o VANT mantenha a rota determinada antes do voo. O 3DR Power Module é 

outro periférico que irá enviar a quantidade necessária de corrente e tensão para o APM. O 

modulo foi desenvolvido para converter a tensão e corrente da bateria principal de voo. Este 

módulo irá fornecer potência o suficiente para o APM. O Ardupilot + GPS (Figura 3) module 

necessita de 200mA até 500mA para pleno funcionamento, distribuído pelo próprio módulo. 
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Figura 3. Ardupilot + GPS + Transmissor 

Transmissor de Video 

Durante a pesquisa fora fixado que seria usado o transmissor de vídeo Aomway 5.8 gHz 

de 1000mW (Figura 4), para que assim pudesse ser possível a transmissão de vídeo até no 

máximo 3km com o conjunto padrão, podendo ser estendido esse raio de alcance para 20km 

com o acréscimo de antenas no transmissor (o que ficará no aeromodelo para transmissão de 

vídeo) com Dbi’s maiores e antenas trackers no solo (que ficará no solo, ligado ao receptor de 

vídeo).  

 

Figura 4. Aomway 5.8 gHz 

Baterias 

Serão utilizadas 6 baterias a princípios, sendo 2 baterias de 3s e 5000mAh, para o 

consumo do APM + transmissor de vídeo e 4 baterias de 5s de 5000mAh, para o motor, estas 

baterias serão interligadas em paralelo para que assim a quantidade de miliámpere-hora 

(mA/h) possa ser somado das baterias e capacidade de carga ser aumentada. Sendo possível 

uma duração de mais de uma hora e trinta minutos. 
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Figura 5. Bateria de 5s – 5000mAh. 

Motor Emax 385kv 3-6 kg 

Pelas restrições, o Vant deverá ter no máximo 5 kg de massa, sem carga, considerando 

este peso restringido e adotando o peso total pela Tab. 1, o motor escolhido foi o Motor Emax 

Bl4030/10- 385kv (Figura 6), pois seu empuxo é para aeromodelos de 3 a 6 kg, e pode ser 

alimentado por baterias de 5s, ou seja, 5 células, que são baterias mais leves, mais baratas e 

que podem ser encontradas com mais facilidade que as de 6s ou 7s. Segundo a ficha técnica 

este motor elétrico equivale ao motor Glow- 60 2 tempos e 90 4 tempos. 

 

Figura 6. Motor Emax Bl4030/10- 385kv 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DESEMPENHO 

Com as 4 baterias em paralelo, sendo cada uma delas 5s com 5000 mAh, têm-se 20000 

mAh disponível para o motor, em uma relação direta, desconsiderando qualquer influência da 

aeronave em relação ao meio, logo:  
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Porém, utilizando dos dados obtidos a partir do artigo¹ em que o estudo foi baseado e 

admitindo-se o mesmo perfil aerodinâmico, Eppler 423 com seu alto perfil de sustentação 

para o Vant em questão e utilizando o motor com 50%, pode-se estimar um tempo de voo 

aproximado de 50min. 

SOFTWARE PARA O ARDUPILOT 2.5 

Ampliando um pouco mais sobre a pesquisa, e como abordado nos objetivos, para criar 

os waypoints (Figura 7) citados, ou seja, rotas traçadas em solo para que o vant se desloque 

como proposto, foi estudado o uso do Mission Planner (Figura 8), software open source 

deisponibilizado pelo próprio Ardupilot. 

 

Figura 7. Exemplo de Waypoints. 

 

Figura 8. a) Software Mission Planner. b) Selecionando rota. 

A comunicação software e Ardupilot é feita através de um receptor/transmissor 

conectado no computador por USB, que receberá dados de telemetria, ex.: velocidade em que 

está o aeromodelo, latitude, longitude, altitude, acelerômetro, entre outros. 

TRANSMISSÃO DE IMAGEM 

Outro ponto importante desta pesquisa é a transmissão da imagem em tempo real ou 

gravadas em um cartão SD, para este caso optou-se por utilizar o transmissor de vídeo 

Aomway (Fig. 4), por ser considerado um dos melhores transmissores de imagem, por 

pessoas que praticam o aeromodelismo em FPV. Além de pesquisa em campo, também 

optou-se por esse transmissor por ele ter uma saída que pode ser ligado facilmente à qualquer 
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TV através dos cabos rca, e além dessa ligação com a TV, é possível gravar o voo do solo, 

não necessitando checar todo “pré-voo” se o cartão de memória está vazio ou não. 

DIAGRAMA ELÉTRICO E FLUXOGRAMA 

 

Figura 9. Diagrama das conexãos do Ardupilot 

 

Figura 9. Fluxograma do Ardupilot 

 

CONCLUSÕES 

A partir destas características é possível afirmar que um veículo aéreo não tripulado 

com peso estimado de 4kg e um motor capaz de gerar empuxo necessário para decolar o 

aeromodelo, percebe-se ser capaz de moldar um projeto elétrico visando superar 1 hora de 

voo. 
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RESUMO: O presente trabalho tem objetivo de apresentar um anteprojeto desenvolvido pelo 
escritório modelo de assistência técnica para habitação de interesse social. Assistência técnica 
para Habitação de Interesse Social é um conjunto de serviços desenvolvidos por profissionais 
da área de construção civil (engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações) voltados a 
elaboração de projetos e construção de habitação, tendo por objetivo assegurar às famílias de 
baixa renda (0 - 3 salários mínimos) uma moradia que atendam aos aspectos legais, como os 
códigos de obra, assim como aspectos ambientais (ventos predominantes e insolação). O 
resultado alcançado foi a elaboração do projeto de arquitetura de uma edificação residencial 
unifamiliar, obedecendo ao código de obras da cidade de Estância – SE, favorecido pelos 
aspectos climáticos locais, atendendo às necessidades do cliente e sua família. 
Palavras–chave: Assistência técnica. Habitação popular. Código de obras. Aspectos 
climáticos. 
 

RESIDENCIAL PROJECT DEVELOPED BY MODEL OFFICE OF 
TECHNICAL ASSISTANCE FOR SOCIAL HABITATION 
 
ABSTRACT:This study aimed to present a project developed by the model office of 
technical assistance for social habitation. Technical assistance for social habitation is a group 
of services developed by professionals of civil construction (engineers, architects and 
technicians in buildings) focused project design and construction of habitation, aiming to 
ensure the low-income families (0 - 3 minimum wages) a house that meet the legal aspects, 
such as building codes, as well as environmental aspects (prevailing winds and heat stroke). 
The result achieved was the development of a residential architecture design, obeying the 
building code of Estância - SE, favored by local climatic aspects, meeting the customer's 
needs and your family. 
Keywords:Technical Assistance.Popular habitation. Buildingcode. Climaticaspects. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Assistência técnica para Habitação de Interesse Social (HIS) é um conjunto de serviços 

desenvolvidos por profissionais da área de construção civil (engenheiros, arquitetos e técnicos 

em edificações, principalmente) voltados à elaboração de projetos e construção de habitação, 
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tendo por objetivo assegurar às famílias de baixa renda (0 - 3 salários mínimos) uma moradia 

digna.  

Em termos históricos, as discussões sobre EMATHIS (Escritório Modelo de assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social) tiveram início em 1976 com a Assistência 

Técnica à Moradia Econômica (ATME) em Porto Alegre. Desde então, foram criados vários 

programas de assistência técnica coletiva e em 2008 foi criada a Lei Federal nº 11.888 que 

assegura o direito das famílias à assistência técnica pública e gratuita. 

O EMATHIS tem como premissas projetuais redução de impacto ambiental, solução de 

baixo custo e promoção de conforto ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O primeiro passo consistiu na apresentação de documentação pelo cliente para 

comprovação de renda, assim como a escritura do terreno. Uma entrevista, apoiada também 

em questionário, foi realizada com o cliente para criar o programa de necessidades, ou seja, as 

características de sua habitação, assim como as principais atividades da família. 

Foram analisados os índices urbanísticos do município de Estância, cidade da 

construção da edificação, baseando-se no plano diretor e código de obras local, para definição 

das diretrizes da construção. Os índices urbanísticos observados do setor a ser realizada a 

construção foram: taxa de ocupação: 70%; afastamento frontal: sem afastamento; afastamento 

lateral: 1 m, quando possuir abertura externa; afastamento dos fundos: 3 m; e taxa de 

permeabilidade: 20%. 

As questões relacionadas ao conforto ambiental (direção do vento e orientação solar, a 

exemplo) foram estudadas com a finalidade de proporcionar ambientes favoráveis 

energeticamente para o usuário. 

A partir de todas estas informações técnicas, deu-se o início do desenvolvimento do 

projeto, que foi realizado em etapas, às quais avançaram de acordo com a aceitação do cliente. 

A cada etapa, a quantidade de informações na representação dos projetos era acrescida, assim 

como o nível de detalhamento. 

As etapas foram divididas em: estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto 

executivo. 

Os materiais que foram utilizados para desenvolvimento das atividades foram: trena e 

bússola, para extrair informações do terreno; código de obras, plano diretor e leis municipais, 

como diretrizes para a elaboração do projeto; e computadores para a elaboração e 
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representação dos projetos no programa AutoCAD 2013, registrados no campus de Estância 

do Instituto Federal de Sergipe. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta esquematicamente a direção dos ventos predominantes em relação 

ao terreno ao qual foi desenvolvida a proposta do projeto de arquitetura. 

 
Figura 1.Ventos predominantes em relação ao terreno do projeto: sudeste e leste. Cidade de 
Estância – SE. 

 

A partir das informações dos ventos predominantes, priorizou-se que as aberturas dos 

ambientes, principalmente, de permanência prolongada possuíssem aberturas externas 

voltadas para leste e sudeste a fim de favorecer a circulação e aeração dos ambientes. 

Outro aspecto do clima estudado foi a insolação, que se baseia na trajetória do sol nos 

solstícios e equinócio, assim como as soluções de proteção solar. A Figura 2 apresenta 

ilustrativamente a trajetória do sol em relação ao norte. 
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Figura 2.Estudo da insolação. Cidade de Estância - SE. 

 

Com base nas informações solares, priorizou-se que os ambientes de permanência 

prolongada fossem posicionados no sentido leste e sul do terreno. 

O resultado final foi um projeto arquitetônico elaborado pensado nas necessidades e 

bem-estar do cliente, no meio ambiente e no desenvolvimento organizado das cidades. A 

Figura 3 apresenta o anteprojeto da residência unifamiliar. 

 
Figura 3.Anteprojeto da residência unifamiliar desenvolvida pelo escritório modelo. 

Além destes aspectos, buscaram-se outros resultados: 

• a visibilidade e conscientização das pessoas quanto ao direito à assistência técnica e 

gratuita em conformidade com a Lei no. 11888/08;  
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• a ligação pedagógica entre desenvolvimento teórico e prático, pois os projetos de 

engenharia e arquitetura possibilitam discussões entre estudantes e profissionais, 

evitando incoerências realizadas na prática e teoria; 

• trabalho em equipe, pois a partir desta atividade pode-se criar um sistema piloto e 

firme, analisando o contexto social, as necessidades e disponibilidades técnicas e os 

aspectos legais; 

• sensibilização dos envolvidos (estudantes, professores, pessoas físicas...) quanto à 

importância da assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda, vislumbrando 

uma transformação social. 

 

CONCLUSÕES 

O escritório modelo teve uma grande importância como papel social, pois quando não 

existem serviços de engenharia e arquitetura baseados em normas vigentes, podem-se 

conceber edificações que não avaliam os aspectos do clima e das legislações, construindo-se 

casas sem conforto ambiental e irregulares do ponto de vista legal. A lei federal 11.888/08, 

que além de garantir às famílias o direito à moradia digna, tem por finalidade qualificar o seu 

entorno. Assim, por meio da assistência técnica, objetiva-se a elaboração de projetos que 

possuam boas condições de acessibilidade, salubridade e conforto ambiental e segurança. 

A elaboração do projeto de residência unifamiliar pelo escritório modelo desenvolvido 

no âmbito de pesquisa de extensão no Instituto Federal de Sergipe, campus Estância, 

baseando-se nos aspectos legais do código de obras da cidade de Estância - SE, alcançou as 

expectativas do cliente, valorizando os ventos predominantes e a proteção contra o sol. 
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RESUMO: As enchentes da região Amazônica que no geral ocorrem nos meses de dezembro a maio, 
marcam significativamente todas as ações realizadas pelas comunidades ribeirinhas, modificando suas 
atividades sociais, de trabalho, de lazer e ensino, ficando todas essas operações marcadas pela subida e 
descida dos rios. Nessas localidades, dentre vários problemas presentes, o período escolar, ou dias 
letivos, é um dos que afeta o baixo índice de eficiência escolar dos alunos dessas comunidades. Desta 
forma, pensar em educação no contexto amazônico é tentar estabelecer uma relação com suas 
peculiaridades e realidades regionais. As técnicas construtivas para as habitações construídas na 
região, são responsáveis por significativos impactos ambientais negativos e ineficiências de alguns 
projetos. A combinação de alguns materiais regionais, projetos mais eficientes e algumas técnicas 
construtivas, podem melhorar a elaboração de construções mais eficazes de escolas ribeirinhas da 
região. A pesquisa apresenta o projeto sustentável de uma escola ribeirinha flutuante em madeira com 
associação de materiais acústicos e térmicos. O projeto tenta conciliar qualidade de vida dos alunos 
ribeirinhos e meio o ambiente, com a construção de uma escola melhor adaptada aos períodos e cheias 
e vazantes dos rios amazônicos.  

 Palavras–chave: Amazônica, enchentes, flutuante, materiais 

 

SUSTAINABLE PROJECT OF A RIVERSIDE SCHOOL IN WOOD 
WITH A COMBINATION OF ACOUSTIC MATERIALS AND 
THERMAL 

 

ABSTRACT: The floods in the Amazon region that generally occur in the months from December to 
May, significantly mark all actions taken by coastal communities, changing their social activities, 
work, leisure and education, getting all these operations marked by the rise and fall of the rivers. In 
these places, among many present problems, the school day or school days, is one that affects the low 
school efficiency ratio of students in these communities. Thus, think of education in the Amazon 
region is trying to establish a relationship with its peculiarities and regional realities. The construction 
techniques for dwellings built in the region, are responsible for significant negative environmental 
impacts and inefficiencies of some projects. The combination of some regional materials, more 
efficient designs and some construction techniques can improve the development of more effective 
constructions of riverine schools in the region. The research presents the sustainable design of a 
floating riverside school in wood with a combination of acoustic and thermal insulation. The project 
attempts to reconcile quality of life of coastal and students through the environment, the construction 
of a school better suited to periods and ebbs and flows of the Amazon rivers. 

KEYWORDS: Amazon, floods, floating, materials 
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INTRODUÇÃO 
Na região Amazônica ocorre um período intenso de chuva de novembro a março que é chamado de 
inverno, mas é verão com muitas chuvas, e um período de chuvas menos intenso de abril a outubro 
que na região é chamado de verão. Nos últimos anos as frequentes enchentes vêem modificando as 
atividades sociais, de trabalho, lazer e ensino de suas comunidades ribeirinhas. As enchentes 
diminuem os dias letivos nas escolas ocasionando um baixo índice de eficiência escolar dos alunos 
ribeirinhos.  

De acordo (SANTANA, 2013) como o rio é a principal base de sobrevivência dos ribeirinhos, 
além de ser o seu principal meio de transporte, as terras férteis de suas margens são as suas principais 
áreas de produção agrícola. O tempo de trabalho dos ribeirinhos é dividido entre agricultura de 
roçados e a pesca de subsistência ou pesca artesanal.  

De acordo com (GRZYBOWSKY, 2004) o ser humano tem melhores condições de vida e saúde 
quando o mesmo vive em um ambiente adequado e que seu organismo funcione sem ser submetido à 
fadiga e estresse. A falta de conforto térmico é uma das maiores reclamações entre os fatores que 
compõem o equilíbrio ambiental que é composto pelo conforto térmico, acústico, visual e ergonômico. 

Para que seja alcançado um bom nível de comodidade, várias alternativas de adequações das 
construções às localidades, ao clima e ao terreno são apresentadas, mas no Brasil na maioria das vezes 
a meta principal é o custo das construções. Como consequência, temos edificações desconfortáveis e 
com excessivo consumo de energia, pois com a inexistência de projetos executivos adequados que não 
são levados em conta os aspectos sociais e humanos do elemento construído, não é garantindo um bom 
nível de satisfação aos seus usuários. 

É comum imaginarmos que a utilização da madeira causará uma grande devastação das 
florestas, porém a madeira é um material renovável, e hoje as técnicas de manejo e reflorestamento, 
quando aplicadas corretamente, são bastante eficientes. É um material sustentável por apresentar 
significativas vantagens de ser renovável e de fácil reciclagem.  

Os seus processos industriais não são complicados e poluidores, é um material de alta 
trabalhabilidade e bastante competitivo em comparação a outros materiais. Pelas suas qualidades é um 
material com condições de ser melhor empregado nas obras de construção civil da região Amazônica 
desde que sejam tomados alguns cuidados com relação ao seu baixo isolamento térmico e acústico. 

A indústria da construção civil apresenta uma ampla possibilidade de absorver os resíduos de 
Poliestireno Expandido (EPS) provenientes do setor industrial de embalagens de eletrodomésticos. 
Segundo a Abrapex (2000) a produção de EPS no Brasil foi de 40 mil toneladas, sendo a cidade de 
São Paulo/SP o maior polo de  transformação com 13333 t/ano, seguido pelas cidades de Joinville/SC 
com 8600 t/ano e Manaus/AM com 5169 t/ano.  

Manaus apresenta-se como um grande gerador de resíduos de EPS devido ao seu grande setor 
industrial. Os mesmos quando são dispostos em aterros impedem a compactação dos outros resíduos e 
dificultam a decomposição dos materiais biologicamente deterioráveis. São materiais que formam 
camadas de impermeabilização entre os materiais dispostos no aterro, prejudicando os processos de 
troca de gases e líquidos gerados no procedimento de decomposição da matéria orgânica (PINTO, 
1995).  

As condições climáticas da Amazônia com bastante umidade e temperaturas acentuadas na 
maior parte do ano, exige a adoção de proteção do interior das edificações através do isolamento 
térmico das paredes, telhados, forros e pisos por receberem diretamente as ações de sol, chuva, ventos 
e umidade do ar. Sendo o EPS um material com baixo coeficiente de condutibilidade térmica e baixa 
absorção de água apresenta-se como um interessante material isolante. 
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A exposição à temperaturas desconfortáveis e ruídos contínuos acarretam diminuição de 
rendimento, falta de concentração, distúrbios do sono e dores de cabeça, sendo assim, as edificações 
escolares necessitam de ambientes termoacústicos. 

As técnicas construtivas para as habitações construídas na região, são responsáveis por 
significativos impactos ambientais e ineficiências de alguns projetos. A combinação de alguns 
materiais regionais, projetos mais eficientes e algumas técnicas construtivas, podem melhorar a 
elaboração de construções mais eficazes de escolas ribeirinhas da região. A pesquisa propõe um 
projeto sustentável de uma escola ribeirinha flutuante em madeira com associação de materiais 
acústicos e térmicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O foco principal da pesquisa foi a elaboração de um projeto executivo de arquitetura de uma 

escola em madeira que em primeiro momento atenderá as comunidades próximas ao Lago de 
Janauacá. Este está localizado a cerca de 150 Km de Manaus entre os municípios do Careiro da várzea 
e Manaquiri, onde pode-se chegar por via fluvial ou terrestre.  

As comunidades próximas ao lago de Janauacá sobrevivem das relações de produção agrícola e 
pesqueira familiar. A produção agrícola predominante é a macaxeira (mandioca) e a pesqueira é de 
espécies como surubins e pirararas, tendo em vista, que o lago é rico em variedades de peixe.  

As análises socioculturais foram coletadas em entrevistas com alguns moradores, agentes de 
comunidade e professores que trabalham em escolas nas proximidades. A pesquisa de campo também 
levantou os seguintes aspectos: (a) uso da madeira aplicado à Arquitetura com adequação a realidade 
regional aliada a um planejamento econômico, emprego de forma racional; (b) levantamento de 
edificações em madeira na região estudada com análise do sistema construtivo, questões sócio-
ambientais, tipologias e tratamentos empregados nas edificações (c) levantamento fotográfico tendo 
como parâmetro a classificação tipológica das edificações, e os problemas encontrados.  

A apresentação de um projeto arquitetônico de uma escola flutuante ao final da pesquisa foi a 
concretização do resultado, mostrando a possibilidade de uma construção popular em madeira de 
forma sustentável e economicamente viável para os períodos de cheia dos rios da região Amazônica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o EPS aplicado nas paredes, forros e pisos da escola flutuante, buscou-se além do conforto 

térmico, absorver os ruídos provenientes das salas de aula e da movimentação de pessoas no segundo 
pavimento do prédio administrativo. O custo benefício da aplicação do EPS é satisfatório em 
comparação a outros isolantes pelo fato de ser um produto não poluente, reciclável, fisicamente 
estável, de baixo custo, fácil aquisição, fácil manuseio e aplicação quando comparado a outros 
produtos como a lã de vidro.    

A proposta para cobertura do bloco administrativo e blocos de sala de aula foi com telhas 
sanduíche, que são constituídas de duas telhas onduladas de aço zincado, pré-pintadas com núcleo 
isolante de EPS de 50mm de espessura. São telhas existentes comercialmente, conhecidas também 
como painéis termoisolantes, prontas para serem usadas nas obras e com grande facilidade de 
aplicação, Figura 1. 
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(a) (b) 

 

(c) 

Figura 1. Detalhes de isolamento com EPS: (a) piso do 2° pavimento, (b) telha termoacústica de 
cobertura dos blocos; (c) paredes divisórias internas e externas. IFAM, 2016.  

 

Nos elementos de separação dos ambientes, as paredes de vedação, piso do segundo pavimento 
do prédio administrativo e forros serão empregadas paredes duplas de madeira com núcleo de EPS 
montados na execução da obra.  

A utilização de paredes duplas de madeira com enchimento de Poliestireno Expandido  deve-se 
a necessidade de combinação de materiais de fácil obtenção e emprego na região, visando condições 
de conforto, economia de energia e facilidade de instalação.     

A projeto da escola ficou composto de três bases flutuantes independentes e interligadas (um 
bloco administrativo e dois blocos de salas de aula), onde toda estrutura do casco será feita em aço 
naval. As bases flutuantes terão posicionamento ajustável sempre ás margens, conforme os períodos 
de subida e descida do rio, Figura 2. 
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Figura 2. Vista lateral de um dos blocos de salas de aula. IFAM, 2016. 

 

CONCLUSÕES 
As famílias que residem nas comunidades próximas ao lago de Janauacá em geral estão 

satisfeitas, mas demonstram-se bastante preocupadas com a falta de estrutura do local e de maiores 
oportunidades para os seus filhos, principalmente com a falta de escolas que funcionem em calendário 
integral (normal).  

Aproximadamente 60% da população está na faixa etária de 0 a 16 anos, ou seja, a maior parte 
encontra-se em idade escolar. Durante todo o período de cheia são alunos ficam fora das salas aula, 
pois as escolas estão alagadas.   

 A preocupação dos pais com a formação dos filhos ocasiona a transferência de famílias ou 
filhos para casa de parentes, amigos ou conhecidos em Manaus, que muitas vezes não é uma 
experiência com resultados satisfatórios devido ao grande choque cultural entre os envolvidos. 

Segundo os moradores as enchentes são cada vez mais frequentes, reduzindo o 
calendário escolar em até cinco meses. A construção de uma escola flutuante que viesse 
atender essas comunidades é uma proposta viável, por ser um projeto que conforme as 
entrevistas feitas no local, atenderia uma das principais necessidades das comunidades 
próximas ao lago de Janauacá, além de poder ser implantado em outras comunidades da 
região. 
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RESUMO: Neste trabalho a placa Arduino foi empregada na tarefa de verificação de um 
modelo matemático, sem a necessidade de implementação real do sistema. Um circuito 
eletrônico foi montado para simulação de uma planta de nível de primeira ordem. As leituras 
realizadas, com esse circuito, foram enviadas pela porta serial para um software específico 
com o objetivo de desenhar gráficos em tempo real. Os gráficos de resposta no tempo 
mostraramm uma boa aproximação entre as curvas experimentais e a curva teórica do modelo 
escolhido. Os resultados obtidos comprovam a possibilidade de utilizar componentes 
eletrônicos e microcontrolador para verificação de modelos matemáticos, que representam 
processos físicos reais.  
Palavras–chave: amplificador operacional, aquisição de dados, microcontrolador, 
prototipagem, tanques acoplados. 
 

PROPOSAL FOR VERIFICATION OF A MATHEMATICAL MODEL 
USING ELECTRONIC COMPONENTS AND ARDUINO 
 
ABSTRACT: In this work the Arduino board was employed in the task of verification of the 
mathematical model, without need real implementation of system. A electronic circuit was 
mounted for simulation of the level plant of first order.The measures acquired, with this 
circuit, were sent by serial port for specific software with the objective to make graphics in 
real time.The time response graphics show a very good approximation between experimentals 
curves and of model curve chosen. The results obtained show the possibility of using 
electronic components and microcontroller for verification of mathematicals models, which 
represent real physics process. 
KEYWORDS: operational amplifier, data acquisition, microcontroller, prototyping, coupled 
tanks.  
 

INTRODUÇÃO 

A utilização da plataforma open source Arduino vem ganhando muitos adeptos, 

principalmente, nas áreas de robótica e sistemas embarcados. Razões para isso são: preço 

baixo, programação simples e fácil manuseio. 

Dentro dessas áreas de aplicação para a placa Arduino, uma tarefa fundamental é a de 

aquisição de dados. Esta permite aos sistemas digitais, em geral, captar dados de sensores, 

digitalizá-los e, por fim, apresentá-los na forma de gráficos ou tabelas. Ou ainda, realizar 

tomada de decisão com base nos valores obtidos nessa aquisição. 
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Outra possibilidade é aplicar o Arduino como ferramenta auxiliar no ensino de Sistemas 

de Controle, no papel de verificação de modelos matemáticos de processos físicos reais, como 

uma planta de nível, vazão, temperatura, etc. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a placa Arduino realizando a tarefa de 

aquisição de dados para verificação de um modelo matemático. O sistema escolhido para 

testes foi o de tanques acoplados. Este processo foi modelado para obtenção de uma equação 

diferencial, que o representasse. Com base nessa equação foi possível obter os parâmetros 

para determinação dos componentes eletrônicos a serem utilizados na montagem do circuito. 

Para validação do circuito foram realizadas leituras em malha aberta e malha fechada para 

comparação com as curvas teóricas. 

A motivação inicial deste trabalho foi propor uma maneira de alunos e pesquisadores 

poderem elaborar seus próprios circuitos de simulação, com base em equações diferencias. E 

de posse de seu circuito testar controladores clássicos ou modernos antes de aplicá-los em 

plantas ou processos reais. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Plataforma Arduino 

Para Banzi et al. (2006) o Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open 

source baseada em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Sendo destinada aos 

artistas, designers, hobbistas ou qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes 

interativos. 

A placa Arduino Uno tem como dimensões 6,8 x 5,5 x 1,0 cm e pode interagir com o 

ambiente ao ser redor, recebendo em suas entradas sinais dos mais variados tipos de sensores 

e pode pertubar sua vizinhança por meio do acionamento de luzes, motores ou outros 

atuadores. 

Neste trabalho foi escolhido o modelo Arduino Uno, para aquisição de dados, pelas 

seguintes razões: possui conector USB para conexão com um microcomputador, programação 

simples, preço baixo e fácil manuseio. 

 

Sistema de Tanques Acoplados 

A planta a ser modelada é a do Tanque 1 (superior) identificado por . Ele compõe um 

sistema de tanques acoplados, conforme a Fig. 1. 
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Figura 124: Sistema de Tanques Acoplados. 
Fonte: Souza (2006). 

 
Para Souza (2006) a variação do nível no Tanque 1 pode ser determinada pela Eq (1). 

 (1) 

onde:  é a variação do nível no Tanque 1,  é a área do orifício de saída do Tanque 1,  

é a área da base do Tanque 1,  é a aceleração da gravidade,  é a altura do nível,  é a 

constante da bomba d’água e  é a tensão aplicada na bomba.  

Por fim, uma linearização por Taylor foi realizada em torno do ponto de operação  e 

foi obtida a Eq. (2). 

 (2) 

A Equação (2) representa o modelo matemático para o controle de nível somente do 

Tanque 1. 

Os valores adotados para os parâmetros estão descritos na Tab. 1. 

 
Tabela 1: Parâmetros Adotados. 

Parâmetros Valores 

  

  

  

  

  

 
Substituindo os valores da Tab. 1 na Eq. (2), permitiu obter a Eq. (3). 

 (3) 
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Aplicando a transformada de Laplace na Eq. (3), foi possível obter a função de 

transferência para , conforme a Eq. (4). 

 (4) 

A Equação (4) representa a função de transferência em malha aberta para . É possível 

notar que se trata de um sistema estável ( ) com constante de tempo igual a 

, o valor de regime permanente para uma entrada em degrau unitário 

é igual a  e um transitório com duração de cinco 

constantes de tempo igual a . 

Para uma visualização da resposta da planta em malha aberta ao sinal do tipo degrau 

unitário foi produzido o gráfico apresentado na Fig. 2. 

 

 

Figura 125: Resposta em Malha Aberta ao Degrau Unitário. 
 

Ainda na Figura 2 tem-se em destaque o valor de  no tempo de  

que representa  do valor final em regime permanente. 

 

Computação Analógica 

Segundo Ogata (2000, p. 48) a dinâmica de muitos sistemas, sejam eles, elétricos, 

mecânicos, biológicos etc., pode ser descrita em termos de equações diferencias.  

Para resolver equações diferenciais simples usando computadores analógicos é 

necessário que conectemos três tipos de circuitos com amp-ops em cascata: circuitos 

integradores, amplificadores somadores e amplificadores inversores/não-inversores para 

escalonamento negativo/positivo (Alexander and Sadiku, 2003). 

Neste projeto a equação diferencial que representa a variação do nível de líquido no 

Tanque 1 é dada pela Eq. (3) e esta pode ser representada por um circuito contendo 

componentes eletrônicos como amplificadores operacionais, resistores e capacitores, 

conforme a Fig. 3. 
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Figura 126: Esquema Elétrico para Simulação do Nível no Tanque 1. 
Fonte: Adaptado de Alexander and Sadiku (2003). 

  
Ainda da Figura 3 pode-se obter uma equação diferencial genérica em termos do 

capacitor  e dos resistores  e , conforme Eq. (5). 

 (5) 

Para a determinação dos valores de ,  e  basta igualar termo a termo a Eq. (3) com 

a Eq. (5). Desse modo, foi escolhido um valor de capacitor , com isso foi obtido os 

seguintes valores de resistores  e  E o 

último resistor foi , para a montagem do amplificador inversor. 

 

Sistema de Aquisição de Dados 

Para Ataíde (2012) um sistema de aquisição de dados é todo aquele em que um 

fenômeno físico real é transformado num sinal elétrico proporcional e convertido num 

formato digital para posterior visualizaçãao, armazenamento, processamento e análise. 

Um sistema de aquisição de dados pode ser visualizado na Fig. 4.  

 

 
Figura 127: Componentes para Aquisição de Dados. 
Fonte: Ataíde (2012). 

  
Os seus componentes desempenham as seguintes funcionalidades: 

 Transdutor - realiza a medição da grandeza física real (temperatura, pressão, etc.) 

que se deseja processar e gera um sinal de tensão elétrica proporcional ao sinal de 

entrada. 
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 Condicionador de sinal - prepara o sinal para a entrada do conversor 

analógico/digital, filtrando-o e escalando-o, de modo a eliminar ruídos.  

 Conversor analógico/digital - converte o sinal de tensão analógico em um sinal 

digital, de modo que este possa ser tratado por um computador. 

 Computador -  responsável pelo armazenamento e processamento da informação, 

podendo produzir gráficos ou tabelas. Além disso, ele pode tomar decisões com 

base nos dados obtidos. 

 

METODOLOGIA 

Montagem do Circuito em Protoboard 

Para montagem do circuito da Fig. 5 foi utilizado dois amplificadores operacionais 

LM741, um capacitor eletrolítico de , e três potenciômetros de . Ligou-se dois 

desses potenciômetros em série para obter a resistência de  na realimentação do sinal 

. E o terceiro potenciômetro forneceu a resistência de  para a entrada do sinal de 

, vindo da placa Arduino. 

 

 
Figura 5: Montagem em Protoboard do Circuito Proposto. 

 
Na sequência, o Arduino foi programado para produzir um sinal de entrada  no valor 

de   de maneira a reproduzir um degrau unitário. Em seguida, o Arduino procedeu a 

leitura do sinal analógico produzido pelo circuito, em outra palavras, foi obtida a resposta em 

malha aberta do nível um. Esse sinal foi impresso na porta serial com o objetivo de enviá-lo 

para um software específico, e este produziu um gráfico de Nível versus Tempo.  

 



 

5803 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
Figura 6. Comparativo entre as Curvas Teórica e Experimentais. 

 
Após a obtenção dessas duas curvas, bem sucessidas, passou-se para a fase de 

montagem do circuito em placa perfurada e repetição dos testes em laboratório. 

 
Montagem do Circuito em Placa Perfurada 

A Figura 7 apresenta o circuito montado em placa perfurada. 

 

 
Figura 7: Montagem em Placa Perfurada do Circuito Proposto. 

 
Os testes foram repetidos e obtidas novas curvas para o nível um, conforme Fig 8. 

 

 
Figura 8: Novo Comparativo entre as Curvas Teórica e Experimentais. 

 
Analisando a Fig. 8 observou-se uma melhora nas curvas experimentais, quando 

comparadas com as curvas experimentais apresentadas na Fig. 6, principalmente após . 
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Acima desse tempo as três curvas praticamente se coincidem. Uma razão para essa melhora 

do sinal obtido foi o fato da utilização de resistores de valores fixos e não mais os 

potênciomentros, com contatos móveis e que de alguma maneira produziram leituras com 

ruído. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Resposta ao Degrau Unitário em Malha Fechada 

 

Para apresentar uma aplicação do circuito montado em placa perfurada foi pensado na 

resposta da planta em malha fechada para o nível um. Nessa configuração uma planta ou 

processo tem o seu sinal de saída comparado com um valor de referência e o sinal de erro 

produzido é aplicado na planta. 

A Figura 9 apresenta a resposta teórica para o nível um quando o sistema está em malha 

fechada e a referência é um degrau unitário. O  valor  da  saída  no  estado  estacionário  foi  

para  .  

 

 
Figura 9: Resposta em Malha Fechada ao Degrau Unitário. 

 
A Figura 10 mostra um comparativo entre a curva teórica dada pela Fig. 9 e as duas 

curvas experimentais obtidas com a utilização do circuito proposto, agora na aplicação de 

controle em malha fechada.  
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Figura 10: Mais um Comparativo entre as Curvas Teórica e Experimentais. 

 
Ainda na Figura 10 as duas curvas experimentais apresentaram o mesmo valor em 

regime com . Com esse valor foi obtido um erro de , quando 

comparado com o valor em regime da curva teórica. Confirmando-se, assim, uma boa 

aproximação de valores também para o controle em malha fechada. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a placa Arduino numa proposta de verificação de um 

modelo matemático. Os resultados obtidos com um circuito eletrônico comprovam que é 

possível verificar um modelo sem a necessidade da implementação real do sistema. Nos 

resultados, percebe-se a viabilidade de montagem do circuito em protoboard e/ou placa 

perfurada e com isso proceder mais testes. Foi montado um circuito para simulação de uma 

planta de nível e com ele foi verificado uma boa aproximação de valores com a curva teórica 

do processo em estudo, tanto em malha aberta quanto em malha fechada, comprovando, 

assim, o sucesso da verificação proposta. 
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RESUMO: A indústria da construção civil é a área que mais consome recursos naturais no 
mundo e a que gera grandes quantidades de resíduos, estima-se que mais de 50% desses 
resíduos sejam sólidos, por isso são feitas algumas pesquisas sobre onde esses resíduos podem 
ser reutilizados. Este trabalho abordou a utilização desses resíduos em concretos 
autoadensáveis que teve como base um traço referência com areia branca e pó de pedra (50% 
de cada) e utilizou diferentes percentuais de resíduos: 0%, 50% e 100% de RCC. Para o 
desenvolvimento do trabalho analisou-se as propriedades reológicas desses concretos. Para 
isso outros dois traços foram produzidos, em laboratório, e comparados com o traço 
referência, o primeiro com 100% de resíduo e o segundo com 50% de resíduo e 50% de areia 
branca. Para a obtenção dos resultados desses traços foram feitos os ensaios de Slump Flow 
Test, Slump Flow T500 Test, J Ring Test, V Funnel Test e L Box Test. Com tudo analisou-se e 
comparou-se os dados dos ensaios com os do traço referência e foi possível observar que o 
primeiro traço demonstrou melhor coesão e fluidez, já o segundo traço não apresentou bons 
resultados em nenhum dos ensaios realizados e também apresentou perda rápida e excessiva 
de água. Por tanto, pode-se afirmar que o segundo e terceiro traços não apresentaram bons 
resultados devido esses materiais terem propriedades incompatíveis com o resíduo, já o 
primeiro traço foi o que apresentou os melhores resultados. 
Palavras–chave: ensaios reológicos, meio ambiente, recursos naturais, traço referência 
 

CONCRETE PROPRIETIES RHEOLOGICAL SELF-COMPACTING 
WITH THE CONSTRUCTION WASTE OF USE. 
 
ABSTRACT: The construction industry is the area that consumes more natural resources in 
the world and that generates large amounts of waste, it is estimated that over 50% of waste is 
solid, so are done some research on where such waste can be reused. This study addressed the 
use of such waste in self-compacting concrete that was based on a mark with white sand and 
stone powder (50% each) and used different percentage of waste: 0%, 50% and 100% of 
RCC. For the development work we analyzed the rheological properties of concrete. To this 
other two traits they were produced in the laboratory and compared with the reference mark, 
the first with 100% residue and the second with 50% waste and 50% of white sand. To obtain 
the results of these traits were made the Slump Flow Test tests T500 Slump Flow Test, J 
Ring, V and L Funnel Test Box Test. With all analyzed and compared the test data with the 
mark and it was observed that the first trait showed better cohesion and fluidity, as the second 
feature did not show good results in any of the trials and also showed rapid loss and excess 
water. Therefore, it can be said that the second and third lines did not show good results 
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because these materials have properties incompatible with the residue, since the first stroke 
was the one with the best results. 
KEYWORDS: rheological tests, environment, natural resources, trace reference 
 

INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é uma das áreas que mais inova em suas tecnologias 

atualmente, para proporcionar melhores resultados na durabilidade de suas estruturas, no 

desenvolvimento de seus materiais, na inovação de seus métodos, etc. O concreto é um dos 

materiais que mais se desenvolve nesse meio. São tantos os tipos de concretos que são 

estudados nessa área que quanto mais inovador mais promissor será ele, porém há um 

concreto que promete ser ‘o concreto do futuro’ que é o CAA (Concreto Auto Adensável). 

O que difere esse concreto do concreto convencional (CCV) são as suas propriedades 

reológicas, que tem características especificas como por exemplo a de se espalhar por 

gravidade, dispensando a utilização de vibradores. Uma das grandes inovações desse concreto 

é a utilização de resíduos da construção civil (RCC). Destaca-se a construção civil como o 

setor que mais consome recursos naturais no mundo e também gera grandes quantidades de 

resíduos sólidos. 

Com o intuito de diminuir a quantidade de resíduos no meio ambiente e de ampliar as 

características desse concreto, a utilização de RCC em concretos autoadensáveis são 

seriamente estudados. Acerca desse assunto, este trabalho consiste em apresentar um estudo 

sobre as propriedades do concreto autoadensável com utilização de resíduo da construção 

civil, que fez uso de diferentes percentuais (0%, 50% e 100%) desse resíduo e verificou os 

resultados obtidos com um traço referência (1: 1,31: 1,31: 2,19: 0,539: 0,77%). O principal 

traço, denominado traço de referência, foi o mesmo traço utilizado na pesquisa de 

FERNANDA KAROLLINE DE MEDEIROS (2016). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

Os concretos autoadensáveis (CAA) são fabricados com os mesmos materiais dos 

concretos convencionais (CCV), porém o CAA tem um diferencial, que é a utilização de 

aditivos químicos e/ou adições minerais, ou não minerais (OKAMURA, 1997). Os traços 

utilizados nesse trabalho serão mostrados na tabela 1. 
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Tabela 1. Traços de concretos autoadensáveis, IFRN, 2016 

Traços de concreto com e sem RCC 

    CIMENTO A. BRANCA RCC BRITA ÁGUA ADITIVO 

REFERÊNCIA TUM 1 1,31 - 2,19 0,539 0,77% 

G 8000 10480 - 17520 4315 61,68 

100 RCC TUM 1 - 2,62 2,19 0,648 2,55% 

G 8000 - 2096 17520 4968 203,6 

50 RCC 50 AREIA 
BRANCA 

TUM 1 1,31 1,31 2,19 0,62 1,00% 

Qtd. (g) 8000 10480 10480 17520 4962,30 80 

 

Os materiais para a produção dos concretos estão listados a seguir: 

 

Cimento Portland 

O cimento Portland utilizado foi o CP-V ARI (Cimento Portland de Alta Resistencia Inicial). 

Em função do grau de moagem que este cimento é submetido é apresentado, por ele, uma grande 

resistência inicial, a norma pertinente a este cimento é a NBR 5733 (ABNT 1991). 

 

Agregados miúdos 

Os agregados miúdos utilizados nesses concretos foram areia fina branca e pó de pedra, sendo 

que esses agregados não foram utilizados em todos os traços, por se tratarem de traços diferentes. 

 

Resíduo da construção civil 

Foram utilizados resíduos oriundos de demolições da construção civil na região do Rio Grande 

do Norte. Esses resíduos foram concedidos pela empresa parceira a Pincol, que fica situada nessa 

mesma região. 

 

Agregados graúdos 

O agregado graúdo utilizado foi a brita granítica de 6,3 mm de diâmetro. 

 

Água 

Agua potável, foi disponibilizada pela rede pública de abastecimento de Natal-RN. 

 

Aditivo 

É um aditivo superplastificante composto por policarboxilato, que atua como dispersante do 

aglomerante. É muito eficaz em concretos com diferentes necessidades como é o caso do CAA. 
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MÉTODOS 

Neste tópico será descrito os métodos utilizados para produção dos concretos e os 

ensaios no estado fresco, de acordo com as normas pertinentes a cada um e que serão de suma 

importância para a obtenção dos resultados. 

 

Agregado miúdo 

- Analise Granulométrica (NBR NM 248 (ABNT, 2003a); 

- Massa Específica do Agregado Miúdo (NBR NM 52 (ABNT, 2003b); 

- Massa Unitária Seca (NBR NM 45 (ABNT, 2006). 

 

Agregado graúdo 

- Analise Granulométrica (NBR NM 248 (ABNT, 2003a)); 

- Massa Unitária Seca (NBR NM 45 (ABNT, 2006)); 

- Determinação da massa específica (NBR NM 53 (ABNT 2009)). 

 

Resíduo da construção civil 

- Analise Granulométrica (NBR NM 248 (ABNT, 2003a)); 

- Massa Específica do Agregado Miúdo (NBR NM 52 (ABNT, 2003b)); 

- Massa Unitária Seca (NBR NM 45 (ABNT 2006)). 

 

Ensaios no estado fresco 

- Determinação do espalhamento e do tempo de escoamento (Slump Flow Test/ Slump 

Flow T500 Test – ABNT NBR 15823-2); 

- Determinação da habilidade passante (J Ring – ABNT NBR 15823-3); 

- Determinação da habilidade passante (L Box Test – ABNT NBR 15823-4); 

- Determinação da habilidade passante (V Funnel Test – ABNT NBR 15823-5). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir de 2010 o Comitê Brasileiro de cimento, concreto e agregados aprovou a NBR 

15823 que normalizou diretrizes para o concreto autoadensável (CAA). Essa norma é dividida 

em seis partes que tratam da classificação, controle e aceitação no concreto fresco (parte 1), 

da determinação do espalhamento e do tempo de escoamento, método do cone de Abrams 

(parte 2), da determinação da habilidade passante método do J Ring (parte 3), da 

determinação da habilidade passante, método do L Box (parte 4), da determinação da 
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viscosidade, método do V Funnel (parte 5), da determinação da resistência à segregação – 

método da coluna de segregação (parte 6). 

Neste tópico serão apresentados os resultados dos ensaios realizados que determinaram 

as propriedades do CAA no estado fresco, um dos grandes diferenciais desse concreto em 

relação ao concreto convencional. 

 

Ensaios no estado fresco 

Como parâmetro para os ensaios no estado fresco dos concretos autoadensáveis com 

resíduo da construção civil (RCC) foi produzido um traço referência mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Traço referência utilizado, apresentação do traço unitário em massa (TUM) com a 
utilização de cimento (CIM), areia branca (A.B.), pó de pedra (P.P.), brita, água e aditivo, 
IFRN, 2016 

Traço REFERÊNCIA 

MATERIAIS CIM A. B. P. P. Brita Água Aditivo 

TUM 1 1,31 1,31 2,19 0,539 0,0077 

 

 Para a análise das propriedades reológicas desses concretos foram realizados os ensaios 

mencionados a cima e comparados os resultados obtidos com o traço referência, os ensaios 

foram realizados de acordo com as normas pertinentes a cada um, esses resultados serão 

apresentados na tabela 3.  

 

Tabela 3. Ensaios no estado fresco, os ensaios de Slump flow, J Ring e L Box foram medidos 
em milímetros já os ensaios T500 e V Funnel foram medidos em segundos, IFRN, 2016 

 
Ensaios no estado fresco 

TRAÇOS 
Slump flow 
(mm) 

J ring 
(mm) 

T500 
(seg.) 

V Funnel 
(seg.) 

L Box 

(mm) 

Traço Referência 755 705 0,7 4,8 0,98 

Traço- 100 RCC 810 700 0,8 8,5 1 

Traço- 50 RCC 50 
A.B. 

720 547 1,1 6 0,77 

 

Slump flow test 

De acordo com a Tabela 2 os resultados no Slump flow test, que verifica a capacidade 

do concreto de fluir sem segregar, dos traços REFERÊNCIA e 50 RCC 50 Areia Branca 
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foram bem uniformes, já o traço com 100% de RCC apresentou uma discrepância no 

resultado, mas não demonstrou sinais de segregação e exsudação diferente do traço 50 RCC 

50 Areia Branca. 

 

J Ring 

No que diz respeito ao ensaio de J ring, que analisa a habilidade do concreto passar por 

obstáculos, os traços que apresentaram resultados aproximados foram os traços 

REFERÊNCIA e o traço com 100% de RCC já o traço 50 RCC e 50 Areia Branca 

demonstrou pouca habilidade e pouca fluidez pois apresentou um diâmetro pequeno no 

espalhamento o que significa que ficou muito concreto obstruído no anel.  

 

Slump flow T500 test 

Em relação ao slump flow T500 test foi possível perceber que os traços Referência e 

100% de RCC foram os que apresentaram melhores resultados no que diz respeito à fluidez e 

também não apresentaram sinais de segregação e exsudação, já o traço 50 RCC e 50 Areia 

Branca indicou pouca fluidez, mas também não mostrou sinais segregação e exsudação. 

 

V Funnel e L Box 

Os demais ensaios (V Funnel e L Box) apresentaram resultados muito distintos, porém 

um dos traços apresentou maior uniformidade em relação ao ensaio de L Box que foi o traço 

com 100% de RCC, já no ensaio de V Funnel o traço REFERÊNCIA foi o que apresentou 

maior fluidez, por ter produzido um tempo (segundos) de escoamento baixo em relação aos 

outros traços. As figuras 3 e 4 ilustram melhor os resultados desses dois ensaios. 

 

CONCLUSÕES 

Após a finalização de todos os ensaios para a determinação das propriedades reológicas 

do CAA com a utilização de RCC, foi possível perceber que o concreto do traço de 50% de 

RCC e 50 % de Areia Branca não obteve bons resultados, porém o traço com 100% de RCC 

demonstrou bons resultados assim como o traço referência.  

Com tudo, foi possível concluir que a substituição total do agregado miúdo pelo RCC 

nos concretos autoadensáveis apresentou bons resultados, em relação à trabalhabilidade, à 

fluidez e também à habilidade de passar por obstáculos permanecendo coeso, além disso não 

houve sinais de segregação e exsudação o que só beneficia essa substituição. 
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PROTÓTIPO AUTOMOTIVO ELÉTRICO AUTÔNOMO POR VISÃO 
COMPUTACIONAL COM PROGRAMAÇÃO PYTHON 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo principal desenvolver um protótipo automotivo 
elétrico autônomo por visão computacional. Para tanto, implementou-se um sistema de visão 
computacional, em linguagem Python, em um pequeno protótipo móvel. Imagens do percurso a ser 
seguido pelo protótipo foram capturadas por câmera de vídeo (de celular embarcado) e transmitidas 
via rede wirelless para um computador (não embarcado). Este computador processou as imagens, 
enviando-as para um Raspberry Pi (embarcado). Desta forma, ocorreu o controle dos motores. O 
protótipo desenvolvido foi capaz de guiar-se em um percurso pré-definido, desviando de obstáculos. 
Os erros ocorridos foram desvio de trajetória e colisão com obstáculos. A eficiência do protótipo, 
quanto a execução do percurso, foi de 70%. As causas principais detectáveis dos erros foram: lentidão 
de transmissão de dados pela rede sem fio, limitação no ângulo de visão da câmera e limitação do 
ângulo de viragem direcional. Apesar dos erros, o protótipo desenvolvido demonstrou desempenho 
satisfatório durante os testes ao qual foi submetido. No intuito de minimizar esses possíveis erros 
podem-se, por exemplo: substituir a rede sem fio por computador onboard, utilizando um protótipo 
maior; acrescentar sensores ultrassônicos (para evitar colisões), e por fim (em caso de necessidade) 
desenvolver formas de identificação de sinais e placas de transito.  
Palavras–chave: Raspberry Pi, robótica móvel, simpleCV, sistema embarcado 
 

AUTONOMOUS PROTOTYPE ELECTRIC AUTOMOTIVE AS FOR 
COMPUTER VISION WITH PYTHON PROGRAMMING 
 
ABSTRACT: This study aimed to develop an autonomous electric automotive prototype for 
computer vision. To this end, we implemented a computer vision system in Python language in a small 
mobile prototype. route images to be followed by the prototype were captured by video camera (of 
embedded mobile) and transmitted via wirelless network to a computer (not embedded). This 
computer processed the images, sending them to a Raspberry Pi (embedded). Thus, there drive the 
motors. The prototype was able to be guided in a pre-defined path, dodging obstacles. The errors that 
occurred were trajectory deviation and collision with obstacles. The prototype of efficiency, as the 
execution of the route was 70%. The main causes of the errors detected were slow data transmission 
over the wireless network, limiting the viewing angle of the camera and limiting the directional 
steering angle. Despite the errors, the prototype demonstrated satisfactory performance during the tests 
to which it was submitted. In order to minimize these errors may be possible, for example: replace the 
wireless network onboard computer, using a larger prototype; add ultrasonic sensors (to avoid 
collisions), and finally (if necessary) to develop forms of identification signs and traffic signs. 
KEYWORDS: embedded system, mobile robotics, raspberry Pi, simpleCV 
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INTRODUÇÃO 

A robótica móvel é uma área de pesquisa da robótica que evolui diariamente. Esta área 

desperta grande interesse por parte dos governos, empresas de tecnologia e universidades. 

Dentre as suas aplicabilidades estão substituir os humanos em tarefas de alto risco, vigilância, 

busca e salvamento em locais de difícil acesso e aumentar a segurança em situações em que 

pode ocorrer falhas humanas.  

Os investimentos na robótica móvel vem crescendo, principalmente devido ao incentivo 

governamental nos últimos anos. Especificamente, promovendo competições nas quais os 

veículos devem navegar de forma autônoma em ambientes urbanos, estacionando, realizando 

manobras e ultrapassagens. Com os investimentos mencionados, outras áreas da ciência das 

quais a robótica depende também evoluem. Dentre essas áreas, está o desenvolvimento de 

sensores e câmeras. O que inclui o desenvolvimento dos softwares para controlar e interpretar 

os dados fornecidos pelos sensores e câmeras. 

Neste contexto, está inserida a visão computacional. Através do emprego desta 

ferramenta, é possível interpretar o que está no entorno dos robôs e possibilitar aos mesmos 

tomar decisões e chegar aos seus objetivos. A visão computacional inicialmente era restrita a 

programadores bastante experientes; devido à complexidade envolvida. Porém, a 

acessibilidade desta área aumentou com o desenvolvimento de ferramentas como a OpenCV 

(Open Computer Vision) e posteriormente a SimpleCV (Simple Computer Vision). 

Atualmente, programadores menos experientes são capazes de criar aplicações nessa área do 

conhecimento. 

Para desenvolver um protótipo móvel autônomo, se faz necessário o reconhecimento preciso do 
ambiente, o que envolve a utilização de sensores. Os lasers são os principais sensores utilizados, pois 
fornecem informações de profundidade confiáveis (MENDES, 2012). Porém, a substituição dos lasers 
por câmeras, permite o desenvolvimento de protótipo autônomo com custo consideravelmente inferior. 
As informações captadas devem ser processadas para encontrar o melhor caminho a ser seguido pelo 
protótipo.  Para encontrar o melhor caminho, entre um ponto de origem e um ponto de destino, pode 
ser utilizado o algoritmo de Dijkstra (SANCHES, 2012). Este foi desenvolvido pelo matemático 
Edsger Wybe Dijkstra em 1959, e funciona de maneira iterativa, sendo que a entrada é a matriz de 
vértices do grafo.   

Este projeto teve como objetivo desenvolver um protótipo automotivo elétrico autônomo por 
visão computacional. Para tanto, seria necessário desenvolver (i) um algoritmo de navegação para 
controlar um protótipo de veiculo autônomo (com uma câmera utilizada como sensor), e (ii) um 
protótipo, que deveria percorrer um trajeto por linhas limitantes. O desempenho do protótipo 
envolveria seguir o trajeto e desviar de possíveis obstáculos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de desenvolvimento de um robô móvel exige maior empenho no 

desenvolvimento do algoritmo de navegação e na construção do protótipo. Abaixo segue a 

descrição metodológica. 

Recursos de hardware 

Os recursos de hardware utilizados para o desenvolvimento do trabalho foram: Protótipo 

robótico, Servo Motor, Celular, Notebook, Raspberry Pi 2, Ponte H, Carregador de celular, e Pilhas 

AA 1.5 V. 

Recursos de software 

Foram utilizados os seguintes de softwares: Linguagem de programação Python (para 

desenvolver o algoritmo de navegação e o controle dos motores), SimpleCV (biblioteca para  trabalhar 

com visão computacional em Python), Raspibian (Sistema operacional para Raspberry), TightVCN 

Server (Software para acesso remoto), e IP WebCam (aplicativo para android de transmissão de video 

em tempo real). 

Algoritmo de navegação 

O algoritmo de navegação foi desenvolvido em Python, utilizando a SimpleCV como 

ferramenta de visão computacional. Para executar o algoritmo de navegação foi utilizado um 

computador não embarcado (offboard). Dessa forma, foi necessário utilizar rede sem fio para 

comunicação entre o computador e o protótipo. 

Na sequencia de imagens da Figura 1 pode-se observar como o algoritmo de navegação 

trabalha. Na Figura 1(a) é possivel visualizar a imagem fornecida para o algoritmo de 

navegação. Em seguida, na Figura 1(b), está sendo mostrado a imagem parcialmente 

processada pelo algoritmo, esta imagem apresenta pequena deformação nas bordas laterais. 

Após fazer a deformação, o algoritmo binariza a imagem, deixando-a com apenas duas cores 

(branco e preto), como mostrado na Figura 1(c). Na sequência, identifica-se os pixels de 

mesma cor no centro da imagem, criando a área navegável. Em seguida é definido o melhor 

caminho pelo algoritmo de Dijkstra, simbolizado pela linha vermelha dentro da área 

navegável, mostrada na Figura 1(d). Como saída, o algoritmo de navegação gerou um valor 

de setpoint que sendo positivo, indicava ir para direita, e se negativo, indicava ir para a 

esquerda. 
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Figura 128. Processamento da imagem 

através do algoritmo de navegação. IFBA, 2016. Em 

(a) imagem capturada pela câmera (não processada). Em (b) 

imagem  processada com pequena deformação. Em (c) imagem 

processada binarizada. Em (d) área navegável com o caminho 

gerado e indicação da direção. 

 

Protótipo 

Foi utilizado, como protótipo, um carro de controle remoto, com celular embarcado, 

servo motor adaptado (para controlar o eixo direcional), Raspberry Pi, ponte H e carregador 

de celular  embarcados. Estes estão ilustrados na Figura 2.  

 

Figura 2. Protótipo utilizado no teste do código de 

navegação. IFBA, 2016. Em (a) visão da esquerda do carro. Em (b) visão da 

direita. 

Para transmitir as imagens para o algoritmo de navegação no computador offboard, 

utilizou-se um celular. Este transmitiu as imagens geradas pela sua câmera, através do 

aplicativo IP Webcam. Este aplicativo facilitou a captura das imagens, fazendo com que o 

celular se tornasse um pequeno servidor de vídeo. Dessa forma, bastou informar o endereço 

de IP (Internet Protocol) do celular no algoritmo de navegação para se obter as imagens.  

O algoritmo de navegação foi executado em um computador não embarcado no 

protótipo (offboard). Sendo este, um notebook, que processava as imagens e retornava 
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informações ao Raspberry (embarcado no protótipo). Detalhes do algoritmo de navegação 

foram mencionados em ítem anterior. 

Para o controle do motor traseiro e do servo motor nas rodas direcionais, foi 

desenvolvido um código em Python. Este recebia o valor do setpoint gerado pelo algoritmo de 

navegação, e o enviava para o servo motor. Se o valor do setpoint fosse positivo, as rodas 

direcionais inclinavam para a direita, e se fosse negativo, para a esquerda. O motor traseiro 

passou a ser controlado por um PWM (Pulse Width Modulation), com a saída no pino 37 da 

GPIO (General Purpose Input Output) do Raspberry Pi. O servo motor que controla as rodas 

direcionais, foi ligado diretamente na GPIO do Raspberry Pi. Já no motor traseiro, uma ponte 

H fez o intermédio entre  a GPIO e o motor. A conexão entre o algoritmo de navegação 

(computador offboard) e o código de controle dos motores, no Raspberry Pi embarcado no 

protótipo, foi feita utilizando sockets do Python. 

No protótipo foi utilizado um carregador de celular portátil (Power Bank) como fonte 

para o Raspberry Pi e 4 pilhas para a alimentação do motor traseiro. Isto foi necessário devido 

ao peso colocado sobre o protótipo. Neste caso, a corrente exigida para fazer o carro andar, 

era maior do que o Raspberry Pi poderia fornecer. 

O fluxograma na Figura 3 mostra como ocorreu a sequência de ações necessárias para o 

movimento do protótipo. Na imagem, percebe-se interação entre o robô (representado por um 

de seus componentes, mais a direita do fluxograma) e o ambiente (representado mais a 

esquerda no mesmo desenho). No processo, o fluxo de informação envolve o celular, o 

computador e o Raspberry. Todos estes componentes fazendo parte do corpo do protótipo. As 

imagens geradas pelo celular são enviadas para o computador; que processa as imagens e 

envia um valor de setpoint para o Raspberry Pi; este por sua vez, controla os motores. Toda a 

transmissão de informações foi realizada por rede sem fio.  

 

Figura 3. Ciclo de interação do robô com o ambiente, envolvendo 

os diferentes equipamentos necessários. IFBA, 2016. 
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Desempenho do protótipo 

O controle autônomo do protótipo foi testado através do desempenho do mesmo ao 

percorrer dois trajetos.  

Os trajetos foram confeccionados com cartolina branca e fita isolante, possuindo em 

volta de 7 metros de comprimento . A cartolina foi usada como fundo de pista e a fita como 

linha delimitadora. O Trajeto 1, mais simples, possuia curvas abertas. O Trajeto 2, mais 

complexo, possuia curvas fechadas. O desenho esquemático dos dois trajetos pode ser 

visualizado na Figura 4. 

 

Figura 4. Trajetos percorridos pelo 

protótipo. IFBA, 2016. Em (a) Trajeto 1. Em (b) 

Trajeto 2.  

 

Os testes de desempenho foram realizados nos dois trajetos (mencionados), com e sem 

obstáculos. Como obstáculos, foram utilizados dois carros de controle remoto (Figura 5). Nos 

testes com obstáculos, estes foram colocados em posições aleatórias do percurso.  

 

Figura 5. Obstáculos utilizados nos trajetos percorridos 

pelo protótipo. IFBA, 2016. Em (a) Obstáculo 1. Em (b) Obstáculo 2.  

 

Foi considerado desempenho bem sucedido, quando o protótipo (i) realizou o percurso 

na área navegável e (ii) não colidiu com obstáculos (no caso de haver obstáculo no percurso). 

Foi considerado acerto do percurso, quando o protótipo cumpriu o trajeto entre as linhas ou no 
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máximo passando sobre elas, mas não as ultrapassando. A tolerância para passar sobre as 

linhas deve-se à posição fixa da câmera (como mostrado na Figura 6). Não foi considerado 

desvio de trajeto quando o protótipo tocava nas linhas, porque a posição da câmera (não 

centralizada no protótipo) não permitia precisão na visualização das linhas a ponto de impedir 

que estas fossem tocadas pelas rodas. Foram considerados erros nos testes de desempenho 

quando o protótipo (i) saía do trajeto, e/ou (ii) colidia com obstáculos. 

 

Figura 6. Detalhe da posição da 

câmera. IFBA, 2016. Observe que a câmera não 

se encontra em posição centralizada no protótipo.  

 

Foram investigadas as possíveis causas, que levaram aos erros encontrados nos testes de 

desempenho do protótipo. Para tanto, foram investigadas: (i) a rede sem fio, (ii) o ângulo de 

visão da câmera, e (iii) o ângulo de viragem direcional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quantidade de voltas realizadas pelo protótipo em cada trajeto sem a presença de obstáculos 
(mostrados na Figura 4) está descrita na Tabela 1. Nesta tabela, também estão detalhadas as 
quantidades (com percentual) de voltas bem sucedidas e com erros. Percebe-se que, nestas condições 
ocorreu sucesso de 90% no Trajeto 1, e 70% no Trajeto 2, resultando em média de 80% de sucesso. 

Tabela 19. Resultados obtidos nos trajetos sem obstáculos. IFBA, 2016. 

Trajeto Nº de Voltas Bem sucedidas Com erros % Sucesso 

Trajeto 1 10 9 1 90% 
Trajeto 2 10 7 3 70% 
Total 20 16 4 80% 

 

O desempenho do protótipo nos trajetos com a presença de obstáculos está descrito na 

Tabela 2. Nestas condições ocorreu sucesso de 70% no Trajeto 1 e 50% no Trajeto 2, com 

média de 60% de sucesso. 
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Tabela 2. Resultados obtidos nos trajetos com obstáculos. IFBA, 2016. 

Trajeto Nº de Voltas Bem sucedidas Com erros % Sucesso 

Trajeto 1 10 7 3 70% 
Trajeto 2 10 5 5 50% 
Total 20 12 8 60% 

 

Com base nos dados mostrados nas Tabela 1 e 2, foi possível verificar o percentual 

geral de sucesso do protótipo, independente do trajeto e da presença e/ou ausência de 

obstáculo. Para chegar a tal percentual, somou-se o número de voltas bem sucedidas e o 

número de voltas com erro (de ambas as tabelas mostradas) encontrando um desempenho 

médio de 70% de voltas bem sucedidas.  

Como dedução da análise das prováveis causas dos erros ocorridos durante os testes, 

chegou-se a três causas principalmente. Sendo estas associadas a: (i) rede sem fio, (ii) ângulo 

de visão da câmera, e (iii) ângulo de viragem direcional. Seguem detalhes. 

Acredita-se que a rede sem fio foi a maior responsável pelos erros ocorridos. O que 

envolveu a perdas de dados e interferências. Estas são perturbações que as redes sem fio estão 

frequentemente suceptíveis. Foi percebido nos testes que, com frequência a perda da trajetória 

pelo protótipo foi causada pela latência das imagens. Esta chegou em alguns momentos a 4 

segundos. 

Quanto ao ângulo de visão da câmera, percebeu-se que esta limitação foi responsável 

por parte das colisões do protótipo nos obstáculos. Nestes casos, o protótipo detectava a 

presença do obstáculo e desviava dele. Entretanto, ao desviar deste obstaculo, o protótipo ia 

ao encontro da linha delimitadora (oposta à posição do obstaculo). Ao tentar desviar da linha 

delimitadora, o protótipo avançava novamente ao encontro do obstáculo. Sendo que este 

(devido ao angulo de visão da câmera) já nao era mais percebido pelo protótipo. A influência 

do ângulo de visão sobre a colisão do protótipo nos obstáculos pode ser percebida na 

sequência de imagens ilustradas da Figura 7. 



 

5824 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 7. Sequência de imagens da colisão do protótipo em um obstáculo. 

IFBA, 2016. Em (a) é possível perceber o protótipo desviando do obstáculo. Em (b) o protótipo 

percebe a linha delimitadora e muda o trajeto. Em (c) e (d) é visualizada a mudança progressiva de 

trajeto. Em (e) observa-se a colisão do protótipo com o obstáculo.  

 

E por fim, quanto ao ângulo de viragem direcional, percebeu-se que este também foi 

uma importante causa de erros. Tendo sido provavelmente provocado pela latência das 

imagens, decorrente de problemas da rede sem fio. Neste contexto, o protótipo percebia a 

presença do obstáculo quando este já estava muito próximo. E por consequencia, o protótipo 

não conseguia desviar do obtáculo a tempo, para evitar a colisão. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho desenvolveu um protótipo robótico móvel autônomo (com uma câmera 

como único sensor). Tal protótipo foi materializado através da implementação de um 

algoritmo de navegação que controlou um pequeno carro de controle remoto adaptado. 

O algoritmo de navegação, através de visão computacional, identificou o caminho a ser 

seguido pelo protótipo e, caso necessário, fazia com que este desviasse de obstáculos. Um 

computador externo foi utilizado para rodar o algoritmo de navegação, utilizando rede sem fio 

como meio de comunicação entre celular - computador – Raspberry Pi. O celular, utilizado 

como servidor de vídeo, capturava as imagens do trajeto e de possíveis obstáculos. As 

imagens eram transmitidas para um computador (offboard), onde após o processamento das 

mesmas era gerado um valor de setpoint. Este valor, era então enviado para o Raspberry Pi 

embarcado no protótipo. O Raspberry Pi, através de um código desenvolvido, recebia os 

dados de setpoint e controlava os motores existentes no protótipo. 

A eficiência do protótipo mostrou-se satisfatória, com 70% de acertos. No processo, o 

uso da rede sem fio mostrou-se vulnerável às interferências existentes no ambiente. Como 

perspectiva para melhoria de desempenho, indica-se a construção de um protótipo maior, 

desta forma viabilizando a utilização de um notebook embarcado com boa capacidade de 

processamento; e acrescentar sensores ultrassônicos (para evitar colisões), e por fim (em caso 

de necessidade) desenvolver formas de identificação de sinais e placas de transito. 
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RESUMO: Este artigo apresenta a construção de um protótipo em escala reduzida de um robô 
móvel controlado remotamente, que tem por finalidade atuar em áreas ou situações de 
desastre onde a intervenção humana é perigosa ou impraticável. As primeiras horas, após uma 
situação de desabamento, são vitais para a sobrevivência das vítimas. A placa de 
desenvolvimento escolhida foi a Raspberry Pi (RP) e o Arduino. A supervisão e controle do 
protótipo foi através de uma comunicação Wi-Fi. Utilizou-se uma câmera para supervisão e 
sensores para melhor identificação do ambiente. Com o uso de computador ou tablet, foi 
possível controlar o protótipo e supervisionar o ambiente. 
 
Palavras–chave: explorador, rasperry pi, robô, tele-controle 
 

PROTOTYPE OF A EXPLORER ROBOT ABLE TO ENTER IN 
DANGER ZONE, CONTROLLED AND MONITORED THE DISTANCE 
THROUGH THE INTERNET EQUIPPED WITH CAMERA AND 
ROBOTIC ARM 
 
ABSTRACT: This article presents the construction of a prototype small-scale of a mobile 
robot controlled remotely, which is intended to operate in areas or disaster situations where 
human intervention is dangerous or impractical. The first hours after a state of collapse, are 
vital to the survival of the victims. The chosen development board was the Raspberry Pi (RP) 
and Arduino. Supervision and control of the prototype was through a Wi-Fi communication. 
Used a camera for monitoring and sensors for better identification of the ambient. Using 
computer or tablet, it was possible to control and supervise the ambient. 
 
KEYWORDS: explorer, rasperry pi, robot, remote-control 
 

INTRODUÇÃO 

Robôs móveis são utilizados, atualmente, para diversas aplicações profissionais, 

residenciais, entretenimento e etc. Na Figura 1 são apresentados exemplos de robôs móveis 

para resgate (Figura 1a), aplicações táticas e de defesa (1b, e 1c), de uso geral (1d e 1e), para 

aspiração de pó em residências (1f), para limpeza de tubulações (1g) e para transporte de 
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cargas em ambientes internos industriais (1h e 1i). 

 

 
 

 

 

(a)                                       (b)                                     (c) 

 

 

 

 

                   (d)                                              (e)                                      (f) 

 

 

 

 

                         (g)                                                  (h)                                           (i)             
Figura 1 – Robôs móveis para diversas aplicações. 
Fonte: Robotinik (2015) 

 

Em ambiente de chão de fábrica com um ritmo frenético de produção, é normal que 

algumas máquinas precisem de manutenção, no entanto, há uma grande possibilidade que nas 

áreas onde se localizam essas máquinas, possa existir um risco para o ser humano que irá 

realizar essa atividade. Gases nocivos, pouco oxigênio, temperatura elevada e peças soltas são 

exemplos de risco, que pode ser contornado através da utilização de um robô controlado. 

Através dos sensores do robô e da visão de uma câmera, é possível a realização da 

manutenção nos equipamentos remotamente. Um robô móvel controlado poderia ser utilizado 

por policiais bombeiros, civis e equipes de resgate. Muitas vezes estes profissionais correm 

sérios riscos ao adentrar em locais perigosos sem nem uma informação prévia de onde se faz 

necessário fazer resgates de vítimas.  Neste caso, poderia ser utilizado um robô manipulado e 

que através de imagens de uma câmera poderia detectar pontos de desmoronamento e que 

através de sensores  de calor e som poderia detectar as vítimas entre os escombros. 

(SCIENTIFIC AMERICAN, 2007) 

Neste contexto presentado é de fundamental importância o desenvolvimento da 

tecnologia nacional para a fabricação e comercialização de robôs móveis. Este artigo surgiu a 

partir de um projeto de pesquisa que teve por objetivo contribuir com o desenvolvimento de 
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um protótipo de robô controlado e monitorado através de uma câmera e sensores por meio de 

comunicação Wi-Fi, capaz de entrar em um ambiente hostil para a vida humana, 

desconhecido ou de difícil acesso para um ser humano, podendo este diagnosticar o ambiente 

e seus possíveis perigos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Para que o robô seja capaz de transitar em lugares de difícil acesso, foi necessária uma 

pesquisa entre os modelos de chassis disponíveis e a respectiva montagem do conjunto, rodas, 

pneus e motores de forma a ter um robô mais ágil possível. Adquiriu-se então um chassi de 

acrílico para a primeira versão do protótipo, com 4 (quatro) motores DC com caixa de 

redução, 4 (quatro) rodas de plástico com pneus emborrachados e uma bateria de Li-Po com 

capacidade de 2200 mAh que opera com tensão de 11,1 Volts. A este chassi foi acoplado de 

um braço robótico de alumínio comercial para a manipulação de objetos, coleta e resgate de 

pequenos objetos. 

Após alguns testes com este protótipo e com o aprofundamento dos estudos teóricos, foi 

proposto desenvolver uma nova versão do robô visando melhorias mecânicas, eletrônicas e de 

software. Do ponto de vista de chassis, pôde-se constatar que o modelo montado inicialmente 

não apresentava uma rigidez mecânica adequada para possíveis impactos, sendo este 

substituído por um chassis de liga de alumino, que possui como características baixo peso, 

boa ductilidade e tenacidade, possibilitando que o protótipo apresentasse maior resistência a 

impactos mecânicos. Do ponto de vista do hardware eletrônico foi utilizada a plataforma 

Raspberry Pi (RP). E Seu uso foi escolhido devido à alta capacidade de processamento e a 

possibilidade de operar com um GNU/Linux embarcado (RASPERRY.ORG). Outra 

vantagem é que a RP possui um módulo próprio de câmera possibilitado assim a captura das 

imagens, além de dispor de entradas e saídas digitais possibilitando assim o controle de 

motores, servomotores e etc ( RICHARDSON & SHAUM, 2013). 

Para que o robô pudesse capturar objetos que estivessem no campo de visão da câmera 

foi projetado e construído um braço robótico, com estrutura em alumínio e com 2 graus de 

liberdade (movimentação para cima e para baixo / abrir e fechar), controlado por dois 

servomotores acoplados na mesma estrutura. Com isto possibilitou-se que o robô capturasse 

uma grande quantidade de objetos com formatos diferentes. Na construção do robô foram 

utilizados ferramentas, equipamentos e dispositivos cedidos pelo grupo de pesquisa 

GREL(Grupo de Robótica Educacional Livre) que realiza estudos na área de robótica no 

IFPB – Campus João Pessoa. Na figura 2 é possível observar o protótipo desenvolvido, a 
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garra mecânica acoplada, a câmera e o painel de 10 leds para iluminação de ambientes com 

baixa luminosidade.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Protótipo final do robô com a garra mecânica acoplada. 
 

No ponto de vista eletrônico o protótipo apresenta: dois reguladores de tensão do tipo 

Step-Down que utilizam o Circuito Integrado (CI) LM2596, tendo a finalidade de regular a 

tensão da bateria 11,1 Volts para 5 Volts; dois módulos controladores de motores do tipo 

Ponte-H que utilizam o CI LML293D, servindo para controlar a velocidade e sentido da 

rotação dos motores; um dispositivo para medir a tensão na bateria do robô; dispositivos 

luminosos e sonoros para sinalizar uma falha na comunicação ou nível de bateria insuficiente; 

três sensores Sharps GP2Y0A41SK0 foram instalados no robô para medir distância entre 

obstáculos e o protótipo evitando, assim, possíveis colisões. A lógica embarcada na Rasp 

verifica continuamente os valores de distância medidos pelos sensores Sharp’s. Em qualquer 

momento que um dado sensor faz a aquisição de um valor inferior a 5 cm, todos os motores 

são instantaneamente interrompidos, minimizando a possibilidade de colisão com algum 

obstáculo presente no caminho. 

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o diagrama de blocos dos componentes do robô. 
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Figura 3: Diagrama de bloco dos componentes do robô 
 

Após a montagem e testes definitivos no circuito eletrônico, foi iniciado o processo de 

desenvolvimento da programação do robô e do controlador. Para este fim foi utilizado o 

Python, sendo esta uma linguagem de alto nível, imperativa, orientada a objetos, funcional, de 

tipagem dinâmica e com vasta gama de bibliotecas (PHYTON.ORG). Foram desenvolvidas 

então duas aplicações principais: a aplicação do Robô (que é executada no próprio protótipo) 

e a que é executada no computador do controlador do robô (Aplicação de Controle). O 

desenvolvimento da Aplicação do Robô se deu com base em algumas bibliotecas, tais como a 

biblioteca Socket, a Pi-camera e a Opencv. A biblioteca Socket permite criar aplicações na 

camada de transporte que utilizam os protocolos TCP/IP e UDP/IP, a biblioteca Pi-camera 

permite o acesso e configuração do modulo da câmera da RP e a biblioteca Opencv, por sua 

vez, permite a codificação, tratamento e classificação das imagens possibilitando a 

transmissão de formas mais eficiente delas. No desenvolvimento da Aplicação do Controlador 

foram utilizadas as bibliotecas Socket, Opencv e a Pygame.  Esta última é utilizada como 

interface para a leitura dos comandos de um controle remoto do Microsoft Xbox 360® 

(controller xbox 360 wireless 2.4 GHz) para que haja uma melhor ergonomia no controle do 

robô. Após o termino da programação foram feitos testes na transmissão, recepção e controle 

do robô, verificando a funcionalidade destes. 

A comunicação com o robô é realizada com base em uma interface de rede sem fio 

IEEE 802.11 (também conhecidas como redes Wi-Fi ou wireless), podendo atingir taxas de 

comunicação de até 300 Mbps (Megabytes por segundo) dependendo do protocolo utilizado. 

Nos casos em que o equipamento de controle se encontra numa rede distinta do robô, faz-se 

necessário a criação de regras de NAPT (Network Address and Port Translation) para as 
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portas 7012 (TCP) e 7012 (UDP) no roteador em que o robô está conectado, dessa forma o 

acesso será realizado com base no IP (Internet Protocol) real da rede. 

É possível, também, o uso de um modem 3G para implementar a comunicação entre o 

robô e o controlador. Nesse caso, implementa-se no sistema embarcado um cliente de DDNS 

(Dynamic Domain Name System) para atualizar automaticamente o servidor de DNS (Domain 

Name System) com o novo valor de endereço IP, toda vez que houver uma mudança de 

endereço no dispositivo. Nesse caso, utiliza-se um nome de domínio para acessar o robô 

como, por exemplo, robot.no-ip.org. 

Dentro do sistema operacional GNU/Linux embarcada na Rasperry foi acrescentada 

uma rotina que inicializa o aplicativo para controle e transmissão de vídeo assim que o robô é 

ligado, consistindo na abertura de uma porta de comunicação que utiliza o protocolo TCP/IP. 

Logo após, a aplicação espera o controlador se conectar ao robô. Quando isso ocorre, a 

aplicação verifica uma chave de autenticação que é enviada pelo aplicativo do controlador 

garantindo a integridade do sistema. Feito isso, a aplicação abre outro canal que utiliza o 

protocolo UDP/IP e inicia a transmissão de vídeo. O aplicativo do controlador recebe a 

confirmação de validação e abre a janela para exibir as imagens que são transmitidas. Logo 

após as primeiras imagens recebidas a aplicação do controlador inicia a leitura USB do 

controle do Xbox 360 e envia os comandos desejados para a aplicação e em seguida o robô 

realiza os receptivos movimentos.   

Na Figura 4 é mostrado um diagrama de comunicação entre robô e controlador. 

 
 

 
                                      
 
Figura 4: Arquitetura de comunicação. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A primeira versão do protótipo é ilustrada na Figura 5a, após alguns testes e com o 

aprofundamento dos estudos teóricos foi desenvolvido uma nova versão, apresentada na 

Figura 5b. 

 

 

 

 



 

5832 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

 

 

 

 

                                                (a)                                                             (b)  
 

 
 
 Figura 5: Versão inicial e melhorada do protótipo. 
 

A versão melhorada do protótipo foi concluída em março de 2016 e apresentou 

resultados satisfatórios na maior parte dos testes realizados. O sistema de controle possui uma 

boa interface e uma boa dirigibilidade. Testes em laboratório foram realizados para validação 

do hardware e software desenvolvido. O quadro 1 apresenta um  resumo dos resultados de 

desempenho obtidos nos testes e no uso prático do robô. 

 

QUADRO 1 - Quadro resumo com resultados de desempenho do robô. Resolução do vídeo ( 

RS), precisão dos sensores (PS), inclinação vencida ( IV), Torque Máximo (TM), Velocidade 

Máxima (VM), Capacidade de Carga ( CC ), Autonomia (A). 

 

Após esta fase, foram realizados testes de campo, nas dependências do IFPB em 

horários específicos, para se evitar acidentes. E por fim, para testar a eficiência do protótipo, 

submetemos o mesmo a 2º competição de robótica do IFPB realizado no campus Cajazeiras. 

A finalidade da competição era controlar remotamente via internet um robô a uma distância 

mínima de 80 Km do local da competição, coletar um objeto e levar até um certo local da 

prova. 

Durante essa competição, o protótipo foi controlado remotamente, numa distância 

superior a 80 Km, subiu e desceu uma gangorra com inclinações de 45°, atravessou um túnel 

escuro de 2 metros de comprimento e transportou um objeto com peso aproximado de 142 g. 

O protótipo mostrou-se ser capaz de realizar toda a prova com perfeição, obtendo, assim, o 

primeiro lugar competição.  

RS PS IV TM VM CC A 
       

640x480 1 cm 45º 0.8Kg/cm 122 m /min 1 kg 1,5 h 
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Com esta conquista o protótipo foi classificado para participar da MERCURY 

REMOTE ROBOTE CHALLENGE 2016, promovida pela Universidade Estadual de 

Oklahoma, na cidade Stillwater – USA.  O desafio proposto foi semelhante à competição 

desenvolvida pelo IFPB.  Nesta competição o robô foi posicionado na cidade de Stillwater-

OK e o controlador estava monitorando e executando as aplicações do protótipo na cidade 

deTulsa-OK.  Igualmente à competição local, o mesmo se mostrou eficiente, obtendo, 

também, o primeiro lugar frente à equipes de diferentes nacionalidades. 

Nas Figuras 6 e 7, são apresentadas as premiações conquistadas na competição de 

robótica do IFPB e na Mercury Remote Robot Challenge 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Premiações alcançadas na competição de robótica do IFPB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7: Premiações alcançadas na Mercury Remote Robot Challenge 2016 
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RESUMO: Este artigo relata o projeto, cálculo e resultados experimentais de uma Máquina 
de Solda a Ponto por Resistência, que foi construída através do rebobinamento e re-
enrolamento de um transformador de forno micro-ondas. Este trabalho consta de uma 
ferramenta de aplicações na área de mecânica e construção e projeto na área de elétrica. Uma 
Máquina de Solda Ponteadeira tem a função de unir permanentemente peças metálicas de 
variadas espessuras, que neste caso obteve-se bons resultados para chapas de até 0,87mm, e 
que sejam compostas de aço carbono e suas ligas. O processo de soldagem ocorre através de 
dois eletrodos de latão que alinhados na parte superior e inferior das chapas a serem unidas, 
fecham o circuito elétrico descarregando uma corrente elétrica de curto-circuito de 
aproximadamente 500A, obtido experimentalmente. Esta alta corrente é responsável pela 
fundição das peças e a obtenção do Ponto de Solda.  
 
Palavras–chave: resistência, solda-a-ponto, transformador  
 
 

PROTOTYPE OF A SPOT WELDER WITH A MICROWAVE 
TRANSFORMER 
 
ABSTRACT: This article describes the design, calculation and experimental results of a Spot 
Welder by Resistance, which was built by rewinding of a microwave oven transformer. This 
work consists of an application tool in the field of mechanical construction and design in the 
electrical area. A Spot Welder has the function permanently attach metallic parts of various 
thicknesses, which in this case gave good results up to 0.87mm plates, and which are 
composed of carbon steel and their alloys. The welding process takes place by two brass 
electrodes aligned in the upper and lower plates to be joined, the electrical circuit discharging 
an electric current from short-circuit of approximately 500A, experimentally obtained. This 
high current is responsible for the casting of parts and obtaining weld point. 
 
KEYWORDS: resistance, weld-point, transformer 
 

INTRODUÇÃO 

Soldagem é o processo de união permanente de peças metálicas por meio de fusão ou 

pressão, assegurando na junta da solda a continuidade de propriedades físicas, químicas e 

metalúrgicas, que vem sendo desenvolvido pelo homem durante anos e atualmente é o 

fundamental processo de união permanente de peças metálicas (MARQUES, et all 2007). Os 

processos de soldagem podem ser caracterizados em processo de soldagem por fusão ou 
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processo de soldagem por pressão ou deformação. A Máquina de Solda Ponteadeira tem 

função de soldagem por pressão. 

A soldagem por resistência a ponto, por ser um processo destinado a chapas de 

espessura fina, e não alterar o peso da peça, pois não leva metal de adição no momento do 

processo, o qual se dá o nome de soldagem autógena, técnica essa que acontece quando as 

peças sobrepostas são pressionadas uma contra a outra através de um eletrodo, movimentado 

por uma força mecânica, hidráulica, pneumática ou a mistura das três, e no exato momento 

passa uma corrente elétrica unindo permanentemente as peças. Atualmente, o número de 

robôs soldadores vem crescendo nas indústrias, principalmente na automobilística, onde o 

processo de soldagem mais utilizado é a resistência tipo ponto. Uma das principais aplicações 

da solda ponto é na fabricação de carrocerias automotivas de aço, que contêm em média 4.500 

pontos de solda (BRANCO,2004). 

Este relatório técnico aborda a construção de uma Máquina de Solda Ponteadeira, e 

realização de teste de soldagens de chapas com a finalidade de ser utilizada para manuseio 

didático e dar ênfase na importância do uso da mesma. 

A Soldagem de Pontos por Resistência Elétrica (RSW) se dá pelo processo da geração 

de calor ocasionada pela passagem da corrente elétrica e da força (pressão) exercida pelos 

eletrodos sobre as peças sobrepostas (Penteado,2011). 

Branco (2004) considera que a soldagem é feita nas seguintes etapas distintas: 

Etapa 1: Os eletrodos iniciam o processo de descida para que as chapas sejam pressionadas;  

Etapa 2: As chapas devem ser pressionadas de modo a garantir um bom assentamento do 

metal base evitando problemas como a expulsão do metal fundido da zona de solda;  

Etapa 3: O material é mantido sobre pressão e a corrente de soldagem é liberada através do 

eletrodo, iniciando a formação do ponto de solda;  

Etapa 4: Quando o processo de formação é concluído a corrente cessa, mas os eletrodos 

mantém a pressão nas chapas até que o ponto se solidifique;  

Etapa 5 e 6: A força aplicada é interrompida e os eletrodos se abrem (BRANCO,2004). 

  As etapas estão demonstradas na figura 1, em que cada região representa um tipo de 

transformação metalúrgica. 
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Figura 1: Etapas da transformação metalúrgica 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Transformador 

O transformador é a peça mais importante deste projeto, pois é responsável por fornecer 

a corrente elétrica necessária para a fusão do ponto de solda. Para tanto se faz necessária uma 

tensão abaixo de 10V e corrente acima dos 400A. Uma máquina de solda ponteadeira 

profissional opera com tensões em torno dos 5V e correntes acima de 1000A.  

Os transformadores de fornos micro-ondas são transformadores elevadores de tensão, 

cujo secundário fornece tensões na ordem de 800V. O enrolamento mais fino pertence ao 

secundário de tensão mais alta, e o enrolamento mais grosso pertence ao primário com tensão 

220V ou 127V, pois tensões mais altas exigem correntes mais baixas e tensões mais baixas 

exigem correntes mais altas a fim de conservarem a mesma potência. Nesse sentido, deve-se 

retirar a bobina do secundário e redimensiona-la para tensões menores que 10V, como é 

previsto nas Máquinas de Solda Ponteadeiras. 

O núcleo dos transformadores de fornos micro-ondas é unido por um cordão de solda, 

que com cuidado pode ser cortado por uma esmerilhadeira ou serra manual. Após o corte 

obtém-se o núcleo dividido contendo uma grande peça “E” e outra grande peça “I”. Deve ser 

retirada cuidadosamente toda bobina do primário (com condutores de maior bitola) sem 

danificá-la e sem desenrolá-la, e descartada a bobina do secundário que será substituída por 

outra projetada. 

Para o projeto, faz-se necessário a utilização da equação 01, básica de transformadores, 

que é válida desde que sejam desprezadas as perdas. 
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(01) 

Onde: 

U1 = Tensão no Primário 

U2 = Tensão no Secundário 

i1 = Corrente no Primário 

i2 = Corrente no Secundário 

N1 = Número de Espiras no Primário 

N2 = Número de Espiras no Secundário 

Para o cálculo do número de espiras a ser enrolado no secundário faz-se necessário 

saber o número de espiras do primário. Nascimento Júnior (2010) fornece a equação 02 para o 

cálculo do número de espiras do primário: 

 

 

(02) 

U1 = Tensão do primário 

f = Frequência 

SL = Seção líquida do núcleo 

B = densidade magnética (em Gauss) 

100000000 = Constante 

4,44 = Constante 

 Segundo Nascimento Júnior (2010) Seção Líquida do núcleo (SL) em cm2 pode ser 

estimada através da potência do primário (P1), conforme a equação 03. 

 
 

(03) 

 Como a placa do transformador indica a potência do transformador como sendo de 

1,5kW, desprezando as perdas, pode-se dizer que a potência do primário é igual a potência do 

secundário, que é igual a potência do transformador, logo: 

 
 

(04) 

 A Densidade Magnética do núcleo (B) é característica do material ferromagnético de 

construção do mesmo, e como este dado não está disponível na placa do transformador, 

adotou-se para este projeto um valor médio de 10000 Gauss, equivalente a 3% de silício, 

recomendado por Nascimento Júnior (2010). Logo temos: 
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 espiras (05) 

  Após estimado o número de espiras do primário, pode-se calcular o número de espiras 

do novo secundário. Para este projeto foi adotada a tensão de 4,0V no secundário, e 127V no 

primário. 

 

(06) 

 Nesse sentido pode-se re-enrolar a bobina do secundário com 4 espiras para a 

obtenção de aproximadamente 4,0V. O núcleo foi colado com cola epóxi. 

 Para projetar a bitola do condutor do secundário, faz-se necessário saber a bitola do 

primário a fim de calcular a bitola do secundário através da equação 01. A princípio foi feito 

este cálculo, mas o mesmo mostrou-se inútil, uma vez que a resistência do ponto de solda é 

variável e atinge valores muito baixos, retirando do transformador correntes muito maiores do 

que as de projeto, e maiores inclusive do que a capacidade de condução dos próprios 

condutores. Logo, fica o alerta de que esta máquina de solda precisa de um sistema de 

refrigeração eficiente no transformador, e também não pode ser utilizada por um longo 

período de tempo sem repouso para resfriamento, sob o risco de danos nos enrolamentos.  

 Nos primeiros ensaios, no enrolamento do secundário foi utilizado 4 espiras de 

condutor de 16mm2, pois o núcleo não possui espaço suficiente para acomodar espiras com 

condutor de maior bitola. Com a consulta na tabela 36 da norma NBR5410 que regulamenta 

sobre as Instalações Elétricas de Baixa Tensão, verifica-se que os condutores de 16mm2 

suporta uma corrente nominal de 76A, que logo nos primeiros ensaios não suportou a 

temperatura devido ao efeito Joule nos enrolamentos e teve seu isolamento danificado, pois a 

corrente elétrica alcançada foi de aproximadamente 400A.  

Devido à falta de espaço no núcleo para condutores que suportem esta corrente, optou-

se por adotar um sistema de ventilação forçada no transformador, e a troca do condutor de 

16mm2 por dois condutores de 10mm2 em paralelo, que de acordo com a tabela 36 da norma 

NBR5410, cada condutor de 10mm2 suporta uma corrente elétrica de 57A, logo os dois em 

paralelo aumentam a capacidade do transformador para 114A. Um novo ensaio foi realizado 

com ventilação forçada obtendo uma corrente no secundário de aproximadamente 520A, que 

mesmo sendo muito acima da capacidade de condução de corrente elétrica dos condutores do 

secundário, o sistema mostrou-se estável e eficaz para a realização dos ensaios e testes 

científicos. 
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 Eletrodos Não Consumíveis 

Os eletrodos são responsáveis pela condução da corrente elétrica de soldagem, já que 

suas faces estarão em contato com a peça, estes também exercem pressão necessária para a 

união das mesmas, por isso os eletrodos devem apresentar resistência ao calor e dureza 

suficiente para suportar a deformação causada pela pressão. 

Em geral, o cobre é o metal que compõe o eletrodo por apresentar boa condutividade 

tanto térmica como elétrica, sendo utilizado em suas principais ligas, principalmente o latão. 

A liga de latão é formada por 70% de Cobre e 30% de Zinco. O Zinco adicionado ao 

Cobre oferece ao eletrodo maior resistência mecânica. Assim, o latão é mais duro (menos 

dúctil) que o Cobre. As propriedades físicas do latão e condutividade (LG STEEL, 2016), 

podem ser verificadas conforme as tabela 1. 

Tabela 20: Propriedades físicas do latão 

PROPRIEDADES FÍSICAS DO LATÃO 
Densidade a 20ºC 8,53 g/cm3 

Condutibilidade Térmica a 20ºC 0,290 cal/cm2/cm/s/ºC 
Calor específico a 20ºC 0,090 cal/g/ºC 
Condutibilidade elétrica 28,0% IACS 
Resistividade elétrica a 20ºC 6,16 g/m2 

Ponto de Fusão 955ºC 
Módulo de Elasticidade 11200 Kg/mm2 

Módulo de Rigidez 4200 Kg/mm2 

    Fonte: LGSTEEL, 2016. 

 

Para este projeto foram adotados dois parafusos de latão como eletrodos. 

No processo de soldagem por resistência a ponto, os eletrodos ficam em contato direto 

com as peças, conforme figura 2, conduzindo a corrente elétrica de soldagem, exercendo 

pressão no local do ponto a ser soldado e dissipando parte do calor gerado durante a 

soldagem. A solda ocorre por fusão das peças no ponto de solda, não acrescentando material 

nem alterando o peso das peças soldadas. 

 

Figura 2: Pontos de Solda 
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Circuito Elétrico da Máquina de Solda Ponteadeira 

 O circuito elétrico da Máquina de Solda por Ponto construída é mostrado na figura 3, e 

é constituído por: um transformador de fornos micro-ondas; um contactor de potência; um 

botão sem retenção tipo NA; um mini ventilador; dois eletrodos de latão.  

 

 

Figura 3: Esquema Elétrico da Máquina de Solda por Ponto construída 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a finalização da montagem da Máquina, foram realizados alguns ensaios e testes 

de soldagem com utilização de chapas de aço carbono galvanizado com espessuras diferentes, 

tais como: 0,47mm; 0,50mm; 0,82mm; 0,87mm; 1,20mm. A tabela 2 mostra o resultado da 

soldagem. 

 

Tabela 2: Teste de soldagem das chapas 

Espessura das chapas 
[mm] 

Tempo de soldagem 
[s] 

 
Resultado 

0,47 4,0 Soldada 
0,50 4,0 Soldada 
0,82 10,0 Soldada 
0,87 10,0 Soldada 
1,20 20,0 Não soldada 

 
 A temperatura nos enrolamentos do transformador foi monitorada e após 20 segundos 

de soldagem alcançou valores acima dos 100ºC mesmo com ventilação forçada. Este fato 

ocorreu devido aos condutores do secundário não possuírem bitola adequada para a alta 

corrente elétrica fornecida no momento do ponto de solda. Nesse sentido não se aconselha 

para este protótipo soldagens com tempo superior a 20 segundos, e aconselha-se também 
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aguardar um tempo para o sistema de refrigeração atuar entre um ponto de solda e outro 

quando o tempo de soldagem aproximar-se dos 20 segundos. 

 A tabela 3 fornece os resultados de testes elétricos. 

 

Tabela 3: Comportamento da MSP na soldagem das chapas 

ESPESSURA DA 
CHAPA 
[mm] 

CORRENTE DE 
ENTRADA 
[A] 

CORRENTE DE 
SAÍDA 
[A] 

TENSÃO DE 
ENTRADA 
[V] 

POTÊNCIA DE 
ENTRADA 
[W] 

0,47 mm 19 A 510 A 117,0 V 2,2 kW 
0,50 mm 15 A 419 A 118,0 V 1,8 kW 

0,82 mm 16 A 433 A 118,0V 1,9 kW 
0,87 mm 19 A 404 A 124,0 V 2,4 kW 

 

 Pode-se verificar pelos resultados da tabela 3 que o transformador de fornos micro-

ondas está trabalhando com sobrecarga, uma vez que a placa do fabricante indica que o 

mesmo possui potência de 1,5 kW. Nesse sentido, são esperadas as grandes perdas por efeito 

Joule nos enrolamentos durante o processo de soldagem, e os mesmos podem danificar-se 

caso o tempo de soldagem seja prolongado. 

 O sistema de ventilação forçada mostrou-se eficiente e os experimentos mostraram 

que a temperatura nos enrolamentos reduz-se de 100ºC para 50ºC em torno de 40 segundos, 

logo para soldagens que envolvam tempo próximo aos 20 segundos, recomenda-se que seja 

aguardado um tempo de no mínimo 40 segundos entre os pontos de solda para que o sistema 

de refrigeração atue com eficiência. 

 

Ensaios em Vazio e Curto-Circuito no Transformador 

 Além dos ensaios de eficiência de soldagem no protótipo, também foram realizados os 

ensaios em vazio e curto-circuito no transformador com o propósito de obtenção do Circuito 

Equivalente do Transformador. 

 A tabela 4 mostra os resultados de comportamento do transformador da Máquina de 

Solda Ponteadeira vem Vazio e Curto-Circuito adquiridos com um Wattímetro Digital modelo 

SKAW-01.  
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Tabela 4: Comportamento do transformador nos ensaios em curto-circuito  e em vazio. 

MÉTODO 
DE 
ENSAIO 

CORRENTE 
DE 
ENTRADA 
[A] 

CORRENTE 
DE SAÍDA 
[A] 

POTÊNCIA 
ATIVA 
[W] 

FATOR DE 
POTÊNCIA 
em carga 
máxima 

POTÊNCIA 
APARENTE 

[kVA] 
 

POTÊNCIA 
REATIVA 
[kVAr] 

TENSÃO 
DE 
ENTRADA 
[V] 

CURTO- 
CIRCUITO 

19 A 520 A 1,63 kW 0,76 2,23 kVA 1,52 kVAr 120,2V 

19 A 524 A 1,48 kW 0,74 2,14 kVA 1,40 kVAr 112,7V 

VAZIO 
10 A 0 A 170,00 W 0,14 1,25 kVA 1,27 kVAr 126,1V 
10 A 0 A 170,00 W 0,14 1,23 kVA 1,24 kVAr 126,1V 

 

CONCLUSÕES 

O protótipo de uma Máquina de Solda Ponteadeira utilizando um Transformador de 

Fornos Micro-Ondas atendeu bem às expectativas, respondeu positivamente aos testes e 

ensaios conseguindo solda a ponto por resistência com a mesma qualidade das Ponteadeiras 

profissionais, sendo indicada para chapas com espessuras menores ou iguais a 0,87mm, e 

tempo de solda de até 20 segundos, não sendo recomendado pontos de solda com tempo 

superior a este, pois a temperatura nos enrolamentos ultrapassa 100ºC podendo danificar os 

enrolamentos secundários. Este problema pode ser corrigido trocando os condutores do 

enrolamento secundário por outros de maior bitola, desde que caibam dentro do núcleo do 

transformador, ou até mesmo pensar na possibilidade da utilização de dois ou mais 

transformadores em paralelo, ou melhor, se mandar enrolar um transformador com núcleo e 

bitolas adequadas. A corrente máxima de 510A foi obtida com chapas finas de 0,47mm, a um 

tempo de solda de apenas 4,0 segundos, obtendo assim sua maior eficiência.  

 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecimentos especiais à participação no desenvolvimento deste projeto a: Brenda de 

Jesus Pereira, Fábio Gomes Dos Santos, Leandro Dos Santos e Vanessa Taís Trindade 

Ribeiro. 

 

REFERÊNCIAS 

BRANCO, H. Avaliação de Capas de Eletrodos Utilizadas na Soldagem de Chapas 

Galvanizadas na Indústria Automobilística. Dissertação de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica, Universidade Federal do Paraná, 113p, 2004. 

 

LG STEEL, Ficha Técnica do Latão, disponível em: http://www.lgsteel.com.br/ficha-tecnica-

do-latao.htm, acessado em 29 de setembro de 2016. 



 

5844 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

MARQUES, P. V.; MONDENESI, P. J.; BRACARENSE, A. Q. Soldagem: fundamento e 

tecnologias. Editora UFMG, 2007.  

 

NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teoria e ensaios. 3. ed. 

São Paulo: Érica, 2010. 

 

PENTEADO, K. M..  Otimização da Solda de Pontos por Resistência Elétrica na Liga de 

Alumínio 5052-H32 através do Projeto e Análise de Experimentos (DOE).  Itajubá – MG, 

2011. 

 

SOLDA PONTO: Soluções para União de Chapas, Teknicae: Driven by Great Challenge, 

disponível em: http://www.teknicae.com/SpotWelding.html , acessado em 20 de setembro de 

2016. 

   



 

5845 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 
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RESUMO: Este trabalho propõe implementar um protótipo para correção do fator de 
potência em um sistema monofásico com finalidade de eliminar multas pela produção em 
excesso de energia reativa, contribuindo assim para uma melhor eficiência energética. Um 
estudo teórico é realizado sobre potência ativa, reativa, aparente, fator de potência, correção 
do fator de potência e sua legislação vigente. Um protótipo foi construído e testado 
experimentalmente em duas situações, a primeira em laboratório com uma carga RL e a 
segunda em uma bomba de água utilizada em piscinas. Os resultados experimentais obtidos 
validaram o protótipo, ou seja, o fator de potência foi corrigido de forma automática. 
Palavras–chave: Fator de Potência. Automação. Conversor True-RMS para DC. 
 

PROTOTYPE FOR POWER FACTOR CORRECTION 
 
ABSTRACT: This work proposes to implement a prototype for power factor correction in a 
single-phase system with the purpose of removing the fees for the excessive production of 
reactive energy, thus contributing for a better energetic efficiency.  A theoretical study is 
made about active, reactive, apparent power, power factor, power factor correction and its 
current legislation. A prototype was built and experimentally tested in two situations. The first 
in a lab with a RL load and the second in a water pump utilized in pools. The experimental 
results obtained validated the prototype, in other words, the power factor was corrected 
automatically. 
KEYWORDS: power factor. Automation. True-RMS to DC Converters. 
 

INTRODUÇÃO 

No ano de 2012 a indústria foi responsável pelo maior uso energético no Brasil 

totalizando 35,1%. Dentro do setor industrial, neste mesmo ano, a fonte de energia mais 

utilizada foi a elétrica com 20,3% de consumo (BEN, 2013). 

Os consumidores de energia elétrica pagam, por meio da conta recebida da 

concessionária, um valor correspondente a quantidade de energia elétrica consumida, no mês 

anterior, estabelecida em kWh, multiplicada por um valor unitário, denominado tarifa, medida 

em R$/kWh. 

Dentre as cargas elétricas utilizadas nas indústrias, destaca-se o motor elétrico com 

cerca de 60% de consumo. Este tipo de carga necessita, além da energia consumida (ativa), de 
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uma energia reativa para o seu devido funcionamento, porém esta energia ocasiona multa que 

será cobrada na fatura mensal do estabelecimento industrial. 

A Figura 1 apresenta um exemplo de multa por excesso de produção de energia reativa 

em três unidades consumidoras (UC1, UC2 e UC3) de uma empresa de telefonia. 

 

 

Figura 1. Multa por excesso de reativo. Uma empresa de telefonia, 2004. 

 

As multas pagas pelas unidades consumidores 1 e 2 poderiam ter sido evitadas se 

houvesse um programa de gestão energética o qual iria determinar ações, a nível gerencial ou 

técnico, com objetivos de utilizar a energia elétrica de forma racionalizada atendendo às suas 

demandas. 

Uma das ações ou procedimentos para se evitar multas por excesso de produção de 

energia reativa é o controle do fator de potência ou correção do fator de potência, índice 

relacionado a qualidade e a eficiência energética. 

Grupos de pesquisas e empresas têm feito estudos e desenvolvido equipamentos nesta 

área, com intuito de maximizar a eficiência energética, reduzindo a produção da energia 

reativa excedente, através do controle do fator de potência. Para que isso ocorra, este trabalho 

propõe implementar um protótipo para correção do fator de potência de forma automática em 

um sistema monofásico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Fundamentação teórica 

Um sistema elétrico que alimenta uma carga com características indutivas ou 

capacitivas apresenta três tipos de potências: A potência ativa, a potência reativa, e a potência 

aparente. 
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De acordo com Kennedy (2000) e Filho (2010) a potência ativa (P) é aquela que realiza 

trabalho útil, desenvolvida pelos elementos resistivos, medida em watt, ou W. 

A potência reativa (Q) é aquela que não realiza trabalho útil, de acordo com Filho 

(2010) é responsável pela produção do campo eletromagnético essencial para o 

funcionamento de motores de indução, forno a arco, transformadores, entre outros. É 

desenvolvida por elementos indutivos e capacitivos, medida em volt-ampère reativo, ou VAR. 

A potência aparente (S), segundo Alexander (2003) é o produto dos valores eficazes da 

tensão e da corrente, medida em volt-ampère, ou VA. 

O fator de potência é definido como o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e 

a corrente (ALEXANDER, 2003). 

A Figura 2 apresenta os locais apropriados para a instalação dos capacitores para a 

correção do fator de potência. 

 

 

Figura 2. Tipos de instalação do fator de potência. Adaptado de Weg automação, 

2007. 

 

A portaria Nº 1569 (DNAEE, 1993) estabelece as condições para medição e 

faturamento de energia reativa excedente. Para atendes estas condições o fator de potência 

deve ser controlado de forma que permaneça dentro do limite de 0,92 indutivo e 0,92 

capacitivo, para não divergir com a nova legislação. 

Descrição do projeto 

Na Figura 4 é apresentado o diagrama de blocos referente ao funcionamento deste 

projeto. 
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Figura 4. Diagrama de blocos do projeto. Elaborado pelos autores, 2014. 

 

Transdutores de tensão e de corrente 

 O transdutor de tensão utilizado nesse projeto foi o LV20-P (LEM, 2005), este mede 

tensões CC e CA, de 10 a 500V.  O transdutor de corrente utilizado nesse projeto foi o LA55-

P (LEM, 2009), que mede correntes CC e CA, até 50ª. Ambos têm isolação galvânica entre o 

circuito do primário e o circuito do secundário.  

A Figura 5 mostra o esquema elétrico dos transdutores utilizados nesse projeto. 
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Figura 5. Esquema elétrico dos transdutores 

utilizados no projeto. Elaborada pelos autores, 2014. 

 

Circuito detector de passagem por zero 

Para que o microcontrolador obtenha o valor do fator de potência, foi necessário um 

circuito de detecção de passagem por zero, com intuito de medir o ângulo de defasamento 

entre as formas de onda da tensão e da corrente, o circuito em questão é apresentado na Figura 

6. 

 

 

Figura 6. Circuito para detecção de passagem por zero: (a) 

tensão e (b) corrente. Elaborada pelos autores, 2014. 

 

Conversor true-rms para dc 

 Os sinais na saída dos transdutores são de natureza alternada o que torna inviável 

aplica-los diretamente ao microcontrolador visto que este trabalha com tensão de natureza 

contínua. Para tornar estes sinais adaptáveis ao microcontrolador utilizou-se um circuito 

integrado que converte o valor True-RMS para um valor contínuo. Este valor contínuo é então 

aplicado ao microcontrolador que irá trata-lo no conversor analógico para digital. O circuito 

a) b)                                                    
b) 
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integrado utilizado foi o AD736 (ANALOG DEVICES, 2012), a Figura 7 mostra o esquema 

elétrico dos conversores utilizados nesse projeto. 

 

 

Figura 7. Esquema eletrônico dos conversores True-RMS para 

DC: (a) tensão e (b) corrente. Elaborada pelos autores, 2015. 

 

Interface homem máquina 

Para interação do usuário com o circuito foi desenvolvida uma IHM (interface homem 

máquina) conforme mostrado na Figura 4. A interface é constituída de um display LCD de 16 

colunas por 4 linhas com backlight e um teclado com três botões: ENTER, UP e DOWN. 

Protótipo implementado 

Para implementação do protótipo foram desenvolvidas duas placas de circuito 

impresso (placa de alimentação de controle e a placa de acionamento) e um banco de 

capacitores. 

Placa de alimentação e controle. 

A Figura 8 mostra a placa de alimentação e controle implementada. 

 

a) b)                                                    
b) 
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Figura 8. Fotografia da placa de alimentação e controle. 

Elaborada pelos autores, 2014. 

 

Nesta placa é realizada uma análise dos resultados obtidos, das potências e do fator de 

potência, com a legislação vigente para a correção do fator de potência. Caso seja necessária a 

correção do fator de potência, o micro controlador envia um sinal para uma outra placa, 

nomeada de placa de acionamento, para inserir um capacitor do banco de capacitores em 

paralelo com a carga, o processo é repetido até satisfazer a produção de energia reativa. 

Placa de acionamento e banco de capacitores 

A Figura 9 mostra a placa de acionamento e o banco de capacitores. 
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Figura 9. Fotografia da a) Placa de acionamento e b) Banco de 

capacitores. Elaborada pelos autores, 2014. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para validar o protótipo foram realizados dois testes, um com uma carga RL e outro 

com uma bomba de água. 

A Figura 10 mostra a carga RL e a bomba de água utilizada no teste do protótipo. 

 

 

Figura 10. Fotografia de a) Carga RL e b) Bomba de água. Elaborada pelos autores, 

2014.  

 

Para o teste com a carga RL foram realizadas medições antes e depois da correção do 

fator de potência, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados de medidas com carga RL. Elaborada pelos autores, 2014. 

Parâmetros 
Valores 
medidos 

Valores medidos após a correção do fator de 
potência 

Tensão eficaz 220,7V 219,4V 
Corrente eficaz 3,29A 2,46A 
Ângulo de defasagem 
(φ) 

45,6º 16,5º 

Fator de potência 
[cos(φ)] 

0,69 0,95 

Potência aparente (S) 705,14VA 540,72VA 
Potência ativa (P) 505,50W 519,83W 
Potência reativa (Q) 517,59VAr 155,37VAr 

 

a) b)                                                    
b) 

b)                                                    
b) 
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Para corrigir o fator de potência para 0,95 indutivo foi necessário acionar um capacitor 

de 20uF. O teste com a bomba de água foi realizado do mesmo modo, mas com a correção 

efetuada de forma automática, com os resultados apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados de medidas com a bomba de água operando a vazio. Elaborada pelos 

autores, 2014. 

Parâmetros 
Valores 
medidos 

Valores medidos após a correção do fator de 
potência 

Ângulo de defasagem 
(φ) 

77,4º 15,4º 

Fator de potência 
[cos(φ)] 

0,21 0,96 

Potência aparente (S) 971,88VA 765,05VA 
Potência ativa (P) 192,14W 737,58W 
Potência reativa (Q) 948,81VAr 203,17VAr 
 

CONCLUSÕES 

Os resultados com o teste em carga RL foi bastante satisfatório apresentando valores 

bem próximos aos valores calculados, conforme pode ser observado na Tabela 1. Já o teste 

com uma bomba de água foi possível realizar a correção de forma automática com a variação 

de carga e os resultados foram bastantes satisfatórios, conforme pode ser observado na Tabela 

2. 

Para trabalhos futuros sugerimos a utilização do circuito integrado ADE7758 (Analog 

Devices) que tem é um medidor de energia polifásico, também sugerimos a utilização de uma 

interface homem máquina utilizando o software LabView que possibilite informar ao usuário, 

de forma numérica e gráfica, todas as grandezas elétricas além delas o fator de potência e 

quantidade de capacitores acionados assim como a energia reativa capacitiva que está sendo 

consumida. 
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RESUMO: A utilização de água contaminada para irrigação favorece a transmissão de 
agentes patogênicos ao homem, principalmente quando o produto é consumido cru. As 
amostras de água foram coletadas mensais em três (03) hortas localizadas na cidade de 
Paraíso do Tocantins, entre os meses de fevereiro a junho de 2016. Para determinação de 
potencial hidrogeniônico, condutividade e turbidez foram utilizadas as técnicas preconizadas 
no Standard Methods . Para a pesquisa enteroparasitas foi utilizada a técnica de Hoffmann. A 
pesquisa revelou que a água de irrigação é de boa qualidade em todas as hortas pesquisadas , 
pois atenderam a Legislação.  O elevado índice de contaminação encontrada nas alfaces, 
aliado ao hábito de consumo de forma in natura, representa grave risco para a saúde do 
consumidor. 

Palavras–chave: Água de irrigação, analise físico química e parasitologia. 
 

TITULO DO ARTIGO EM INGLÊS 
 
ABSTRACT: The use of polluted water for irrigation favors the transmission of pathogens to 
humans, especially when the product is eaten raw . Water samples were collected monthly in 
three ( 03) gardens located in the city of Paraíso do Tocantins , between the months of 
February to June 2016. To determine hydrogenionic potential, conductivity and turbidity were 
used the techniques recommended in Standard Methods . For enteroparasites research was 
used Hoffmann technique. The research revealed that irrigation water is of good quality in all 
the surveyed gardens because attended law . The high infection rate found in lettuce , together 
with the consumption habits of fresh form , represents a serious risk to consumer health . 
 
KEYWORDS: Irrigation water , physicochemical analysis and Parasitology. 
 

INTRODUÇÃO 

O consumo  de  hortaliças fornecem  nutrientes para o desenvolvimento e regulação orgânica 

do corpo humano. São fontes de vitaminas A, C e B3, minerais (cálcio e fósforo) e fibras 

(ABOUGRAIN, 2010;  ALMEIDA, 2006; TAKAYANAGUI et al., 2007). As hortaliças, 

principalmente aquelas consumidas cruas, podem atuar como transmissores de muitos 

parasitos e microorganismos patogênicos que causam contaminações alimentares (; 
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SANTANA et al., 2006; TAKAYANAGUI et al., 2007). Dentre as hortaliças de grande 

consumo no Brasil, destaca-se a alface (Lactuca sativa) utilizada na composição de diversas 

preparações, cultivada em todas as épocas do ano (BRASIL, 2001) .  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 01. Alface ( Lactuca sativa) 

               Fonte: http://www.informacaonutricional.blog.br/wpcontent/uploads/2009/08/alface-crespa.png 

 

 Sua utilização requer atenção quanto aos aspectos higiênico-sanitários das águas de 

irrigação, visto que podem trazer graves consequências à saúde dos consumidores 

(CARVALHO, 2006). No Brasil, a água subterrânea é intensamente explorada, sendo 

utilizada para diversos fins, tais como o abastecimento humano, irrigação, indústria e lazer 

(BRASIL, 2007). A qualidade da água é fundamental para a utilização de sistemas irrigados 

não podendo ser negligenciada no momento da elaboração de projetos, pois poderá produzir 

efeitos indesejáveis na condução de uma cultura comercial e contaminar a população que 

ingerir dos alimentos que utilizaram a água contaminada (SILVA, 2011). 

 A utilização de águas contaminadas para irrigação e condições de higiene, são 

condições que favorecem a transmissão de agentes patogênicos ao homem, principalmente 

quando o produto é consumido cru (DARYANI, 2008; DE CARLI, 2001). Com isso, há uma 

necessidade de se pesquisar a poluição de aquíferos principalmente quando estes são 

destinados a irrigação de alimentos consumidos crus, pois a contaminação dessas águas 

podem causar riscos toxicológicos à saúde humana e ao meio ambiente 
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MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de água  foram coletadas  mensais em três ( 03) hortas localizadas na 

cidade de Paraíso do Tocantins, entre os meses de fevereiro a junho de 2016,  em frasco 

plásticos previamente higienizados, com capacidade de dois litros acondicionadas em caixas 

térmicas. Foram coletadas amostras semanais de alface em sacos de polietileno estéril, sem 

contato manual no mesmo período na feira livre da Cidade de Paraíso do Tocantins As 

amostras para as análises físico química e microbiológicas foram transportadas ao Laboratório 

de saneamento do IFTO Campus Paraíso do Tocantins. Para a caracterização físico-química 

de potencial hidrogeniônico (pH), condutividade e turbidez foram utilizadas as técnicas 

preconizadas no Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Para a 

pesquisa enteroparasitas as amostras receberam duas lavagens individuais. Na primeira, foram 

acrescentado 250mL de água destilada estéril em um saco plástico com a verdura, agitando 

manualmente por 30 segundos. Na segunda lavagem, após o desfolhamento, as folhas foram 

colocadas em um recipiente de vidro com 250 mL de água destilada estéril esfregando cada 

folha com pincel estéril. Posteriormente, foi realizado nas águas das lavagens o método de 

Hoffman, e deixado em repouso em cálice cônico por 24 horas. Após este período, o 

sedimento do método foi recolhido para a realização do método parasitológico 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apos realização das análises  foram obtidos valores médios respectivamente para as hortas  

H1, H2 e H3 foram: 7,98; 8,07 e 8,15 para o pH,  448 µS/cm, 497 µS/cm e 465 µS/cm para a  

condutividade,  0,25 UT, 0,32 UT e 0,35 UT para a turbidez,   104 mg/L, 92  mg/L e 86  mg/L 

para a dureza, 165  mg/L, 180  mg / e 135 mg/L para a alcalinidade. Os gráficos 01 e 02 

apresentam os valores das analises fico química e microbiológicas para os valores médios dos 

pontos H1, H2 e H3 
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Gráfico 01. Avaliação das águas de irrigação dos alfaces 

  Observa-se que alguns parâmetros pH (6 – 9), turbidez (  5 UT) , dureza (  500 

mg/L)  estão de acordo om o preconizado na Portaria nº 2.914/2011, Oliveira (2009) relata 

que altos níveis de condutividade podem afetar na produtividade das hortaliças, valores acima 

de 100µS podem indicar ambiente impactado e causar corrosão nas tubulações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02. Analise parasitológicas das alfaces comercializadas na feira de Paraíso do 

Tocantins 
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As alfaces analisadas apresentaram grande potencial de risco na transmissão de 

agentes patogênicos. As condições das técnicas de cultivo, armazenamento, transporte e 

distribuição para o consumidor, a prática do uso de adubo orgânico, a utilização de águas 

contaminadas para irrigação são condições que favorecem a transmissão, principalmente 

quando o alimento é consumido cru (SOUZA, BEZERRA, FURTADO, 2006), Apesar de ser 

conhecido o problema de contaminação das hortaliças, por bactérias, helmintos e protozoários 

intestinais, são poucas as referências no Brasil descrevem os níveis de contaminação nesse 

grupo de alimento, que normalmente são ingeridos em refeições na sua forma in natura 

(SOARES, 2005) Dessa forma, ressalta-se a importância da manutenção de um sistema 

rigoroso de vigilância epidemiológica nas áreas produtoras de hortaliças no município, 

visando uma melhor condição higiênico-sanitária das hortaliças oferecidas à população 

(SILVA, 2007). 

 

CONCLUSÕES 

 Esta pesquisa com água de irrigação de produtores de alfaces  revelou que a água de 

irrigação é de boa qualidade em todas as  hortas pesquisadas , pois atendem  a  Portaria nº 

2.914/2011. Todos os poços estudados apresentaram valores elevados de condutividade, 

podendo afetar negativamente na produtividade das hortaliças . Entamoeba coli e Giardia  

Lambria foram os enteroparasitas que apresentaram maior frequência  na feira livre. O 

elevado índice de contaminação encontrada nas alfaces, aliado ao hábito de consumo de 

forma in natura, representa grave risco para a saúde do consumidor.  
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RESUMO: Substâncias húmicas são compostos que totalizam cerca da metade do carbono 
orgânico dissolvido em águas naturais. Elas possuem elevada massa molecular e estrutura 
química complexa, sendo originada da degradação da matéria orgânica. Possuem grande 
importância ambiental por produzir cor, odor e sabor nas águas, além de ocasionar a formação 
de substâncias derivadas, tais como, trihalometanos, ácidos haloacéticos e cloraminas.  Neste 
trabalho as substâncias húmicas aquáticas foram extraídas da água bruta do açude Gavião-CE, 
para quantificação em termos de carbono orgânico dissolvido (COD) por meio da resina 
DAX-8. Os extratos foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho, para uma 
melhor compreensão da estrutura das substâncias húmicas aquáticas. Os resultados apontaram 
uma baixa concentração dessas substâncias no sistema avaliado. Os espectros de 
infravermelho conferem as principais bandas às frações de ácido húmico e fúlvico.  
Palavras–chave: carbono orgânico dissolvido, concentração, extração, resina DAX-8 
 

QUANTIFICATION AND CHARACTERIZATION THE AQUATIC 
HUMIC SUBSTANCES IN THE WEIR GAVIÃO FOR SPECTROSCOPY 
IN THE INFRARED 
 
ABSTRACT: Humic substances (HS) are compounds that make up about a half of the 
dissolved organic carbon (DOC) in natural Waters. They are originated from the degradation 
of organic matter and have high molecular weight and complex chemical structure. They also 
have great environmental importance that produces color, smell and taste in the water, and 
may cause the formation of derived substances, such as thihalomethanes, chloramines and 
haloacetic acids. In this work, aquatic humic substances (AHS) were extracted from water of 
the weir “Gavião”-CE, for quantifying by measure the dissolved organic carbon (DOC), 
through DAX-8 resins. The extracts were characterized for Spectroscopy in the infrared 
region, was used to obtain qualitative information structure on aquatic humic substances. The 
infrared spectra give main bands of fractions humic acid and fulvic. 
KEYWORDS: dissolved organic carbon, concentration, extraction, DAX-8 resin 
 

INTRODUÇÃO 

A água natural contém substâncias de diferentes origens, concentrações e 

características, formadas espontaneamente no ambiente aquático. Dentre os componentes 

majoritários dos sistemas aquáticos destaca-se a presença das substâncias húmicas (SH).  Elas 

são formadas pela ação da decomposição de produtores primários originando um enorme 
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número de compostos orgânicos. Estes compostos, após a morte e decomposição dos 

organismos que deles se utilizaram, darão origem a matéria orgânica dos solos sedimentos e 

águas. Em sistemas aquáticos as SH são chamadas de substâncias húmicas aquáticas (SHA), 

que são transportadas para as águas por processos de lixiviação e ou erosão (SLOBODA, 

2007). 

De um modo geral as SH podem ser classificadas como substâncias biogênicas, 

polietrolíticas com propriedades semelhantes às de biocoloides, de coloração escura e 

natureza heterogênea, apresentando uma estrutura complexa com elevada massa molecular e 

ainda pouco definida (ROCHA; ROSA, 2003; BOTERO, 2010). Essas substâncias são 

extremamente resistentes a degradação química e biológica. Operacionalmente elas são 

divididas em três frações designadas de ácido fúlvico (AF), ácido húmico (AH) e humina. O 

AF é a fração que é solúvel sob qualquer condição de pH, o AH consistem na fração que é 

precipitada em solução aquosa a pH inferior a dois, e a humina corresponde a fração que não 

é solúvel para qualquer faixa de pH (RODRIGUES, 2007). 

Embora há cerca de 200 anos venham sendo estudadas suas características e 

propriedades, apenas nos últimos 30 anos tem aumentado o interesse pelo estudo das SHA, 

principalmente em razão da conscientização sobre a importância da qualidade da água para o 

consumo humano (ROCHA; ROSA, 2003). A presença das SHA é a principal responsável 

pela coloração escuras mas águas naturais. Essa características leva muitos estações de 

tratamento de água (ETAs) a apresentarem problemas de operação devido ao fato da 

tecnologia de tratamento empregada não se adequar à qualidade da água a ser tratada, 

requerendo o uso de pré oxidação, principalmente para redução de cor e assim. ocorrendo 

possivelmente a formação de subprodutos halogênados (DI BERNADO; DANTAS, 2005) 

Quando a remoção das SHA não ocorre de forma eficiente durante as etapas de 

tratamento de água, elas podem causar alguns problemas como: servir de substrato para o 

crescimento de microrganismos; reduzir a eficiência do processo de desinfecção; complexar 

metais (Mn, Pb, Fe e outros) e dificultar sua remoção; e ainda, interagir com compostos 

orgânicos xenobióticos, por exemplo, pesticidas, ftalatos, interferentes endócrinos e 

hidrocarbnetos aromáticos policíclicos, produzir substâncias com gosto e odor desagradáveis, 

algumas tóxicas e carcinogênicas, por exemplo, trihalometanos e ácidos haloacéticos, quando 

a pré oxidação é feita com cloro livre e na presença de bromo (DI BERNARDO; DANTAS, 

2005, BOTERO, 2010; RIGOBELLO, 2012). 



 

5865 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Devido à grande variação estrutural e a presença de um alto teor de grupamentos 

oxigenados, algumas propriedades das substâncias húmicas podem ser utilizadas para 

caracterizá-las (ROCHA; ROSA, 2003). A caracterização por Espectroscopia na região do 

Infravermelho com Transformada de Fourier, apesar de ser uma técnica qualitativa, fornece 

informações apreciáveis a respeito dos principais grupos funcionais tais como: carboxílicos, 

carbonilas, fenólicos, álcoois, nitrogenados, componentes alifáticos e aromáticos presentes na 

estrutura das SH por meio dos movimentos vibracionais e rotacionais desses grupos 

(TANDINI, 2013). 

Considerando o açude Gavião como a principal fonte hídrica para o abastecimento da 

Região Metropolitana de Fortaleza, reveste-se de grande importância o conhecimento das 

características químicas e quantificação das SHA, pois a natureza heterogênea dessas 

substâncias dificultam os processos de potabilização e, em consequência, a qualidade da água 

a ser distribuída.  

O objetivo do presente trabalho foi quantificar e qualificar as substâncias húmicas 

aquáticas, presente no açude Gavião, Pacatuba, Brasil, avaliando suas características 

estruturais por espectros de infravermelho, de forma a subsidiar informações de contribuam 

para o avanço dos sistemas de tratamento de águas. Especialmente no que tange a prevenção 

de geração de subprodutos da desinfecção (SPDs), que são formados pela reação do cloro 

com as substâncias precursoras.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo  

O açude Gavião está localizado no Estado do Ceará, no município de Pacatuba, possui 

capacidade de armazenamento de 32,9 hm3 e área da bacia hidráulica e hidrográfica de 07 e 

97 Km2, respectivamente. As águas do açude resultam das contribuições do ecossistema lótico 

barrado (rio Cocó) e dos açudes Pacajus, Pacoti e Riachão. O sistema recebe ainda reforços 

das águas provenientes da Bacia do rio Jaguaribe através do canal do Trabalhador. A 

composição das águas armazenadas neste reservatório pode ser considerada, em proporções 

não definidas, como uma mistura homogênea das águas provenientes dos reservatórios a 

montante, interligados por túneis e canais. (COGERH, 2002). Este reservatório reveste-se de 

importância estratégica por situar-se a montante da Estação de Tratamento de Água- ETA 

responsável pelo suprimento da população da Região Metropolitana de Fortaleza com água 
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potável, além do fornecimento de água bruta às indústrias do distrito Industrial de Maracanaú 

(VIDAL, 2011). 

Procedimento de amostragem 

Foram coletados aproximadamente 20L de água, sempre no período da manhã, entre 

09h00mim e 12h00mim, A figura 1 ilustra o ponto de coleta das amostras de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2016. 

Em seguida, as amostras foram levadas ao Laboratório de Química Analítica do IFCE, 

para extração e quantificação das SHA. Para a quantificação do carbono orgânico dissolvido 

(COD) as amostras, concentradas, foram coletadas em fracos de vidro âmbar e em 

caminhadas para análise na CAGECE. 

Extração e quantificação das SHA 

O procedimento de extração das substâncias húmicas por colunas cromatográficas 

com resina macroporosa XAD 8 foi baseado na metodologia proposta por Thurman e Malcom 

(1981) e recomendada pela International Humic Substances Society (IHSS), (2008). 

Para a etapa de extração e quantificação das SHA, foi necessário o tratamento 

preliminar da resina, para eliminação de qualquer tipo de material que pudesse estar adsorvido 

a ela. Antes da montagem das colunas, aproximadamente 30 gramas da resina XAD-8 foi 

pesada em um erlenmeyer para a purificação. Inicialmente a resina, foi limpa por sucessivas 

lavagens com NaOH 0,1N por 5 dias. Logo em seguida, a resina foi previamente purificada 

por sucessivas bateladas no extrator de Soxhlet com Hexano, Metanol e Acetonitrila, 

respectivamente, por três dias em ciclos de 10h cada.  

Figura 129- Ponto de coleta das amostras de água. 
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Inicialmente, os 20L de amostra foram filtradas em membranas de 0,45µm e 

acidificadas a pH 2,0 com solução de ácido clorídrico P.A. A seguir, a amostra eram 

percoladas, por bomba peristáltica, através da coluna de vidro (2 cm de diâmetro interno e 

25cm de altura) contendo resina XAD 8 com fluxo de 4,0 mL .min-1. Após saturação 

verificada pelo escurecimento da resina, percolaram-se 10 mL de solução de HCL 0,1N para 

remoção de impurezas. A eluição foi feita em fluxo reverso com solução de NaOH 0,1N e 

vazão de 1,5mL. min-1 O eluente foi recolhido até o desaparecimento da coloração escurecida 

(marrom), característica da solução concentrada das SHA, e em seguida ajustado o pH para 

2,0 com ácido fosfórico H3PO4 concentrado. 

Devido a sua heterogeneidade e à dificuldade de serem descritas como compostos 

moleculares específicos, as substâncias húmicas se expressam em termos de matéria orgânica 

ou como carbono orgânico. Assim a concentração das substâncias húmicas aquáticas pode ser 

determinada pela quantificação do COD (LEAL, 2013). O método 5510 C do EATON (2005) 

foi usado para mensurar essa concentração. O princípio do método consiste em concentrar as 

SHA através de uma coluna cromatográfica preenchida com resina XAD-8 e a o valor da 

medida de carbono orgânico dissolvido. O cálculo para quantificação das SHA está descrito 

na Equação 1. 

 

 (Equação 1) 

SHA, mg COD/L=  

Sendo: 

 A= o valor de COD do extrato do eleuente, 
 B= o valor de COD da solução de NaOH, 
 C= volume do eluente, 
 D= volume da amostra. 
 

Caracterização por Espectroscopia na região do infravermelho 

Posteriormente após a extração, uma alíquota da amostra concentrada foi retirada e 

utilizada no processo de Liofilização. Em seguida, a caracterização por Infravermelho foi feita 

misturando-se 2,0 mg da amostra de SHA em 200mg de Kbr. Os espectros foram obtidos de 
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Amostra de 
água 

Filtração 
0,45µm 

Acidificação até 
 pH 2 com HCL 

  
 

Adsorção DAX-8  Eluição com NaOH 

4000 a 450 cm-1, com resolução de 2 cm -1 e 20 varreduras, em um equipamento FTIR IR-

PRESTIGE-21- SHIMADZU.  Esse procedimento foi realizado em triplicata. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a extração das SHA foi utilizado o método já descrito anteriormente, baseado na 

metodologia proposta por Thurman e Malcom (1981). Cerca de 20L de amostra de água foi 

concentrado em coluna cromatográfica preenchida com a resina XAD 8, totalizando um 

volume concentrado de 115ml. O esquema baixo, na figura 2, explana as etapas de extração 

das SHA. 

Figura 130- Etapas de extração das SHA por resina DAX-8. 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2016. 

 A figura 3 ilustra a montagem do sistema para extração das SHA (a) e extrato 

concentrado após a eluição das SHA (b). 

 

 

(a)                                                                    (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2016. 

Figura 3- Montagem do sistema para extração das SHA (a) e extrato concentrado após a 

eluição das SHA (b). 
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O resultado da quantificação de SHA baseada na equação 1, encontrada foi de 0,0506 

mg COD/L. Apesar de a concentração dessas substâncias em sistemas aquáticos serem baixas 

(7-30 mg C/L), esse valor encontra-se bem abaixo dos resultados descritos na literatura. 

Para a caracterização das SHA por espectroscopia de infravermelho, cerca de 50ml de 

amostra concentrada foi submetida ao processo de liofilização; para posteriormente a 

confecção das partilhas de KBr. O espectro de infravermelho obtido por análise em FTIR da 

amostra de SHA está disposto na Figura 4. 

Figura 4- Espectro de infravermelho de SHA em pastilhas de Kbr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte; autora, 2016. 

Observa-se na figura 4 uma banda larga em torno de 3.459 cm-1, comum nos espectros 

de SH, atribuídas ao estiramento OH de álcoois e/ou fenóis e/ ou ácidos carboxílicos na região 

de 3.500-3.300. As bandas na região de 1.643cm-1 indica aromaticidade das SHA, 

característicos do estiramento C=C de alquenos ou aromáticos, isto é as vibrações do anel 

aromático conjugado com C=O e/ou COO-. Bandas na região de 900cm-1, refere-se à 

deformação fora do plano da ligação CH de anéis aromáticos.). As bandas de adsorção abaixo 

de 3.000cm-1, que no espectro aparece na região de 2.964cm-1 indicando a presença de 

alifáticos, não foi bem acentuada na leitura do espectro para as amostras analisadas 



 

5870 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Os resultados obtidos neste estudo para SHA são similares ao encontrados na literatura 

para SHA (CHEN et al. 2002; ROCHA; ROSA, 2003; SLOBODA,2007; TADINI, 2013; 

RODRIGUEZ, 2016). As regiões de 1.220 a 1.260 cm-1 são responsáveis pela presença de 

grupos oxigenados tais como ácidos carboxílicos, fenóis, aromáticos e éteres não saturados. A 

ausência dessas bandas podem ser atribuídas a deformação angular no plano da ligação O-H e 

da deformação axial de C-O.  

A quantidade de grupamentos específicos pode ser atribuída à presença dos ácidos 

fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH). O estudo realizado por Chen et al. (2002), afirma que 

os AF apresentam maior quantidade de grupamentos carboxílicos quando comparados aos 

AH, que apresentam maior presença de grupamentos aromáticos. Para o espectro em estudo, 

as bandas 1.643cm-1 e 986 cm-1 representam grupamentos aromáticos, constituídos a partir da 

fração húmica. Enquanto a banda 3.459 cm-1 pode ser atribuída a fração fúlvica, 

exemplificando um grupamento carboxílico. 

 

CONCLUSÕES 

A quantificação das SHA apresentou o resultado (SHA=0,0506mg/L de COD.), bem 

abaixo dos resultados descritos na literatura ((7-30 mg/L). Levantando a hipótese que, em 

termos gerais, a matéria orgânica presente no açude Gavião apresenta um baixo potencial 

reativo para formação de subprodutos da desinfecção.  

A aplicação da espectroscopia na região do infravermelho, fornece informações sobre a 

natureza e a forma de disposição dos principais grupos funcionais presentes na estrutura das 

SHA. O espectro encontrado para o presente estudo enquadram as principais bandas à 

presença de grupamentos aromáticos e carboxílicos, sendo o primeiro atribuído aos ácidos 

húmicos e o segundo conferido a fração fúlvica.  
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RESUMO: O presente trabalho de iniciação científica trata do estudo de uma variação do 
ensaio proposto pela ABNT, que visa identificar se agregados (britas) são suscetíveis à 
Reação Álcali-Agregado (RAA), que é uma manifestação patológica capaz de deteriorar as 
estruturas de concreto, após a formação de géis expansivos em seu interior. Os ensaios 
propostos pela norma utilizam corpos de prova em formato linear. O presente trabalho propõe 
como diferencial o uso de moldes volumétricos em formato circular, acreditando-se, assim, na 
similaridade com as estruturas reais mais afetadas pela RAA (bloco de fundações e sapatas). 
As fôrmas utilizadas foram de alumínio, com fundo removível, encontradas facilmente em 
lojas de produtos alimentícios. Para realizar o ensaio, utilizou-se um tipo de brita, já detectada 
como reativa, empregando-se na mistura do concreto a concentração de 1 mol/L de NaOH, 
para assim gerar intenso ataque químico aos corpos de prova. Dois deles foram submersos em 
água à temperatura de 80ºC e outros dois foram mantidos em água à temperatura ambiente 
(grupo controle). Para facilitar as medições, colocaram-se 4 parafusos diametralmente opostos 
nos corpos de prova. Após realizadas as medições com paquímetro, nos períodos de 3 a 28 
dias, compararam-se os resultados com aqueles obtidos no ensaio segundo a ABNT, 
concluindo que o ensaio proposto, apesar de necessitar de ajustes, é relevante, pois 
demonstrou que a geometria dos corpos de prova influi no modo como se manifestam as 
reações e, consequentemente, as expansões. 
Palavras–chave: concreto, construção civil, método experimental, manifestação patológica 
 

ALKALI-AGGREGATE REACTION (AAR): DETECTION METHOD 
USING GRANITIC AGGREGATE OF SERGIPE AND SPECIMENS 
WITH CIRCULAR SECTION 
 
ABSTRACT: This work studied a variation of the test proposed by the ABNT, which aims to 
identify if some aggregates (crushed rock) are susceptible to Alkali-Aggregate Reaction 
(AAR), capable of causing damage to the concrete structures after the formation of expansive 
gel inside the structure. The test proposed by ABNT use molds with linear form, but this 
study used molds with circular section, because then it is believed to have a greater proximity 
with foundation structures. The molds used were made of aluminum, with removable bottom 
and are easily found in food stores. To perform the experiments, we used a type of granitic 
aggregate, already detected as reactive, and employed in the concrete mixture 1 mol/L of 
NaOH to cause large attack on the specimens. Two specimens were immersed in water at 
80°C, and two others were immersed in water at room temperature (control group). To 
facilitate the measurements, were placed 4 diametrically opposed bolts in the specimens. 
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After the measurements with caliper rule, in periods of 3 to 28 days, it was compared with 
results found in tests based on ABNT. The study concluded that the proposed test, although 
require adjustments, is relevant because it showed that geometry of the specimens influences 
the manifested reactions and the expansions. 
KEYWORDS: concrete, civil construction, experimental methods, pathological 
manifestation 
   

INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que os primeiros materiais empregados na construção civil eram, basicamente, 

a madeira e a pedra, por possuírem boa resistência e durabilidade. Com o aprimoramento das 

tecnologias da construção, constatou-se que a junção de cimento, areia e água formava um 

composto que apresentava, também, alta resistência à compressão e durabilidade, porém, com 

o diferencial de possuir facilidade de manuseio inédita, até então, o que conferiu uma maior 

rapidez às obras e adequabilidade aos diversos tipos de edificações.  

 Sendo assim, não é de se estranhar que o concreto tenha se tornado, em um curto 

intervalo de tempo, o material mais utilizado na história da construção civil. De acordo com 

Pedroso (2009), o consumo de concreto, somente no Brasil, gira em torno de 30 milhões de 

metros cúbicos por ano, e no mundo, segundo Mehta & Monteiro (2008), o índice de 

consumo é da ordem de 11 bilhões de toneladas por ano. 

 Considerando esse vasto volume de concreto consumido em obras realizadas no Brasil 

e no mundo, tornou-se necessário o estudo do comportamento desse material em suas diversas 

aplicações. Em uma dessas análises, percebeu-se a existência de uma patologia denominada 

de Reação Álcali-Agregado (RAA), reação esta que degrada estruturas de concreto, 

principalmente as fundações. 

O estudo da RAA no Brasil foi intensificado após o colapso do Edifício Areia Branca, 

em 14 de outubro de 2004, na Região Metropolitana do Recife (PE), que vitimou 04 pessoas. 

Porém, neste caso específico, apesar da sua contribuição, verificou-se que ela não foi a causa 

principal do acidente, mas, sim, outros problemas estruturais e construtivos (SILVA, 2007). 

Após este caso, foram realizadas vistorias na região nas quais se identificou a presença da 

RAA em fundações de aproximadamente vinte prédios. 

 Gomes Neto (2014) explica que a RAA se desencadeia quando os álcalis sódio (Na) e 

Potássio (K), provenientes principalmente do cimento, reagem quimicamente com alguns 

silicatos naturalmente presentes em alguns agregados. Ele ainda ressalta que essa reação 

compromete diretamente a segurança das obras, porque o seu desencadeamento implica na 

formação de um gel higroscópico expansivo que compromete a estabilidade dimensional, a 

capacidade portante e a durabilidade das estruturas de concreto.  



 

5874 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

A RAA mostra-se ainda mais danosa porque a formação desse gel requer um período 

de tempo significativo, de um até mais de dez anos (JENSEN, 2012) e, por serem mais 

expressivas em infraestruturas, impossibilita a averiguação humana a olho nu, tornando a 

recuperação da estrutura afetada laboriosa e inviável financeiramente, como também lembrou 

Gomes Neto (2014). Disso resulta a relevância da realização de experimentos que 

classifiquem a potencialidade reativa dos agregados antes do início das obras, justamente para 

evitar transtornos como esse.  

É importante registrar que, com criação da norma de desempenho das edificações 

habitacionais, a ABNT NBR 15575 (2013), e consequente estabelecimento da vida útil da 

edificação em 50 anos, estudos como esse se tornaram ainda mais necessários. 

 Dentre os diversos métodos de ensaios normatizados para detectar a potencialidade 

reativa dos agregados, cabe citar o preconizado pela ABNT NBR 15577-4 (2008), que é, 

atualmente, muito utilizado nas instituições de pesquisa e de controle tecnológico para 

classificar a reatividade dos agregados. Chamado de Ensaio de Barras de Argamassa pelo 

Método Acelerado (AMBT), esse experimento consiste, basicamente, na averiguação da 

suscetibilidade de um agregado participar da reação expansiva por meio da variação do 

comprimento das barras de argamassa quando alocadas em um ambiente úmido, com 

temperatura elevada e alta alcalinidade. 

Diante disso, o presente trabalho pretende contribuir, ainda mais, para o 

aprofundamento do estudo desse ensaio, alterando a configuração dos moldes de argamassa e 

analisando os consequentes efeitos dessa mudança. Dado que a maioria das estruturas de 

concreto (em especial as fundações, muito afetadas pela RAA) possui formato volumétrico 

e/ou radial, conjecturou-se que a alteração do corpo de prova de formato linear para circular, 

faria com que os resultados obtidos fossem mais próximos da realidade da estrutura.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para produção da argamassa, utilizou-se um agregado previamente reconhecido por 

Gomes Neto (2014) como reativo (brita de origem granítica utilizada em obras de Sergipe, 

como ressaltado pelo próprio autor), moído, misturado ao cimento e a uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) de concentração molar 1mol/L.   

Como molde, foram empregadas fôrmas de alumínio com fundo removível, 

encontradas facilmente em lojas de produtos alimentícios, com 13 cm de diâmetro e 5 cm de 

espessura. Exemplos de corpos de prova (CP’s) já desmoldados estão ilustrados na figura 1. 

 



 

5875 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Vista superior dos corpos de prova com formato circular. IFS, 2016. 
 
Para medir as expansões, foram inseridos nas massas, quando estas ainda estavam 

frescas, quatro parafusos diametralmente opostos e afastados 1 cm das extremidades das 

fôrmas, como mostra a figura 2 a). O método empregado para registrar as expansões foi a 

paquimetria, e o paquímetro usado possui capacidade máxima de 150 mm e sensibilidade de 

0,02 mm. A figura 2 b) exemplifica o referido procedimento. 

 

 
 
Figura 2. (a) Moldagem dos Corpos de prova volumétricos com inserção dos parafusos 
diametralmente opostos; e (b) Leitura das expansões utilizando paquímetro. IFS, 2016. 
 

Todos os corpos de prova (CP’s), após seu o “endurecimento”, foram inseridos em 

bandejas plásticas com água, sendo que dois deles foram alocados em uma estufa a 80°C, 

ambiente similar ao preconizado pela norma ABNT NBR 15577 (2008), e os outros foram 

mantidos em temperatura ambiente, como grupo de controle. A tabela 1 esclarece o presente 

procedimento. 
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Tabela 1. Tabela indicativa da composição e da alocação dos corpos de prova (CP’s) durante 
o período de medições das expansões. IFS, 2016. 
 

 

Os corpos de prova permaneceram em análise durante 28 dias, sendo que no 3º, 7°, 14º, 

21º e 28º dia foram feitas, com o paquímetro, as medições das expansões de todos os discos 

de concreto. O valor da expansão em cada direção diametral foi obtido pela média aritmética 

de três leituras consecutivas com o paquímetro. E o valor final, chamado de Expansão 

Diametral Média (EDM), foi obtido através da média dos valores médios obtidos nas duas 

direções diametrais. 

Os resultados obtidos com esse experimento foram comparados graficamente com 

aqueles adquiridos por Gomes Neto (2014), usando barras lineares, sob duas condições: a) 

seguindo a ABNT NBR 15577-4 (2008), ou seja, em solução de NaOH, a 80°C; b) mantidos 

em água, livre de ataques químicos, a temperatura ambiente. A figura 3 mostra as barras e 

como foram realizadas as medições.   

 
 

Figura 3.  (a) Moldagem das barras de argamassa; e (b) Leitura das expansões com 
relógio comparador. Gomes Neto, 2014.  
  

Condições Descrição dos CP’s 
CE (condição extrema) CC (condição controle) 

Composição dos 
corpos de prova 

Agregado reativo moído 
(75 a 150 µm);  
Cimento CP II Z – 32;  
Solução de NaOH 
 (1 mol/L) 

Agregado reativo moído (75 a 150 
µm);  
Cimento CP II Z – 32;  
Água 

Ambiente de 
alocação 

Imersos em bandeja com 
água, em estufa, a 80º C 

Imersos em bandeja com água, em 
temperatura ambiente (25 a 30°C) 



 

5877 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 4 mostra a análise gráfica adquirida. A partir desta foi verificado que as 

barras de argamassa mantidas em água à temperatura ambiente, do experimento de Gomes 

Neto (2014), obtiveram movimentações próximas de zero até os 28 dias. Já os discos de 

concreto mantidos em situação semelhante (CC) apresentaram expansões diametrais próximas 

de 0,10% em 21 e 28 dias. Por outro lado, os discos que ficaram na estufa (CE) apresentaram 

pequenas retrações até os 14 dias, com expansão diametral média de 0,15% aos 28 dias. No 

trabalho de Gomes Neto (2014), as barras “atacadas” quimicamente não apresentaram 

retrações iniciais, e as expansões lineares médias verificadas foram de 0,27%, aos 28 dias.  

A norma ABNT NBR 15577 (2008) julga que as expansões lineares acima de 0,19% 

nas barras indicam reatividade nos agregados, logo, se a expansão radial máxima dos discos 

foi de 0,15% e as expansões lineares das barras foram de 0,27%, e em ambas foram utilizados 

os mesmos agregados e condições de ensaio, seria cabível comentar que o comportamento 

expansivo é diferenciado, de acordo com a forma do corpo de prova. 

Porém, é importante enfatizar que, primeiramente, as expansões dos discos foram 

medidas por meio de paquímetro (e não com relógio digital, como fez Gomes Neto (2014)), e 

ainda o formato circular dos corpos de prova implica que as expansões não ocorrem 

linearmente (o que pode explicar, inclusive, a retração ocorrida nos primeiros dias de 

medida). 

 

Figura 4. Comparação entre os dados de expansões obtidos na pesquisa, com os dados 
extraídos de Gomes Neto (2014). IFS, 2016.  
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Logo, é possível inferir que o efeito de reatividade dos agregados (expansão 

volumétrica), é o que caracteriza a RAA e isso independe da geometria do corpo de prova. 

Todavia, é necessário que haja mais estudos para que se possa afirmar isso com mais 

propriedade.  

Além disso, cabe ressaltar que nem sempre a RAA é facilmente identificada, mesmo no 

método do AMBT. SANCHEZ et al. (2009) comenta que esse ensaio é o mais utilizado na 

atualidade não porque é o mais confiável, mas, sim, devido a sua rapidez, que é de 2 a 4 

semanas. Ensaios mais confiáveis, como o proposto pela ABNT NBR 15577-6 (2008), 

denominado Método de Determinação da Expansão em Primas de Concreto (CPT) duram, no 

mínimo, 1 ano. Ele pontua que, ao contrário do que acontece com esse método, não é raro que 

o AMBT apresente discrepâncias entre o campo e laboratório.  

 

CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos, é plausível dizer que a geometria dos corpos de prova 

influi na maneira como a RAA irá se apresentar.  Apesar de serem necessários ajustes no 

método aqui estudado, é importante destacar que as expansões nas estruturas reais de concreto 

podem se comportar de modo similar ao proposto e não linearmente como o método 

normatizado. Isso quer dizer que os testes em barras de argamassa podem gerar certa 

discrepância do que ocorre na realidade. Logo, tornam-se relevantes mais pesquisas com 

corpos de prova que simulem os fenômenos em estruturas reais. 
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RESUMO: As ligas de titânio do tipo beta metaestável têm sido as designadas para aplicações 
biomédicas por apresentar elevada resistência à corrosão e valores de módulo de elasticidade 
próximos ao módulo do osso. O objetivo desse trabalho é a avaliar os processos de 
deformação e recristalização nas ligas de titânio do tipo beta visando otimizar a 
microestrutura e as propriedades mecânicas em relação às aplicações com biomateriais. O 
material analisado foi Ti-35Nb- 2,5Sn (% em peso), homogeneizados a 1000°C em atmosfera 
controlada durante 12 horas e resfriados no forno. Em seguida, as amostras foram deformadas 
a 40% e 90%, com o auxílio de uma Instron com capacidade de 60 toneladas. Posteriormente 
as amostras foram submetidas a um reaquecimento 900°C por uma hora para avaliar o 
processo de recristalização. Na sequência, foram realizados ensaios de dureza Vickers em 
diferentes regiões e para a caracterização microestrutural foram feitas análises de microscopia 
ótica. Na análise microestrutural foi observado que o fenômeno de recristalização ocorreu nas 
amostras com 90% de deformação e que os valores encontrados no ensaio de dureza 
corroboram com os resultados obtidos na micrografia, onde as amostras recristalizadas 
apresentam valores de durezas superiores ao das amostras deformadas. 
 
Palavras–chave: biomateriais, deformação a frio e dureza  
 

  RECRYSTALLIZATION OF ALLOYS TI-35NB-2,5SN 
 
ABSTRACT: Titanium alloys metastable beta type have been designated for biomedical 
applications present a high corrosion resistance and modulus values close to the bone of the 
module. The aim of this study is to evaluate the deformation and recrystallization processes in 
the beta type titanium alloys to optimize the microstructure and mechanical properties in 
relation to applications with biomaterials. The analyzed material was Ti-35Nb- 2,5Sn (% by 
weight), homogenized at 1000 ° C in controlled atmosphere for 12 hours and cooled in the 
furnace. Then, the specimens were deformed at 40% and 90%, with the aid of an Instron with 
a capacity of 60 tons. Subsequently the samples were subjected to a reheat 900 ° C for one 
hour to evaluate the recrystallization process. Following were performed Vickers hardness 
tests in different regions and for microstructural characterization were made analysis of 
optical microscopy. In microstructural analysis of samples with 90% deformation was 
observed that recrystallization phenomenon occurred in part and the values obtained in the 
assay hardness corroborate the results obtained in the micrograph, where recrystallised 
samples exhibit hardness values higher than the deformed samples. 

 
KEYWORDS: biomaterials, cold deformation and hardness 
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1. INTRODUÇÃO 

As ligas de titânio tipo β têm sido estudadas ao longo das últimas décadas 

extensivamente para aplicações biomédicas devido ao seu baixo módulo de elasticidade, bem 

como uma elevada resistência mecânica e boa resistência à corrosão (Hanada et al., 2013). O 

baixo módulo de elasticidade é uma das propriedades mais relevantes para aplicações 

biomedicas, pois quando há uma grande diferença nos módulos do implante e do osso, pode 

ocorrer a reabsorção óssea devido à má distribuição de esforços, o que tende a acarretar na 

falha prematura do implante (Karre et al., 2015). 

A resistência mecânica também se faz necessária nesse conjunto de propriedades 

requeridas para as aplicações biomédicas. Há alguns mecanismos para aumentar a resistência 

nos metais, uma delas é reduzindo a mobilidade das discordâncias mediante a redução do 

tamanho de grão. Um material com a granulação fina, aquele que possui grãos pequenos, é 

mais duro e mais resistente do que um material com a granulação grosseira, uma vez que o 

primeiro possui uma área total maior de contornos de grãos para impedir o movimento das 

discordâncias (Callister, 2008).  

Uma forma de refinar a estrutura do grão é através do processo de recristalização em 

metais trabalhados a frio (Callister, 2008). Na literatura há estudos que relacionam o 

fenômeno de recristalização, a taxa de trabalho a frio e titânio (Güçlü et al., 2006; Contieri et 

al., 2010; Lopes, 2010; Cabral, 2013) observa-se que na maioria dos estudos a deformação 

plástica raramente ocorreu de modo homogêneo no material. Com o intuito de otimizar a 

etapa de deformação e da recristalização, foi criado um dispositivo (matriz de deformação a 

frio) que promove uma deformação mais homogênea.  

Diante do exposto, esse trabalho faz um estudo envolvendo a deformação a frio mais 

homogênea, utilizando uma matriz fechada, associado ao fenômeno de recristalização nas 

ligas ternárias de Titânio-Nióbio-Estanho (Ti-Nb-Sn). A liga ternária Ti-Nb-Sn foi escolhida 

como material de estudo por possuir elevada resistência à corrosão (Contieri et al., 2010) e 

valores de módulo de elasticidade próximos ao módulo do osso (Jung et al., 2010). Além 

disso, as ligas de titânio com elementos β estabilizadores, a exemplo do Nb, têm se mostrado 

eficientes para possíveis aplicações biomédicas devido à sua ótima combinação de 

propriedades (Kim et al., 2007). Contudo merecem um estudo mais detalhado quando 

associados aos processos de deformação a frio e a recristalização. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Produções das ligas de titânio em forno a arco com eletrodo não consumível de 

tungstênio 

Os materiais foram pesados em uma balança analítica visando obter lingotes de 40 g. As 

ligas foram preparadas através da fusão dos elementos utilizando forno a arco-voltaico sob 

atmosfera de argônio e cadinho de cobre refrigerado a água. Com essa técnica foi produzido 

um lingote com Ti-35Nb-2,5Sn em composição em peso, %Wt (Ti-22Nb-1,4Sn em 

composição de porcentagem atômica, %At ). 

Após a fundição, os lingotes foram submetidos a um tratamento térmico de 

homogeneização à temperatura de 1000°C por 12h, com o intuito de eliminar as 

heterogeneidades composicionais resultantes do processo de solidificação. Para esse 

tratamento térmico foi utilizado um forno sob atmosfera controlada de argônio (grau 5.0 

analítico) com o objetivo de evitar a formação da camada de óxido nas amostras. 

 

2.2 Processo de deformação a frio 

Após a produção da liga foram confeccionados corpos de provas (CP) com 10x5x4 

mm. Esses CP’s foram submetidos a uma deformação a frio de 40% e 90% com o auxílio de 

uma matriz de deformação, Figura 1, esse dispositivo foi confeccionado e tratado 

termicamente, para torna-se apto a trabalhar com altas cargas de compressão sem sofrer 

deformações plásticas.  

As amostras foram colocadas no canal que possui perfil em U da matriz e através da 

compressão foram deformadas de forma homogênea. A deformação foi realizada com o 

auxílio de uma prensa hidráulica da Instron modelo 3385H com capacidade de 250 KN e 

taxa de deformação de 1 mm/min.    
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Figura 1. Matriz de deformação a frio (Vista explodida). IFS, 2016 

 

2.3 Aquecimento a 900°C 

Após o processo de deformação foram realizados as analises microestruturais e de 

dureza Vickers na condição deformada. Posteriormente essas amostras foram conduzidas ao 

forno na temperatura de 900°C durante uma hora, tal procedimento foi realizado, para que o 

fenômeno de recristalização pudesse ocorrer. Além da deformação crítica, que a deformação 

mínima necessária para que a recristalização aconteça, há temperatura de recristalização 

precisa ser atingida, com isso é necessário que haja uma deformação e posteriormente um 

aquecimento. 

 

2.4 Técnicas de caracterização 

2.4.1 Análise microestrutural 

Para facilitar o procedimento de metalografia as amostras foram embutidas a frio e 

preparadas segundo o procedimento metalográfico padrão: lixamento com lixas de granulação 

de 80 a 1500, polimento com pastas de diamantes de granulometria 6µm, 3 μm e 1 μm. 

Para a revelação da microestrutura foi empregada a solução de ataque químico de Kroll, 

conforme recomendação (ASM Handbook, 2004) consistindo de 6 mL de HNO3, 3 mL de HF 

e 91 mL de H2O, e em seguida, as amostras foram analisadas e fotografadas em um 

microscópio óptico modelo Carl ZEISS Axio SCOPE A.1 
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2.4.2 Ensaio de microdureza 

Para realizar esse ensaio foi necessária uma preparação cuidadosa da superfície do 

corpo de prova (lixamento e polimento), com o objetivo de garantir uma impressão bem 

definida e que pudesse resultar em medidas mais precisas. Para tal procedimento, foi utilizado 

um durômetro Vickers da Future Tecn modelo Fv-700, com carga de 5kgf e tempo de 

impressão de 10 s, onde cada valor médio foi obtido através de cinco medidas. Essas medidas 

foram realizadas nas condições de 0%, 40% e 90% de deformação e nas amostras submetidas 

posteriormente ao forno a 900°C durante uma hora.  

Ressaltando que para cada ensaio (medida realizada), um penetrador de diamante 

pequeno e com geometria piramidal é forçado contra a superfície do corpo de prova, 

resultando em uma impressão na amostra. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A medida de dureza é uma propriedade mecânica importante, pois representa uma 

medida de resistência de um material a deformação plástica localizada. Para esse trabalho 

foram avaliados os resultados de dureza em diferentes regiões da amostra. A Figura 2 mostra 

a microestrutura do Ti-35Nb-2,5Sn na condição de deformada a 90% e aquecida no forno a 

900 °C durante uma hora e resfriada em forno. Para essa condição foram encontrados os 

valores de dureza de 237,5 HV para a região recristalizada, 205 HV para a área não 

recristalizada e de 236,3 HV para a região onde o penetrador Vickers conseguiu a interseção 

entre as duas regiões estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Micrografia com as indentações de dureza Vickers nas regiões (1) recristalizada, (2) 

parcialmente recristalizada e (3) não recristalizada. IFS, 2016.  
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Observa-se que a área recristalizada apresenta o maior valor de dureza, esse aumento 

normalmente é associado ao tamanho do grão, no início da recristalização a microestrutura é 

refinada com grãos pequenos, aumentando assim a resistência mecânica e a dureza. Esse 

aumento na dureza também foi observado nos ensaios realizados ao longo da diagonal da 

amostra, Figura 3.  
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Figura 3. Dureza das amostras deformadas e recristalizadas. IFS, 2016. 

 

Visualiza-se que para a condição inicial (0%), os valores de dureza são próximos, 

entretanto para os valores com 90% de deformação a medida de dureza da amostra deformada 

é superior, pois durante a deformação existe um movimento de discordâncias sobre os planos 

de deslizamento da estrutura cristalina e, portanto, há um endurecimento e um aumento da 

resistência quando são impostos barreiras a esse movimento. 
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Figura 4. Micrografia após uma hora de forno a 900°C com (a) 0% deformação (b) 40% deformação, (c) 
90% deformação e (d) aumento de 20x na parte recristalizada da imagem anterior- UFS, 2016. 

 

A Figura 4 (a) representa a microestrutura padrão da liga Ti-35Nb-2,5Sn pode-se 

observar que na Figura 4 (b) os grãos estão menores e levemente alongados, quando 

comparados a microestrutura padrão, Figura 4 (a). 

Na figura 4 (c) percebe-se que a amostra foi parcialmente recristalizada na condição de 

90% de deformação, inferindo assim que a temperatura utilizada nesse trabalho não é a 

temperatura de recristalização da liga estudada, visto que a temperatura de recristalização é a 

temperatura no qual um material metálico é totalmente recristalizado em um intervalo de uma 

hora. 

 O fenômeno de recristalização só foi encontrado, em parte da amostra, na condição 

com 90% de deformação, onde visualiza-se claramente um conjunto de novos grãos livres de 

deformação, vê Figura 4 (d). 

 

4. CONCLUSÕES 

Permite-se concluir que houve um aumento na dureza na condição recristalizada, 

contudo para os valores com 90% de deformação a medida de dureza da amostra 

recristalizada foi menor, acredita-se que houve um alivio das tensões resultando em uma 

recuperação em algumas regiões. Com o alivio das tensões, através do tratamento de 
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recozimento, as tensões internas provenientes da deformação diminuíram acarretando uma 

diminuição na dureza do material. 

Houve o início da recristalização nas amostras com 90% de deformação e submetidas ao 

forno com temperatura de 900°C por uma hora. Entretanto a amostra foi parcialmente 

recristalizada inferindo que houve pouca energia para que todo o processo ocorresse. Os 

autores sugerem para os próximos trabalhos envolvendo o fenômeno de recristalização que a 

condição 90% deformada a 1000°C fosse avaliada. 
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RESUMO: Os elementos terras raras estão se tornando cada vez mais importante para 
economia, devido ao seu papel estratégico na produção de materiais funcionais tais como: 
ímãs permanentes, catalisadores, baterias recarregáveis, etc. A China controla mais de 90% da 
produção mundial de terras raras e a partir de 2012 iniciou uma política de redução de 
exportação, o que provocou uma busca por novos depósitos no resto do mundo. Devido à 
ausência de depósitos primários muitos países iniciaram uma reciclagem dos resíduos 
industriais contendo elementos terras raras. Este trabalho discute as vantagens e desvantagens 
da reciclagem de elementos terras raras a partir de lâmpadas fluorescentes em fim de vida. O 
estado da arte para o processamento de matérias em fim de vida que contem terras raras é 
discutido utilizando as rotas pirometalúrgica e hidrometalúrgicas. A contaminação do fosforo 
por mercúrio e por pequenas partículas de vidro são fatores limitantes no processo de 
reciclagem. A investigação deve ser direcionada para um avanço da limpeza em particular na 
remoção de fragmentos de mercúrio e vidro.   
Palavras–chave: lâmpadas em fim de vida, pó de fosforo, reutilização  
 

RECOVERY OF RARE EARTHS FROM FLUORESCENT LAMPS: A 
REVIEW 
 
ABSTRACT: The rare earth elements are becoming increasingly important to economy, due 
to its strategic role in producing functional materials such as permanent magnets, catalysts, 
rechargeable batteries, etc. China controls more than 90% of world production of rare earths 
and from 2012 started an export reduction policy, which triggered a search for new deposits in 
the world. Due to lack of primary deposits many countries started a recycling of industrial 
waste containing rare earth elements. This paper discusses the advantages and disadvantages 
of recycling of rare earth elements from fluorescent lamps end of life. The state of the art for 
processing materials in end of life containing rare earth is discussed using the 
pyrometallurgical and hydrometallurgical routes. The phosphorus contamination by mercury 
and small glass particles are limiting factors in the recycling process. Research should be 
directed toward a particular cleaning progress in removing mercury and glass fragments. 
KEYWORDS: lamps end of life, phosphor powder, reuse 
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INTRODUÇÃO 

As terras raras são um grupo de 17 elementos quimicamente semelhantes. Eles estão se 

tornando cada vez mais importante na transição para uma economia verde, devido ao seu 

papel essencial na produção de ímãs permanentes, lâmpadas fluorescentes, baterias 

recarregáveis, catalisadores e outras aplicações (Tabelas 1). A crescente popularidade dos 

carros híbridos e elétricos, turbinas eólicas e lâmpadas fluorescentes compactas causou um 

aumento na demanda e nos preços das terras raras. A China produz mais de 90% de todas as 

terras raras. Devido à crescente demanda, reduziu a sua quota de exportação em 2012 

(ALONSO et al., 2012). Para enfrentar o desafio de fornecimento das terras raras, uma 

abordagem visando à reciclagem de mercadorias pode ser proposta. As taxas de reciclagem 

das terras raras são ainda muito baixas (<1%) (GRAEDEL et al., 2011), devido diversos 

fatores, tais como dificuldades tecnológicas, baixa toxicidade e até recentemente, os preços 

baixos e falta de incentivos. 

 

         Tabela 21. Aplicações das terras raras em %. KU LEUVEN, 2013.  

Aplicações La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y 
Imãs - - 23.4 69,4 - - 2 0,2 5 - 
Ligas de 
Baterias 50 33.4 3.3 10 3.3 - - - - - 
Metalúrgicas 26 52 5.5 16.5 - - - - - - 
Catalizadores 5 90 2 3 - - - - - - 
Polimentos 31.5 65 3.5 - - - - - - - 
Vidros aditivos 24 66 1 3 - - - - - 2 
Fosforo 8.5 11 - - - 4.9 1.8 4,6 - 69 
Cerâmicas 17 12 6 12 - - - - - 53 
Outros 19 39 4 15 2  - 1  -  - 19 

 

LÂMPADAS FLUORESCENTES 

Lâmpadas fluorescentes em fim de vida são fontes ricas em elementos terras raras 

pesadas tais como európio, térbio e ítrio. Há três opções para a reciclagem das lâmpadas 

fluorescentes usadas (KOEN et al., 2013): (1) reutilização direta da lâmpadas fosforescentes, 

(2) reciclagem de componentes do fósforo por métodos de separação físico-químicas e (3) 

ataque químico do fósforo para recuperar seu conteúdo de terras raras (Tabela 2).  As rotas de 

processamento hidrometalúrgicos, são muito semelhantes ao processo utilizado para a 

extração de terras raras a partir de minérios. No entanto, o mercúrio presente nas lâmpadas 
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fluorescentes é um perigo potencial, e a remoção completa do mercúrio das lâmpadas 

fosforescentes recicladas é um grande desafio. 

 

        Tabela 22. Visão geral das vantagens e desvantagens dos diferentes métodos 

de reciclagem para lâmpadas. KU LEUVEN, 2013. 

Métodos Vantagens Desvantagens 

Reutilização 
Direta 

Método simples. 
Apenas aplicável a um tipo de 
lâmpada fluorescente.  

Sem processamento químico. 
O fósforo se deteriora ao longo 
da vida da lâmpada. 

Separação em 
componentes 
individuais 

Processo simples. Difícil obter frações puras 

Quantidade limitada de 
produtos químicos. 

Pode alterar o tamanho da 
partícula do fósforo. 

- 
O fósforo se deteriora ao longo 
da vida da lâmpada. 

Recuperação do 
conteúdo de 
terras raras 

Todos os tipos de misturas. Muitas etapas do processo.  

Mesmas etapas para extração 
de minérios. 

Grandes quantidades de 
produtos químicos. 

Fornece óxidos puros.  Águas residuais. 
 

Cinco elementos terras raras são frequentemente encontrados em lâmpadas 

fluorescentes: o Y2O3:Eu3+, o LaPO4:Ce3+, Tb3+, (Gd, Mg) B5O12: Ce3+, Tb3+, (Ce, Tb) 

MgAl11O19  e o BaMgAl10O17: Eu2+ (JUSTEL et al., 1998). As lâmpadas recicladas contêm 

uma quantidade significativa de alumina (Al2O3) e sílica (SiO2), que está presente entre a 

camada de fósforo e o tubo de vidro.  

As lâmpadas fluorescentes em fim de vida são recolhidas em muitos países, porque são 

resíduos perigosos, devido ao seu teor de mercúrio. Após a coleta, as lâmpadas estão sendo 

processadas por empresas especializadas de reciclagem. Vários métodos estão sendo usados 

para a reciclagem das lâmpadas fluorescentes. A maioria destas lâmpadas usadas são 

esmagadas e triturados para recuperar fragmentos de vidro, alumínio/materiais metálicos, pó 

de fósforo e mercúrio. Os vidros quebrados são separados do pó de fósforo por peneiramento, 

no entanto, não é possível remover o vidro muito fino do pó. A fração da lâmpada 

fosforescente pode conter até 50% em peso de vidro. Esta fração de vidro diminui o valor 

intrínseco dos fósforos da lâmpada, porque dilui o conteúdo de terras raras. Além disso, as 

partículas de vidro fino tornar a reciclagem mais difícil. O pó da lâmpada fosforescente 

constitui cerca de 3% da massa de uma lâmpada fluorescente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As lâmpadas recicladas contêm seis elementos terras-raras: la, Ce, Eu, Gd, Tb, Y. Os 

outros elementos estão ausentes. Além destes estão presentes: Al, Si, P, Ca em concentrações 

relativamente grandes, e Ba, Sr, Mg, Mn, Sb, Cl, F, Hg, Pb, Cd, em pequenas concentrações 

para rastrear.  

Na maioria dos países, os elementos terras raras não estão sendo recuperados a partir de 

lâmpadas fluorescentes em fim de vida. As lâmpadas são depositadas em aterros ou 

armazenadas em recipientes, após o tratamento da fração para remover parcialmente ou 

estabilizar o mercúrio numa forma não lixiviável. A fração da lâmpada fosforescente reciclada 

tem uma composição química muito complexa, apresentando uma grande variação na 

composição entre países e entre empresas de reciclagem de lâmpadas. 

Para a recuperação destes elementos, são utilizadas rotas hidrometalúrgicas e 

pirometalúrgicas. A Tabela 3 apresenta uma visão geral das vantagens e desvantagens das 

rotas hidrometalurgicas e pirometalurgicas de reciclagem das terras raras apresentadas neste 

trabalho. 

A lixiviação ácida é um dos mais importantes processos de extração de terras raras de 

resíduos. Através da lixiviação ácida, os elementos terras raras presentes no resíduo podem 

ser transferidos para a solução aquosa sob a forma de íons (DE MICHELIS et al., 2011). 

Li (2010), investigou a recuperação de terras raras através de lixiviação ácida a partir 

dos fósforos produzidos nas lâmpadas. Os resultados mostraram que, em comparação com 

HCl e HNO3, o ácido sulfúrico apresenta uma maior eficiência na lixiviação de terras raras. A 

eficiência da extração foi melhorada com o aumento da temperatura e da concentração de 

H2SO4.  

De Michelis et al., (2011), também realizou diferentes sistemas de lixiviação com ácido 

sulfúrico e clorídrico para estudar a extração de ítrio a partir de resíduos de pós fluorescentes. 

O sistema com HCl e H2SO4 apresentou resultados semelhantes, mas a última permitiu uma 

redução da extração de cálcio, chumbo e bário com vantagem subsequente durante a 

recuperação de compostos de ítrio na jusante. 

O método alcalino é a decomposição térmica das substâncias insolúveis como o minério 

de ferro e o hidróxido de sódio, que visam a destruição da estrutura das substâncias e atingir a 

transição para substâncias solúveis. Geralmente, é usada para extrair alumínio e diversos 

metais raros e preciosos (PAULINO et al., 2012).  
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Tabela 23. Visão geral das vantagens e desvantagens dos métodos aplicados para 

recuperação de terras raras. KU LEUVEN, 2013. 

Métodos Vantagens Desvantagens 

Rota 
pirometalúrgica 

Todos os tipos de 
composições magnéticas. Maior quantidade de energia. 

  Sem geração de águas 
residuais. 

A fusão direta e extração não 
podem ser aplicadas a oxidados. 

 Menos etapas que no 
hidrometalúrgicos. 

Grandes quantidades de resíduos 
sólidos. 

Obtenção de ligas. 

Obtenção de elementos 
terras raras metálicos.   

Rota 
hidrometalúrgica 

Todos os tipos de 
composições magnéticas 

Muitas etapas do processo para 
obter novos ímãs 

Ligas não-oxidadas e 
oxidados 

Grandes quantidades de produtos 
químicos 

Várias etapas de 
processamento para 
extração de minérios  Águas residuais 

 

Li et al., (2012) utilizou o método de fusão alcalina. A proporção em massa de NaOH e 

os fósforos do resíduos, a temperatura e tempo de calcinação seria os principais fatores no 

experimento. Os resultados mostraram que, em dadas condições com relação de massa de 6:1, 

temperatura de 900ºC e tempo de reação de 2 h, a eficiência da lixiviação poderia chegar 

perto de 100%.  

A precipitação química é um método de tratamento de água. O objetivo é transferir os 

íons de terras raras em uma solução insolúvel por adição de reagentes químicos tais como 

ácido oxálico ou oxalato (IWATA et al., 1990). A adição de um excesso de ácido oxálico em 

solução de nitrato ou cloreto pode gerar precipitação de oxalato como de acordo com as 

Equações: 

 

                             (1)                                              

                              (2) 

                                       (3) 
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A extração por solvente é um tipo de tecnologia de separação para se obter alta pureza, 

sendo normalmente utilizada para a extração de terras raras (BOU-MAROUN et al., 2006). 

Shimizu et al., (2005) extraiu terras raras a partir de resíduos de lâmpadas fluorescentes o 

estudo, foi feito a partir de uma mistura de dióxido de carbono, fosfato de tri-n-butilo (TBP), 

HNO3 e H2O. Quando a razão molecular de TBP: HNO3: H2O foi 1,0: 1,8: 0,6, as eficiências 

de extração para Y aumentou para 99,7% após uma extração durante 120 min a 15 Mpa.  

 
CONCLUSÕES 

Lâmpadas fluorescentes em fim de vida são valiosas fontes de európio, térbio e ítrio, 

isto é, três das cinco terras raras mais críticas. Além disso, esta fração de resíduos também 

contém cério, lantânio e gadolínio. A recuperação de terras raras a partir de pós de fósforo 

também é recomendada para manter os mercados de terras raras em equilíbrio. A remoção 

total do mercúrio dos fósforos da lâmpada continuará a ser um grande desafio, devido a sua 

toxidade.  O teor de mercúrio dos pós de fósforo causam problemas tecnológicos para a 

recuperação de terras raras. As três principais opções para a reciclagem de terras-raras em 

lâmpadas fluorescentes em fim de vida são: (1) uso direto; (2) A separação da mistura para 

os diferentes componentes de fósforo; (3) a recuperação do conteúdo de terras-raras. 

Destes métodos, a melhor abordagem é a recuperação das terras raras, porque conduz a 

produtos finais muito puros.  Reciclagem e reutilização de metais é uma necessidade para 

um recurso economicamente eficiente. Considerando as rotas de reciclagem eficientes já 

foram desenvolvidos para os metais de base (ferro, cobre, alumínio, zinco) e para os metais 

preciosos (ouro, prata, metais do grupo da platina). No entanto as taxas de reciclagem em 

fim de vida para as terras raras ainda é menor do que 1%. A maioria das rotas tem sido 

dirigida para o tratamento químico dos materiais reciclados, de uma forma que lembra a 

transformação de terras raras primárias (minérios). O processo hidrometalúrgico tem 

obtido progressos positivos, na seleção razoável de extratastes que podem tornar eficiente à 

recuperação de terras raras.  
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RESUMO: Veículos automotores são responsáveis por uma expressiva parcela da poluição 
da atmosfera em áreas urbanas. A redução catalítica seletiva (RCS) de NOx utilizando NH3 
sobre V2O5/WO3/TiO2 ou zeólitas dopadas com metais (Cu, Fe, etc) é o método comercial 
mais utilizado para a purificação dos gases de exaustão em motores a Diesel. Neste trabalho 
a atividade catalítica da zeólita clinoptilolita impregnada com cobre foi avaliada para a 
reação RCS-NOx. A incorporação do metal na clinoptilolita foi realizada via troca iônica 
usando nitrato de cobre como fonte do metal. A caracterização dos catalisadores foi 
realizada por meio de absorção atômica (AA), difração de raios-x (DRX), área superficial 
(BET) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). A atividade catalítica foi realizada por 
meio de teste standard em leito fixo com 200 mg de catalisador (1,76 % Cu). A mistura 
gasosa foi composta por 1000 ppm de NO, 1000 ppm de NH3 e 2,5 vol. % de O2 (balanço 
em He) a um fluxo total de 150 mL/min e velocidade espacial de 48000 h-1. Os resultados 
mostraram uma conversão máxima de 96% do NO a 350 °C usando o catalisador zeolítico 
contendo cobre. 
Palavras–chave: abatimento, Diesel, emissões automotivas, RCS-NOx 
 
CATALYTIC SELECTIVE REDUCTION OF NO WITH NH3 OVER Cu-DOPED 
CLINOPTILOLITE ZEOLITE 
 
ABSTRACT: Motor vehicles are responsible for a significant portion of the atmosphere 
pollution in urban areas. Selective catalytic reduction (SCR) of NOx using NH3 over 
V2O5/WO3/TiO2 or zeolites doped with metals (Cu, Fe, etc) is the brand most widely used 
method for the purification of exhaust gases in diesel engines. In this study the catalytic 
activity of clinoptilolite zeolite impregnated with copper was evaluated for SCR-NOx 
reaction. Metal incorporation in clinoptilolite was carried out via ion exchange using copper 
nitrate as metal source. The characterization of the catalysts was performed by atomic 
absorption (AA), X-Ray diffraction (XRD), surface area (BET) and infrared spectroscopy 
(FTIR). The catalytic activity was evaluated by standard test in fixed bed reactor with 200 mg 
of catalyst (1.76 % Cu). The gas mixture consisted of 1000 ppm NO, 1000 ppm NH3 and 2.5 
vol. % O2 (balanced in helium) at a total flow of 150 mL/min, space velocity of 48000 h-1. 
The results showed 96% of maximum conversion of NO at 350 ° C using the zeolitic catalyst 
containing copper. 
KEYWORDS: abatement, automotive emissions, Diesel fuel, SCR-NOx 
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INTRODUÇÃO 

As fontes veiculares têm uma participação acentuada na redução da qualidade do ar, 

principalmente em grandes centros urbanos. As legislações mundiais que versam sobre a 

poluição atmosférica têm se tornado cada vez mais restritivas, o que suscita o 

desenvolvimento de metodologias para mitigação de poluentes do ar, sobretudo no setor de 

transportes (FEI; RASIAH, 2014; VALLERO, 2008; OLIVEIRA et al., 2009).  

É importante ressaltar que quando se refere à emissão de poluentes atmosféricos, a 

preocupação atual concentra-se, sobretudo, nos óxidos de nitrogênio (NOx). As emissões 

destes gases são preocupantes porque ao ser lançado na atmosfera o NO participa de diversas 

reações fotoquímicas na presença de outros compostos formando compostos ainda mais 

danosos ao meio ambiente e à saúde humana (FORD; WECKSLER, 2005). Além disso, as 

emissões de NOx estão diretamente relacionadas a fenômenos históricos e atuais de poluição 

ambiental como a chuva ácida, formação de ozônio troposférico e smog fotoquímico 

(WALLACE; HOBBS, 2006; SCHIRME; QUADROS, 2010; SILLMAN, 2003). 

A Redução Catalítica Seletiva de NOx (RCS-NOx) é uma das tecnologias mais 

utilizadas para o abatimento de NOx oriundo de veículos a Diesel, reduzindo-o a N2 e H2O na 

presença de um agente redutor. Nesta aplicação basicamente são utilizados catalisadores tipo 

V2O5/WO3/TiO2. Destaca-se o vanádio (fase ativa) é considerado na literatura como metal de 

elevado potencial tóxico (GUAN et al., 2014). Desta forma, o presente trabalho tem como 

objetivo preparar, caracterizar e avaliar catalisadores a base de clinoptilolita (zeolita natural) 

dopados com cobre na redução catalítica de NOx usando NH3 como redutor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Síntese e caracterização dos catalisadores 

A dopagem da clinoptilolita (CLIN) com cobre foi realizada por troca iônica segundo a 

metodologia descrita por Oliveira et al. (2009), na qual a zeólita é suspensa em solução do 

metal (nitrato de cobre) e agitada por 24 h a 60 °C. Em seguida, o material obtido foi lavado 

com água deionizada, filtrado a vácuo, seco em estufa por 24 h a 60 °C e calcinado em forno 

mufla a 550 °C por 6 h, sob taxa de aquecimento de 5 °C/min. O material assim obtido foi 

designado de Cu-CLIN. A composição química dos catalisadores foi determinada mediante 

análises de absorção atômica (AA), difração de raios-X (DRX), isotermas de adsorção de N2 a 

77 K (BET) e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Para 

análise do teor de Cu na clinoptilolita, digeriu-se 100 mg dos catalisadores em uma solução 

ácida composta por 4 mL de H3PO4 85% 4 mL de H2SO4 98% e 2 mL de HF 40% através do 
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aquecimento da amostra em forno micro-ondas modelo Ethos One da Milestone® até a 

temperatura de 220 °C em 20 minutos (taxa de aquecimento de  ± 10°C/min), mantendo esta 

temperatura por mais 15 min. As amostras digeridas foram analisadas em espectrofotômetro 

de absorção atômica modelo iCE 3000 da ThermoScientific®. 

Os padrões de difração de raios-X (DRX) para análise estrutural dos catalisadores foram 

obtidos pelo método do pó em Difratômetro modelo EMPYREAN da PANalytical, a análise 

foi realizada usando radiação CuKα (1,5406 Å). As medidas foram realizadas de 5 a 70° 

durante 30 minutos, com passo de 0,0167° e tubo de raio-x operando a 45 kV e 40 mA. A área 

superficial específica (BET) dos catalisadores sintetizados foi determinada por meio da 

adsorção de N2 a 77 K usando aparelho ASAP 2420 da Micromeritics. Na análise por 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) dos catalisadores 

utilizou-se um espectrômetro de infravermelho modelo Spectrum 100 FT-IR da Perkin Elmer, 

acoplado a um acessório de reflectância MIRacle ATR da Pike Technologies (FTIR-ATR). A 

resolução adotada foi de 4 cm-1 a uma velocidade de varredura foi de 20 scans/min. A faixa 

espectral variou entre 4000 a 600 cm-1. 

 

2.3. Teste catalítico 

A metodologia utilizada para os testes catalíticos foi adaptada de Oliveira et al. (2009). 

Os catalisadores foram testados em reator tubular de quartzo com 29 cm de comprimento e 

0,8cm de diâmetro interno. O leito foi composto por 200 mg de catalisador peletizado com 

tamanho de partícula de 0,25-0,40 mm. Antes de cada teste catalítico, os leitos foram pré-

tratados a 350 °C com Hélio sobre fluxo constante de 30 mL/min. Os testes standard foram 

conduzidos em rampa de temperatura de 100 a 550 °C para análise da eficiência dos 

catalisadores em função da temperatura. A mistura reacional típica foi composta de 1000 ppm 

de NO, 1000 ppm de NH3 e 2,5% vol. de O2 balanceados em He. Todos os testes catalíticos 

foram realizados a pressão atmosférica e fluxo total de 150 mL/min. Neste fluxo a velocidade 

espacial é de aproximadamente 48000 h-1, o que se mostrou suficiente para evitar limitações 

difusionais internas e externas da reação.  

A reação foi monitorada por meio de analisadores de gás. Para análise de NO, NOx e 

O2 foi utilizado um analisador eletroquímico modelo Chemist 400 da Seitron e a análise de 

NH3 foi feita em um analisador de amônia modelo IQ-350 da International Sensor 

Technology. A conversão de NO foi calculada a partir da Equação 1: 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta os perfis de DRX para a zeólita natural (Clin) e para a zeólita 

natural dopada com cobre (Cu-Clin).  
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Figura 1 – Difratogramas de raios-X das amostras de clinoptilolita natural e dopada com 

cobre. IFCE, 2016. 

 

A análise por DRX mostra que a zeólita natural é composta por uma mistura de 97% de 

clinoptilolita (CLIN), com sistema cristalino monoclínico, e 3% de Mordenita (MOR) com 

sistema cristalino ortorrômbico. A similaridade entre os gráficos indica poucas alterações nas 

fases cristalinas em relação à zeólita natural e dopada, isto sugere que a incorporação dos 

cátions foi bem distribuída na clinoptilolita não afetando a estrutura do suporte (MORENO-

TOST et al., 2004). Na Tabela 1 estão apresentados os resultados da análise de absorção 

atômica (AA) dos catalisadores, bem como as principais propriedades texturais determinadas 

por meio das isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K. Os resultados das análises de AA 

mostram que o teor de metal inserido no suporte foi aproximadamente o estimado 

inicialmente (2,0 %p/p); enquanto o volume de poros, determinado por medidas de 

adsorção/dessorção de N2, revela que não houve comprometimento da estrutura do suporte de 

partida. 



 

5901 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Tabela 1 – Teor metálico e propriedades texturais e dos catalisadores em estudo. IFCE, 2016. 

Catalisador Cu (%p/p) SBET (m2/g) VP (cm3/g) DP (nm) 

CLIN - 33,2 0,14 243,8 

Cu-CLIN 1,76 33,8 0,14 238,8 

 

Mansouri et al. (2013) relatam que a estrutura de poros da clinoptilolita possui natureza 

heterogênea (micro e mesoporos) e que sem tratamento ácido os microporos podem ser 

obstruídos pelos cátions e a análise por meio de adsorção de N2 pode causar ambiguidades, 

sobretudo nos valores de diâmetro de poro, uma vez que adsorção acontece preferencialmente 

nos mesoporos. Na Figura 2 estão apresentadas as isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 

K para CLIN e Cu-CLIN. 
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Figura 2 – Isotermas de adsorção de N2 a 77K da CLIN e Cu-CLIN. IFCE, 2016. 

O perfil apresentado é uma combinação das isotermas do tipo I e IV (classificação 

BDDT). Em baixa pressão as isotermas exibem alta adsorção indicando a presença de 

microporos (tipo I), em alta pressão exibem histereses tipo H3 que de acordo com a 

classificação BDDT são ciclos de histerese tradicionalmente associados com estruturas 

mesoporosas (JIANG et al., 2012). As isotermas corroboram que a estrutura dos poros 

presentes na clinoptilolita tem natureza heterogênea.  

A Figura 3 apresenta os espectros de FTIR obtidos para CLIN e Cu-CLIN. As bandas 

em torno de 3750 cm-1 correspondem às ligações dos silanóis presentes nos dois catalisadores. 

No entanto, observa-se uma diminuição dessa banda no catalisador dopado e um ligeiro 

aumento da banda em torno de 960 cm-1 referente aos estiramentos da ligação Si-O-Cu 

indicando a possível substituição isomórfica dos metais dopados nas estruturas. A banda em 
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torno de 800 cm-1 é relativa aos estiramentos Cu-O que pode indicar a formação de óxidos de 

cobre na superfície do catalisador. A banda entre 1200 e 1000 cm-1 corresponde aos 

estiramentos da ligação T-O (onde T= Si ou Al) da estrutura da CLIN. A banda em torno de 

3000 cm-1 corresponde aos estiramentos da ligação O-H referente à presença de umidade no 

catalisador (MONTES-LUNA et al., 2015). 
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Figura 3 – Espectros no infravermelho dos catalisadores CLIN e Cu-CLIN. IFCE, 2016. 

 

A Figura 4 apresenta os perfis de conversão do NO em função da temperatura (teste 

standard) para os catalisadores preparados. Os resultados obtidos foram comparados ao o 

catalisador comercial (CATCO). 

100 200 300 400 500 600
0

20

40

60

80

100

C
on

ve
rs

ão
 N

O
 (

%
)

Temperatura (°C)

 CATCO
 CLIN
 Cu-CLIN

 

Figura 4 – Conversão de NO na presença dos catalisadores CLIN e Cu-CLIN. IFCE, 2016. 
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A alta atividade do CATCO é claramente mostrada na Figura 4, sobretudo a baixas 

temperaturas (conversão de 100% a partir de 250°C). A clinoptilolita, por sua vez, não possui 

atividade catalítica em baixas temperaturas, entretanto acima de 500 °C apresenta 

aproximadamente 80% de conversão. Este percentual foi significativamente maior do que o 

obtido por Moreno-Tost et al. (2004) (aproximadamente 35%) em seus experimentos 

utilizando clinoptilolita e mordenita de origem cubana. Neste caso a presença de traços de 

metais com atividade redox (nomeadamente ferro, titânio, manganês, zinco e prata) na matriz 

da clinoptilolita natural utilizada neste trabalho pode ter contribuído para este valor 

expressivo de abatimento do NO.  

Em geral, os resultados mostram ainda que o material Cu-CLIN produz a máxima 

conversão de NO (~ 96%) em 350 °C, valor muito próximo à conversão do catalisador 

comercial, no entanto sofre decréscimo na eficiência de conversão após essa temperatura. 

Segundo Kim et al. (1999), a atividade catalítica de zeólitas dopadas para redução de NO é 

muito dependente do tipo de metal trocado e da topologia da rede da zeólita usada como 

suporte que funciona com um grande ligante para coordenar e estabilizar os cátions metálicos.  

Por outro lado, em temperaturas elevadas os metais podem migrar para os sítios internos 

da zeólita acarretando impedimentos estéricos e restrição à difusão, o que contribui para 

redução da atividade catalítica (ATES; HARDACRE, 2012). 

 

CONCLUSÕES 

Em geral observou-se que a incorporação de cobre a clinoptilolita natural ocorreu 

satisfatoriamente, praticamente sem afetar a estrutura do suporte, sugerindo uma elevada 

eficiência do processo de troca iônica empregado. O aumento da conversão de NO e a 

redução da temperatura de conversão para o catalisador dopado em relação à matriz de partida 

mostram uma participação efetiva dos sítios metálicos de Cu na atividade catalítica para a 

redução seletiva do NO usando amônia como redutor. Estes resultados justificam o uso de 

zeólitas dopadas com metais de transição como catalisadores promissores para esse tipo de 

reação. 
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RESUMO: Observando o gasto exacerbado de água nas torneiras dispostas em banheiros e 
no restaurante estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 
Campus Cedro, a CEE (Comissão de Eficiência Energética) do referido instituto a fim de 
tornar eficiente o uso da água na referida edificação, implantou redutores de vazão caseiro 
utilizando tampinhas de detergentes, que foram colocadas logo em seguida ao registro da 
torneira, tendo como função liberar e barrar a passagem da água, para uso em atividades 
cotidianas. Na tampinha que dispõem de um furo no centro é adicionado outros furos em sua 
superfície possibilitando assim uma vazão menor do que a vazão inicial sem o redutor 
(tampinha). Após implantação dos redutores, observou-se uma economia significativa e 
satisfatória, tornando plausível o intuito da Comissão de Eficiência Energética do Campus 
Cedro Ceará pela medida eficaz. 
Palavras–chave: água, redutores de vazão, tampinha de detergente 
 

REDUCER HOMEMADE FLOW AS AN ALTERNATIVE TO REDUCE 
WATER CONSUMPTION IFCE -CAMPUS CEDRO. 
 
ABSTRACT: Noting the exaggerated use of water in the taps arranged in bathrooms and in 
the student restaurant at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará - 
Campus Cedar, the EEC (Energy Efficiency Committee) of the institute in order to make 
efficient use of water in that building, implemented reducers homemade flow using detergent 
caps, which were then placed next to the tap record, with the release function and stop the 
flow of water, for use in daily activities. The cap that have a hole in the center is added other 
holes on its surface thereby providing a lower flow rate than the initial flow without reducing 
(cap). After deployment of the gear, there was a significant and satisfactory economy, making 
plausible the Commission's intention of Energy Efficiency Campus Cedro Ceará by effective 
measure. 
KEYWORDS: Water, flow reducers, capful of detergent 
 

INTRODUÇÃO 

Conforme Kobiyama, Mota e Corseuil (2008), a água é uma das substâncias mais 

importantes do planeta terra, pois a partir dela, civilizações históricas desenvolveram-se em 

vários aspectos. Durante muito tempo pensou-se ser impossível a falta de água potável, e isso 

causou uma certa falta de interesse pela preservação desse recurso, hoje em dia já se torna 
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preocupante a falta de água em todo mundo o que acaba restringindo o desenvolvimento 

social e econômico dos países. 

 De acordo com Stefanelli e Oliveira (2009), o uso sem consciência e de maneira 

desenfreada de água por parte de alguns indivíduos tem levado as pessoas a estabelecer uma 

nova forma de pensar e um novo modo de agir, com maior consciência ambiental, almejando 

promover diversas ações de conservação e uso racional da água. 

 Qualquer ação que tenha como intuito economizar água é importante e proporciona 

benefícios à sociedade. O conhecimento humano possui um farto material para tornar nosso 

mundo mais ambientalmente responsável, no que tange o uso racional da água. (PERONA, 

2011). Atualmente se faz necessário projetos que minimize o gasto exacerbado de água em 

nosso planeta e incentivos a um uso mais racional ao bem tão precioso que é a água. 

 Guimaraes e Xavier reportam (2006) que a água se insere entre os elementos que 

causam maior preocupação aos ambientalistas do mundo todo, em razão da escassez, mas 

apenas há algumas décadas o mundo despertou para a realidade adversa de que, diante dos 

maus usos, é preciso acabar com a falsa ideia de que a água é inesgotável. O 

Desenvolvimento da humanidade está associado aos usos da água, e durante milênios, a 

consideramos como um recurso infinito.  

O IFCE Campus Cedro ilustrado na figura 1, localiza-se no interior do Ceará a 400km 

da Capital (Fortaleza), sendo que, devido a sua imensa estrutura física, o gasto com o 

consumo de água em atividades cotidianas na Instituição extrapola os limites aceitável pela 

sociedade, e este trabalho visa expor uma alternativa de um projeto eficiente e de baixo custo, 

que é a implantação de redutores de vazão em torneiras dispostas em todo Campus, almejando 

uma redução significativa no consumo de água da Universidade e uma economia em seu setor 

financeiro.  



 

5908 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 

Figura 1. Local de desenvolvimento do projeto – IFCE Campus Cedro. (Os 
autores, 2016) 
 

REFERENCIAL TEÓRICO  

Uso eficiente da água 

 Paz, Teodoro e Mendonça (2000) conceituam o uso eficiente da água como todo tipo 

de ação que reduza o gasto de água usada em atividades diversas, e que contribuíam para uma 

melhor qualidade da água. A maneira como se utiliza os recursos ambientais diariamente é 

um fator que influência diretamente em sua demanda, assegurando recursos suficientes para o 

futuro, ou não. Se faz necessário um planejamento no setor energético hídrico, que seja capaz 

de atender diferentes setores produtivos, viabilizando uma ênfase na quantidade e a qualidade 

dos recursos hídricos, otimizando os níveis de eficiência global do uso.  

Uma maneira de reduzir o volume de água usada em edifícios e contribuir para ações 

econômicas, sociais e tecnológicas é a substituição de componentes convencionais por 

economizadores de água e o controle de desperdícios. O fator que determina os valores 

mínimos de consumo de água é o controle de desperdício, sendo que esse controle pode se 

conseguir através de vários equipamentos com tecnologia de ponta. (OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 1999). 
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O Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água – PNCDA, Instituído no 

Brasil em 1997 pelo governo federal tem por objetivo geral, promover de forma racional o 

uso da água em abastecimento público nas cidades brasileiras, em benefício da saúde pública, 

do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando uma melhor produtividade 

em todo sistema. Mudanças de hábitos e adoção de aparelhos poupadores são exemplos de 

atitudes cabíveis para uma redução no consumo de água (PROGRAMA DE 

MODERNIZAÇÃO DO SETOR SANEAMENTO, 2015). 

De acordo com Gonçalves (2006) existem maneiras eficientes de conservar a demanda 

de água existente, e uma delas seria através do uso racional da mesma, que pressupõe o 

eficiente, e o uso de fontes alternativas de água. O reuso da água é um exemplo de uso 

racional e eficiência, sendo que, é o processo pelo qual a água tratada ou não, é reutilizada 

para o mesmo ou outro fim. O reuso da água compreende duas modalidades, podendo ser 

direta ou indireta, decorrente de ações planejadas ou não. Uma alternativa de racionalização, é 

o uso de fontes alternativas de água, por evitar a utilização das fontes convencionais de 

suprimento. 

Para que haja de fato uma sustentabilidade, se faz necessário que se cumpra uma série 

de mudanças com relação ao homem e aos recursos hídricos. Na atualidade o aumento da 

eficiência é um dos principais desafios enfrentados. De fato, para que se torne racional o uso 

da água é preciso que sistematizassem as intervenções na demanda de água da edificação em 

questão, garantindo sempre a qualidade necessária para realização das atividades 

consumidoras, com o desperdício mínimo possível (OLIVEIRA,1999). 

 

Conservação e uso racional da água 

Vários fatores contribuem para a escassez e para o agravamento da qualidade de água 

existente nos mananciais, sendo estes: aumento populacional e poluição dos recursos hídricos. 

Medidas que priorizem a conservação da água são mais do que necessárias e para que isto 

aconteça é preciso realizar medidas e ações que reduzam os desperdícios e índices de perdas 

de água, investimentos e novas tecnologias que almeje soluções alternativas para os recursos 

hídricos (DREHER, 2008). 

Silva (2011) define de maneira simples a conservação de água como qualquer ação que 

reduza a quantidade de água extraída em fontes de suprimento, reduza o consumo de água e o 

desperdício e em contrapartida aumente a eficiência do uso da água e a reciclagem e o reuso. 

As atividades realizadas pelo homem relacionada ao uso da água necessita de uma 

identificação deste recurso e em seguida uma delimitação das prioridades, garantindo a 
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quantidade e qualidade deste bem na “devolução à natureza”, garantindo um ciclo seguro e 

uma conservação da oferta de água. (JUNIOR et al., 2013). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho constitui em descrever o projeto, indicando 

claramente as etapas e ações para execução, com objetivo principal de mostrar uma opção de 

baixo custo, porém com grande eficácia na redução de consumo de água. O local de 

desenvolvimento do projeto é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará, Campus Cedro. O campus dispõe de uma Comissão de Eficiência Energética que tem 

como objetivo definir servidores, principalmente os voltados ao setor administrativo e alunos 

(área Técnica eletrotécnica ou afim) no processo de acompanhamento, registros e resultados 

de trabalhos voltados ao uso racional e eficiente de energia e água definido pelo Campus.  

 

ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 As etapas referentes à implantação foram divididas em: análises de faturas do consumo 

de água, implantação dos redutores caseiros e acompanhamento do projeto. 

 

Análises de faturas do consumo de água 

A partir das análises nas faturas do consumo de água dos últimos anos e em função das 

necessidades oriundas do consumo excessivo de água, realizou-se um acompanhamento 

detalhado nas contas mensais do IFCE Campus Cedro e pode se observar um problema com o 

uso desregulado e inconsciente do recurso hídrico. 

Após a coleta e análise de dados objetivou-se encontrar uma solução para o problema 

do uso desenfreado de água por parte dos discentes, uma questão observada pela Comissão de 

eficiência Energética foram o fluxo de água excedente em torneiras dispostas nos ambientes 

do Campus Cedro. Os alunos e servidores ao abrirem as torneiras dos banheiros, refeitório e 

vestiários, não se importam com a quantidade de água que está sendo utilizada e este fator 

contribui para os valores altos nas contas de água. A fim de sanar essa problemática, a 

Instituição buscou uma medida de baixo custo mais com grande eficácia, a mesma será 

detalhada no próximo tópico. 

 

Implantação dos redutores caseiros 

Após constatar um gasto enorme no consumo de água do IFCE-Campus Cedro, a 

Comissão de Eficiência Energética optou por uma medida de baixo custo e de fácil confecção, 
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onde: inicialmente retira-se uma “Tampinha de detergente”, e em seguida se faz furos com um 

prego pequeno sobre a superfície da tampa, para que a pressão da água possa ser de maneira 

uniforme e não cause danos ao redutor. A figura 2 ilustra o processo. 

 

Figura 2. Implantação do Redutor de Vazão caseiro (Os autores, 2016). 

 

Na Implantação do redutor é preciso que o registro da torneira esteja fechado, para 

evitar desperdícios de água e para uma operação de qualidade, depois deve-se desenroscar a 

torneira. Após retirar a torneira, deve-se posicionar a “Tampinha detergente” já com os furos, 

na saída da água entre o cano e a base da torneira. Todo procedimento apresentado foi 

realizado nos banheiros, restaurante e vestiários do IFCE Campus Cedro, que possuem 

inúmeras pias que são responsáveis por uma grande quantidade do consumo de água 

utilizadas pelos alunos e servidores do Instituto. Porém, para que haja uma redução ainda 

mais significativa no consumo de água é preciso que se instale em todo o Instituto e que a 

comunidade possa aderir esta medida como uma alternativa para um uso racional do bem tão 

precioso que é a água.  

 

Acompanhamento do projeto 

  Existe um suporte técnico, que realiza um acompanhamento nos redutores já instalados 

pelo IFCE Campus Cedro, para se evitar possíveis falhas. A diminuição no fluxo de água 

proporcionada pelos redutores de vazões, além de educar o usuário a um uso correto e 

racional, possibilita outras destinações para a água que deixou de ser utilizada. 

Ressalta-se que para implantação do projeto não se faz necessário um profissional 

qualificado, pois trata-se de uma operação simples com grandes vantagens, porém, é preciso 

uma verificação dos redutores após implantados, a fim evitar irregularidades no mecanismo 
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instalado. Destaca-se que para implantação dos mesmos está sendo desenvolvida por 

estagiários dos cursos ofertados no Campus e servidores, sob orientação da CEE – Comissão 

de Eficiência Energética. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a constante evolução humana, é preciso que o consumidor opte por produtos, 

práticas e manejos que afetem, cada vez menos a quantidade, a qualidade e a dinâmica natural 

da água e bens naturais do planeta. Assim, os redutores se encaixam como produtos de baixo 

custo e com qualidade extrema, contribuindo vantajosamente para preservação do recurso 

hídrico do IFCE Campus Cedro. 

 Para o presente trabalho, foram instalados 85 redutores caseiros, onde uma torneira de 

pia consome cerca de 15 litros de água por minuto sem o redutor de vazão, levando em conta 

que cada usuário demore 2 minutos para lavar as mãos nas pias dispostas no restaurante 

universitário, antes das refeições, tem-se um gasto de 30 litros de água por pessoa, sendo que 

diariamente 800 alunos lavam as mãos antes das 4 refeições fornecidas pelo Campus, 

totalizando 96.000 litros de água somente no restaurante. 

Com os redutores instalados observou-se uma redução de 10 litros/minutos, o consumo 

cai para 5 litros por minutos economizando diariamente 80.000 litros de água somente no 

restaurante, ressaltando que o projeto está implantando em todo o Instituto. 

O sistema de implantação de redutores caseiros elaborado teve um custo zero, a 

tampinha é reaproveitada do detergente e a mão de obra foi realizada por estagiários e por 

membros da Comissão de Eficiência Energética. Além da economia diária de água para 

efetuar a higiene dos alunos e servidores da instituição (o que é diário) soma-se ainda o 

benefício da economia de água para uso diverso na manutenção do Instituto. 

E importante destacar o desejo de expansão deste projeto para toda sociedade, visando 

uma contribuição positiva e uma relevância mais abrangente. Este projeto mobilizou 

estudantes, professores e voluntários, de modo que toda ação foi previamente explanada por 

palestrantes qualificados que demostraram a importância da atividade na manutenção e no 

aumento da oferta de agua para a sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Segundo Gonçalves (2006), a conservação da água compreende o uso racional da água, 

que pressupõe o eficiente, e o uso de fontes alternativas de água. Programas de conservação 

de água compreendem ações que resultam em economia de água, incidindo não somente sobre 
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os domicílios, redes de distribuição e em outras partes do sistema de abastecimento, mas 

também sobre os mananciais, através da criação de áreas de preservação, do combate a 

poluição na origem e ao desmatamento. Na prática, busca-se a racionalização do uso através 

de técnicas e procedimentos que resultem na conservação do recurso, sem que haja 

comprometimento dos usos fundamentais que mantém a vida nas áreas urbanas. 

Atualmente a água tem se tornado um recurso cada vez mais escasso e frente a esta 

realidade, torna-se necessário um enfoque na melhoria da eficiência do seu uso, e inúmeras 

sãos as atividades que requerem o uso da água no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará – Campus Cedro, porém duas destas atividades ganham um olhar mais 

atencioso, por serem responsáveis por um consumo maior de água diariamente, sendo estas a 

irrigação dos jardins e a lavagem do piso de toda Universidade, totalizando (123 mm³ litros 

por dia). Desta forma, o presente trabalho veio mostrar um projeto que vem sendo 

desenvolvido nas dependências do Campus através da implantação de redutores vazão de 

água de baixo custo. Após a instalação do mecanismo observou-se que o uso da água que era 

desperdiçada pelos discentes todos os dias, supri a outras necessidades do Campus. 

Por conseguinte, este trabalho proporcionou a Instituição não só em uma melhoria a 

curto prazo, mais fundamenta a exigência de realizações de atividades que seja cada vez mais 

sustentável, assim como os benefícios vindouros de destinação da água para outros fins no 

âmbito da Instituição. 
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RESUMO: Com o intuito de melhorar os processos, o estudo do planejamento das 
instalações promove o desenvolvimento de práticas e métodos que podem desenvolver 
avanços na área física de uma organização. Desta forma, alocar de forma correta os materiais 
e funcionários, promover práticas de redução de perdas por movimentos, eficiência nas 
atividades e qualidade nos produtos acabados, são proveitos oriundos de um bom 
desenvolvimento e adequação do arranjo físico em uma empresa. Nesse contexto, a presente 
pesquisa tem como objetivo apresentar a situação atual do arranjo físico de uma marcenaria e 
propor melhorias no mesmo, a fim de proporcionar excelência nas atividades de produção, 
correção quanto à utilização de espaços e melhorias visando o proveito máximo dos 
ambientes. Este artigo caracteriza-se como um estudo de caso realizada em uma marcenaria 
localizada na cidade de Natal/RN, composto por três etapas principais: I-Revisão 
bibliográfica, II- Avaliação qualitativa dos trabalhos levantados, III- Mapeamento do processo 
e identificação de gargalos. Ao final da pesquisa propõe-se a reestruturação do arranjo físico e 
melhorias no ambiente de trabalho da marcenaria. 
Palavras–chave: planejamento das instalações, gargalos, melhorias 
 

PHYSICAL ARRANGEMENT RESTRUCTURING IN FURNITURE 
INDUSTRY WITH A FOCUS ON IMPROVING THE QUALITY: A 
CASE STUDY IN CARPENTRY IN NATAL/ RN  
ABSTRACT: In order to improve the processes, the study design of the facility promotes the 
development of practices and methods that can develop advances in the physical area of an 
organization. In this way, allocate correctly the materials and staff, promoting reduction practices 
losses movements, efficiency in the activities and quality in the finished products, are income arising 
from a good development and improvement of the physical arrangement in a company. In this context, 
this study aims to present the current situation of the physical arrangement of a joiner and propose 
improvements in it, in order to provide excellence in production activities, correction for the use of 
spaces and improvements aimed at the full advantage of the environment. This article is characterized 
as a case study carried out in a carpentry shop in the city of Natal / RN, consists of three main stages: 
literature I-review, II- Qualitative assessment of collected works, III- process mapping and 
identification of bottlenecks . At the end of the research proposed to the restructuring of the physical 
arrangement and improvements in the carpentry work environment. 
KEYWORDS: planning of facilities, bottlenecks, improvement 
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INTRODUÇÃO 

Diante dos altos custos envolvidos na produção de bens e serviços, empresas de 

diversos segmentos têm buscado estratégias que otimizem a utilização dos recursos materiais 

e humanos, visando o melhor custo-benefício. Uma gestão eficiente dos custos é relevante, 

pois gastos aparentemente irrelevantes podem causar graves consequências em sua estrutura 

financeira.  

Desse modo, para que as empresas consigam sobreviver no mercado e manter a 

competitividade, torna-se imprescindível a redução de custos. Um arranjo físico bem 

planejado pode auxiliar neste sentido, já que permite maior agilidade e eficiência na 

realização dos processos, eliminando atividades desnecessárias que encarecem a produção e 

não agregam valor aos produtos.  

Assim, dada a relevância da área, o presente artigo tem como objeto de estudo uma 

marcenaria de médio porte localizada no estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de 

realizar uma análise do arranjo físico e do processo produtivo atual da empresa. A partir disto, 

com base nas necessidades da organização, foi proposta uma reestruturação do arranjo físico 

de modo a otimizar o fluxo das atividades, promovendo vantagens competitivas em sua área 

de atuação. 

Arranjo físico 

O arranjo físico ou layout de uma operação relaciona-se com a alocação dos recursos 

produtivos no espaço, considerando as máquinas, pessoas e equipamentos e recursos 

transformadores.  

Moreira (2011) afirma que diversos fatores podem conduzir a alguma mudança em 

instalações já existentes: a ineficiência de operações, taxas altas de acidente, mudanças no 

produto ou serviço, necessidade de expor mais convenientemente produtos ou serviços, 

mudanças no volume de produção ou fluxo de cliente e assim por diante.  

A classificação dos tipos de Arranjo físico, segundo Slack et al (2009), constitui-se por 

quatro tipos: arranjo físico posicional ou fixa, arranjo físico por processo ou funcional, arranjo 

físico celular, arranjo físico por produto. 

O planejamento do arranjo físico é importante para determinar e facilitar a disposição 

dos centros de atividades em uma unidade de produção, facilitando o fluxo de materiais e 

informações, com maior eficiência na alocação de pessoal e redução dos riscos de acidentes 

para os trabalhadores. Um arranjo físico bem planejado proporciona segurança, minimiza 
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distâncias, melhora a sinalização, dá conforto para os operadores e facilita o acesso às 

operações e máquinas (SAHID; AGUIAR; VICTORIANO, 2012). 

 Qualidade no processo e nas em relações de trabalho 

O controle de processos está diretamente ligado à satisfação do cliente. A inserção dos 

métodos de controle de qualidade deve estar alinhada aos objetivos da empresa, projetando 

máxima coordenação com os requisitos iniciais da empresa. Conforme Fillietaz (2006), é 

necessário ter o apoio da alta administração da empresa, de modo a estabelecer prioridades 

para toda a organização.  

Longo e Vergueiro (2003) comentam que não há como o cliente externo ficar 

satisfeito, sem que os clientes internos tenham suas expectativas e necessidades reconhecidas 

e satisfeitas. Nesse sentido, torna-se relevante a criação de um ambiente de trabalho 

equilibrado, no qual os colaboradores possam desempenhar suas atividades de maneira segura 

e confortável.  

No ambiente de trabalho há diversas variáveis importantes, no que se refere ao bem-

estar do colaborador e à qualidade dos serviços realizados, tais como ruído, temperatura, 

iluminação, esforço físico, umidade e pureza do ar (SILVA, 2001). 

Um aspecto de vital importância para a manutenção de um ambiente de trabalho 

saudável é o nível de iluminância. A visibilidade, na execução de uma tarefa, depende da 

maneira pela qual a luz é fornecida, das características da cor e do nível de ofuscamento 

(NBR 5413, 1992). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para os fins desta pesquisa, realizou-se um estudo de caso em uma marcenaria 

localizada na Zona Oeste de Natal. Segundo Gil (2010), o estudo de caso caracteriza-se pelo 

estudo exaustivo de um ou mais objetos para permitir o conhecimento detalhado.   

Inicialmente, foi feito um estudo bibliográfico a fim de compreender as atividades 

envolvidas no referido processo. Por meio de uma avaliação qualitativa dos trabalhos 

científicos foi possível identificar cada uma das etapas constituintes do processo produtivo de 

uma marcenaria. 

Em seguida, observou-se o fluxo produtivo na empresa a fim de identificar os gargalos. 

A partir do mapeamento foi possível identificar os problemas do layout e assim sugerir um 
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novo arranjo físico para a otimização do processo. A Figura 1 ilustra a estrutura da 

metodologia da pesquisa.  

 

 
Figura 1. Estrutura da metodologia. IFRN,2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Caracterização da marcenaria 

Uma marcenaria tem como objetivo transformar madeira (matéria-prima) em móveis ou 

esquadrias. A empresa em estudo possui um quadro de doze funcionários, distribuídos entre 

os setores administrativo e produtivo. Na produção, cada um trabalha com uma encomenda 

específica. O fluxo desta transformação está exemplificado na Figura 2:  

 

 
Figura 2. Fluxo de transformação dos materiais. IFRN,2016. 

 

Arranjo físico adotado 

Na marcenaria analisada, percebe-se que o tipo básico de arranjo físico utilizado é por 

processo ou funcional. O processo caracteriza-se como Jobbing, que se representa por meio de 

alta variedade e baixo volume. Conforme Slack et al (2009) “os recursos de produção 

processam uma série de produtos, mas, embora todos os produtos exijam mesmo tipo de 

atenção, diferirão entre si pelas necessidades exatas. ” 

A Figura 3 apresenta o arranjo físico atual da marcenaria, no qual se observa a 

disposição das áreas de trabalho. 
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Figura 3.Arranjo físico atual da marcenaria. IFRN,2016. 

 

Após a análise dos fluxos de processo, foram identificados problemas nos setores que 

impactam no desempenho da produção e na qualidade do produto, descritos no Quadro 1: 
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Setor Problemas 

Área de 

estoque 

Posicionamento inadequado, localizada logo após o 

recebimento, o que dificulta a movimentação durante a chegada dos 

insumos. 

Estufa Pouco espaço e baixa luminosidade. Nesta área o espaço é 

pequeno, dificultando a entrada e saída dos materiais de dimensões 

maiores. Iluminação deficiente, pois a quantidade e disposição das 

lâmpadas fluorescentes não proporciona iluminação satisfatória para 

o manuseio das máquinas e realização das atividades, com prejuízo 

na precisão na pintura das peças.  

Área de corte 

2 

Área subutilizada. Neste local existe uma máquina (mesa de 

corte) que é utilizada esporadicamente, devido a existência de uma 

mesa e máquina de corte mais modernas. A disposição de sobras de 

madeiras é feita de forma inadequada, acumulando materiais 

inutilizados. Da mesma forma que no setor de Estufa, existe o 

problema de iluminação deficiente. 

Estoque de 

produtos acabados 

Má disposição de materiais acabados no local de montagem. 

Ao final do processo produtivo, parte dos itens acabados é alocada 

na própria área de montagem. Esta prática dificulta a movimentação 

dos colaboradores e matérias-primas, provocando atraso nas etapas 

de produção seguintes. 

  
Quadro 1. Problemas nos setores. IFRN,2016. 

 

Melhorias Propostas  

Com a identificação dos problemas, foram elaboradas mudanças no arranjo físico da 

empresa e na distribuição das máquinas, conforme apresentado na Figura 4: 
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Figura 4. Arranjo físico proposto para a marcenaria. IFRN,2016. 

 

A implantação do arranjo físico proposto proporcionaria inúmeros benefícios para a 

empresa. A Área de Estoque, se retirada, proporcionaria maior facilidade no recebimento de 

materiais. A remoção dos materiais inutilizados (sobras de madeiras) da Área de Corte 2, 

permitiria que as máquinas de corte fossem alocadas neste ambiente.  

Assim, o espaço antes ocupado por duas das máquinas de corte, se tornaria uma Área de 

Estoque de Produtos Acabados o que encerraria com o gargalo referente à estocagem de 

produtos acabados na Área de Montagem.  
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Além disso, isolar os equipamentos de corte em uma única área diminuiria o risco de 

contaminação por serragem dos produtos acabados, aumentando assim o nível de qualidade 

percebido. O novo setor, junto com a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs), também auxiliaria na preservação da saúde do colaborador, pois reduziria os riscos de 

desenvolvimento de doenças ocupacionais, ligadas principalmente ao sistema respiratório.  

Para evitar a ocorrência de perdas por movimentação devido a realocação das máquinas, 

os funcionários 1, 2 e 3 trabalhariam apenas em funções de montagem, assim não 

necessitariam se locomover para os demais setores.  

Outra mudança a ser realizada no projeto atual refere-se à Área de Estufa. Propõe-se 

aumentar o espaço e a largura da porta, proporcionando assim maior mobilidade ao 

funcionário/pintor. Um segundo benefício que esta mudança promoveria é quanto à qualidade 

dos produtos. Um espaço mais amplo permite maior facilidade na movimentação, bem como 

entrada e saída de materiais, diminuindo avarias ocasionadas por colisões. Também sugere-se 

uma rampa na entrada/saída da Área de Estufa, facilitando a movimentação de materiais. 

Em relação à iluminação baixa, poderiam ser instaladas telhas 

policarbonato/translúcidas, possibilitando assim maior iluminação nos dias claros e 

consequentemente diminuindo custos com energia elétrica. Além disso, uma boa iluminação 

auxiliaria na melhoria do desempenho do trabalhador, especialmente em atividades de 

inspeção, facilitando a identificação de erros no processo produtivo, o que também impactaria 

na melhoria do produto.  

 

CONCLUSÕES 

A partir da análise realizada, foram percebidas oportunidades de melhoria em vários 

setores da empresa, com proposição de mudanças no arranjo físico da organização. Estas 

permitirão ganhos relevantes, os quais são: 

 

 Redução de atividades que não agregam valor aos produtos: a adequação do arranjo físico 

permite a redução de perdas por movimentação, o que proporciona maior agilidade na 

realização das operações e aumento no nível de serviço prestado, uma vez que possibilita 

maior rapidez na entrega dos pedidos. 

 Otimização do espaço físico, permitindo redução de custos com espaços inutilizados e 

maior facilidade na circulação de operadores e materiais.   

 Melhoria do ambiente de trabalho, proporcionando maior satisfação dos trabalhadores e 

consequentemente aumento da produtividade. 
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 Maior competitividade no preço dos produtos: ao se diminuir perdas por ineficiência no 

arranjo físico, também se reduz custos, o que permite maior competitividade dos produtos 

e aumento dos lucros. 

 Aumento da qualidade do produto: os ajustes realizados no arranjo físico reduzem os 

riscos de avarias e o aumento da iluminação facilita a identificação de falhas nos 

materiais produzidos. 

Assim, pode-se concluir que o bom planejamento do arranjo físico pode trazer ganhos 

significativos para as empresas, proporcionando um processo produtivo mais eficiente, 

redução de custos, melhoria na qualidade dos produtos e ambiente de trabalho, bem como 

obtenção de vantagem competitiva. 
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RESUMO: Todo ano vários trabalhadores são vítimas de acidentes de trabalho nos seus 
variados tipos. Atualmente, a construção civil é o quinto setor econômico em número desses 
acidentes. Buscando uma proposta de diminuir esses riscos foi regulamentado o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual em 1960 através da portaria 319 de 30/12/1960 
almejando à proteção de riscos que ameaçam a segurança e a saúde do trabalhador durante 
suas atividades. Este trabalho busca verificar o uso correto dos Equipamentos de Proteção 
Individual pelos trabalhadores da construção civil na cidade de Angicos situada no estado do 
Rio Grande do Norte. Para isso, foi aplicado um questionário com 43 trabalhadores de 
diversas funções dentro desse setor na referida cidade. Entre as funções dos profissionais 
entrevistados foi contabilizado 18 ajudantes gerais, 13 pedreiros, 2 mestres de obras, 1 
carpinteiro, 1 armador, 1 bitoneiro, 3 pintores, 2 técnicos de segurança do trabalho e 2 
estagiários do curso de engenharia civil. Dentre as obras visitadas, os trabalhadores que eram 
vinculados a empresas privadas utilizavam quase todos os equipamentos estabelecidos, já os 
trabalhadores que exercem suas funções como autônomos não tinham a consciência da 
importância do uso dos equipamentos de proteção individual e, portanto, utilizavam uma 
pequena parcela desses equipamentos. Além da utilização correta dos equipamentos de 
proteção individual devem ser feito a higienização desses equipamentos, porém, 
pouquíssimos trabalhadores realizam a higienização correta dos seus equipamentos, a maioria 
deles faz essa limpeza de forma errônea. 
Palavras–chave: acidentes de trabalho, doença de trabalho, prevenção, segurança do trabalho 
 

CONSTRUCTION WORKER RELATIONSHIP WITH THE PROPER 
USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT IN ANGICOS/ RN 
 
ABSTRACT: Every year many workers are victims of accidents at work in their various 
kinds. Currently, construction is the fifth economic sector in number of such accidents. 
Seeking a proposal to reduce these risks is regulated the use of Personal Protective Equipment 
in 1960 by Decree 319 of 30/12/1960 aiming to protection risks that threaten the safety and 
the health of workers during their activities. This work aims to verify the correct use of 
Personal Protective Equipment by construction workers in Angicos located in the state of Rio 
Grande do Norte. For this, a questionnaire was given to 43 employees of different functions 
within that sector in that city. Among the functions of the professionals interviewed was 
recorded 18 general assistants, 13 bricklayers, 2 master builders, 1 carpenter, 1 owner, 1 
bitoneiro, 3 painters, 2 occupational safety technicians and 2 trainees from the civil 
engineering course. Among the works we visited, workers who were linked to private 
companies used almost all established equipment, as workers who exercise their function as 
self-employed had no awareness of the importance of using personal protective equipment 
and therefore used a small portion such equipment. In addition to the proper use of personal 
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protective equipment should be done the cleaning of the equipment, however, very few 
workers perform the correct cleaning of the equipment, most of them do this wrongly 
cleaning. 
KEYWORDS: work accidents, working disease, prevention, workplace safety 
 

INTRODUÇÃO 

Dados estatísticos de Acidentes de Trabalho de 2011 divulgados pelo Ministério da 

Previdência Social indicaram em comparação com os dois anos anteriores, um pequeno 

aumento no número de acidentes de trabalho registrados. O número total de acidentes de 

trabalho registrados no Brasil aumentou de 709.474 casos em 2010 para 711.164 em 2011. 

A construção civil é o quinto setor econômico em número de acidentes e o segundo que 

mais mata trabalhadores no Brasil. A participação do setor no total de acidentes fatais no país 

passou de 10%, em 2006, para os atuais 16% e hoje responde por 450 mortes todos os anos.  

Conforme dispõe o art. 19 da lei n° 8.213/91, acidente de trabalho é aquele que ocorre 

pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou, ainda, pelo serviço de trabalho de 

segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a 

perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. 

Os acidentes de trabalho são divididos em três tipos, são eles: 

-Acidente típico: é aquele que ocorre pelo exercício das funções estabelecidas ao 

trabalhador a serviço da empresa. 

-Doença profissional ou do trabalho: Segundo o artigo 20 da lei 8213/91, doença 

profissional é a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 

atividade. Já a doença do trabalho é a adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. 

- Acidente de trajeto: é aquele que ocorre no percurso entre a residência do trabalhador 

e o local de trabalho ou no deslocamento entre um local de trabalho e outro local que também 

possa ser considerado de trabalho caso a empresa tenha duas sedes ou mais. 

Com o passar dos anos várias medidas de segurança são adotadas visando diminuir e 

cessar os diversos tipos de acidentes de trabalho, porém só a criação dessas medidas não estão 

sendo eficazes para diminuir o número de acidentes de trabalho. Uma das medidas para 

combater os acidentes no trabalho foi a elaboração de Equipamentos de Proteção Individual 

que segundo a Norma Regulamentadora n° 6, dita sobre Equipamentos de Proteção 
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Individual, sua importância para neutralizar possíveis acidentes contra o corpo do trabalhador, 

evitar lesões ou minimizar a gravidade delas, além de proteger o corpo contra os efeitos de 

substâncias tóxicas, alérgicas ou agressivas, que causam doenças ocupacionais. 

Entre as principais causas de acidentes de trabalho no Brasil está a não utilização 

adequada dos Equipamentos de Proteção Individual. Visto que a Construção Civil é um setor 

como já foi mostrado em dados anteriores onde os acidentes de trabalho são muito frequentes, 

foi identificada a necessidade dessa pesquisa que tem o intuito de verificar se os trabalhadores 

da construção civil da cidade de Angicos/RN usam os equipamentos de proteção individual, 

se utilizam esses equipamentos corretamente, se os trabalhadores reconhecem a importância 

do uso desses equipamentos e identificar os motivos de uma possível não utilização adequada 

desses equipamentos pelos trabalhadores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo da relação dos trabalhadores da construção civil de Angicos/RN com o uso 

adequado de Equipamentos de Proteção Individual iniciou-se pela pesquisa bibliográfica e 

documental em que foi feito um levantamento dos equipamentos de Proteção Individual de 

cada função na construção civil utilizando a norma regulamentadora número 6 e o manual 

sobre equipamentos de Proteção Individual elaborada pelo Sindicato das Construtoras do 

Ceará(SINDUSCON-CE). Em seguida, foram aplicados questionários com trabalhadores da 

construção civil, no município de Angicos/RN para coletar os dados necessários para alcançar 

o objetivo da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram entrevistados 43 funcionários sendo 32 funcionários vinculados a empresas 

privadas que atuavam em construções de grande porte e 11 funcionários que trabalham como 

autônomos em construções e reformas de casas. Visto que a realidade entre os profissionais 

que trabalham para alguma empresa e os que trabalhavam como autônomos, então, buscamos 

separar os resultados para poder fazer uma melhor análise destes.  

Entre os 32 funcionários que foram entrevistados nas 3 obras de grande porte. Entre 

suas funções estavam 16 ajudantes geral, 7 pedreiros, 2 mestres de obras, 1 carpinteiro, 1 

armador, 1 bitoneiro, 2 técnicos de segurança e 2 estagiários de engenharia civil. Dos 11 

profissionais autônomos, 6 eram pedreiros, 2 serventes e 3 pintores. 
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Foi identificado quais Equipamentos de Proteção Individual(EPI’s) cada função da 

construção civil deveria utilizar durante o desempenho das suas atividades para comparar com 

os utilizados no dia a dia dos trabalhadores entrevistados e com isso verificar se está sendo 

usado corretamente e com frequência.  

Dentro do recomendado o operador de betoneira deve utilizar os seguintes EPI’s: óculos 

de segurança de ampla visão, máscara semi facial, protetor facial, avental de PVC, luva de 

PVC, látex ou nitrílica e calçado de segurança. O operador de betoneira entrevistado utilizava 

todos esses equipamentos recomendados. 

Para o armador é necessário a utilização de: protetor facial, avental de raspa, mangote 

de raspa, luva de raspa e calçado de segurança. Dentre o estabelecido o entrevistado só não 

utilizava o mangote de raspa e o avental. 

O carpinteiro entrevistado utilizava todos os equipamentos que são: óculos de segurança 

contra impacto, protetor facial, avental de raspa, luva de raspa, cinto de carpinteiro e calçado 

de segurança. 

O pedreiro tem que utilizar óculos de segurança contra impacto, luva de raspa, luva de 

PVC, látex ou nitrílica, botas impermeáveis e calçados de segurança. Nenhum pedreiro das 

obras de grande porte utilizava o calçado de segurança, usavam somente as botas 

impermeáveis. Os outros equipamentos eram utilizados por todos os pedreiros dessas obras. 

Nas obras de pequeno porte 4 pedreiros só usavam botas dos equipamentos estabelecidos, 1 

usava bota e óculos e outro usava bota, óculos e capacete. 

Os mestres de obra, os técnicos em segurança e os estagiários só precisam utilizar 

calçados de segurança e capacete. Todos utilizavam esses dois equipamentos. 

Os ajudantes gerais mais conhecidos como serventes precisam utilizar calçado de 

segurança e os equipamentos correspondentes aos da sua equipe de trabalho. Nas obras de 

grande porte todos estavam adequados a essa exigência. Porém, nas obras de pequeno porte 1 

servente só utilizava bota e o outro utilizava bota e capacete. 

Só foram entrevistados pintores de obras de pequeno porte. De acordo com o manual de 

equipamento de proteção individual, o pintor deve utilizar os seguintes equipamentos: óculos 

de segurança - ampla visão, máscara semi facial, máscara descartável, avental de PVC, luva 

de PVC, látex ou nitrílica, calçado de segurança. Dos entrevistados 2 utilizavam somente 

óculos de ampla visão e bota e o outro pintor só usava bota. 
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Outras questões foram abordadas nas entrevistas feitas com os trabalhadores. Nas 

tabelas a seguir temos os resultados numéricos de cada item. 

 

Tabela 1. Respostas quantitativas dos funcionários que trabalham para empresas 
privadas de construção. 
 

 
 

SIM NÃO 

Algum EPI lhe incomoda? 16 16 

Você faz a higienização dos 
seus EPI’s? 

15 17 

Se não tivesse fiscalização 
você usaria os EPI’s? 

24 8 

Você recebeu capacitação 
para utilizar EPI’s? 

30 2 

Já deixou de utilizar EPI’s 
alguma vez mesmo 
sabendo que era necessário 
e que existiam riscos se não 
utilizasse? 

16 16 

 

Pelos resultados mostrado na tabela 1 podemos verificar que metade dos trabalhadores 

de que trabalham em empresas privadas afirmam que algum equipamento de proteção 

individual trazem incomodo durante o seu uso. Os óculos foi citado por 7 pessoas como o 

equipamento que mais incomoda, 3 pessoas afirmaram ser o capacete o que gera maior 

incômodo e o cinto, a máscara e as luvas tiveram 1 citação cada. Um trabalhador respondeu 

que todos incomodavam e a metade da quantidade de entrevistados responderam que nenhum 

Equipamento de proteção individual incomodava. No quesito higienização que é uma 

responsabilidade dos empregados realizarem essa higienização, somente 47% realizam a 

higienização dos seus equipamentos. 75% dos trabalhadores assumiram que se não existisse a 

fiscalização do técnico de segurança do trabalho e do engenheiro eles não utilizariam os 

equipamentos. Dos trabalhadores dessa categoria 94% afirmaram ter recebido capacitação do 

técnico em segurança do trabalho para o uso adequado dos equipamentos de proteção 

individual. Metade dos entrevistados assumiu que já deixou de utilizar os equipamentos 

alguma vez mesmo sabendo que eram necessários. 
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Tabela 2. Respostas quantitativas dos funcionários que trabalham como autônomos em 
obras de pequeno porte. 

 

 
 

SIM NÃO 

Algum EPI lhe incomoda? 5 6 

Você faz a higienização dos 
seus EPI’s? 

5 6 

Se não tivesse fiscalização 
você usaria os EPI’s? 

- - 

Você recebeu capacitação 
para utilizar EPI’s? 

1 10 

Já deixou de utilizar EPI’s 
alguma vez mesmo 
sabendo que era necessário 
e que existiam riscos se não 
utilizasse? 

11 0 

 

Já nos resultados da tabela 2 pode-se observar que 6 trabalhadores responderam que os 

equipamentos de proteção individual não lhe incomodam e 5 responderam que incomoda sim. 

Desses 5 que responderam que incomodava, 4 disseram que o capacete é o que mais 

incomoda e 1 disse que a luva a que gera maior incômodo. Com relação a higienização dos 

equipamentos somente 45% realizam a higienização dos poucos equipamentos que esses 

utilizam. No item referente a fiscalização da utilização dos equipamentos de segurança 

individual os trabalhadores autônomos responderam que não tem quem os fiscalize porque as 

obras que eles trabalham não tem engenheiro e muito menos técnico em segurança do 

trabalho. Devido essa inexistência de um engenheiro e do técnico de segurança 

acompanhando as suas obras somente uma pessoa dos entrevistados respondeu já ter recebido 

capacitação para o uso de equipamento de proteção individual. Todos os entrevistados 

assumiram já ter deixado de utilizar os equipamentos alguma vez mesmo sabendo que eram 

necessários para diminuir os riscos de acidentes e doenças de trabalho. 
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CONCLUSÕES 

Com base nas informações coletadas na pesquisa pode-se evidenciar a necessidade de 

elaboração e uma ativa capacitação do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual 

para funcionários autônomos da construção civil na cidade de Angicos/RN já que nenhum 

desses profissionais receberam algum tipo de capacitação quanto ao uso desses equipamentos. 

Essa formação deve ser buscada pela prefeitura junto ao Ministério do Trabalho. Isso deve ser 

feito com urgência, pois os trabalhadores autônomos não tem consciência da importância do 

uso desses equipamentos já que dos entrevistados a maior parte só usava bota deixando de 

lado, assim, equipamentos de proteção fundamentais para as suas funções como o capacete, 

óculos e luvas. 

Os técnicos de segurança do trabalho e responsáveis pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes das empresas devem buscar realizar uma capacitação mais específica 

a parte de higienização dos equipamentos de proteção individuais, pois uma pequena parcela 

dos trabalhadores realizam a limpeza de forma adequada. 

Uma limitação que foi evidenciada foi que no momento de algumas entrevistas os 

técnicos de segurança do trabalho que estavam presente durante algumas entrevistas queriam 

responder pelos trabalhadores e isso poderia manipular dados dessa pesquisa, porém foi 

pedido para que os técnicos em segurança não intervissem nas respostas dos trabalhadores. 
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RESUMO: neste projeto, fez-se a confecção de um aparelho para o controle automático de 
toque dos horários da nossa escola, através da programação de dois microcontroladores. A 
ideia principal foi automatizar o toque dos horários, já que alguns horários não tocavam 
devido à falta de servidores nesses períodos, como 07:20h, 13:15h e 22:30h. Às vezes, o 
servidor também esquecia de tocar algum horário ou estava ocupado no momento, sendo que 
para tocá-lo deveria acessar um quadro elétrico para acionar um disjuntor. Para realizar o 
projeto, definiram-se as funções requeridas; em seguida, pesquisou-se o material necessário; 
realizou-se a programação e, por fim, a confecção do aparelho. O dispositivo possui 30 
memórias de horários, configuração dos dias nos quais estes devem tocar, configuração do 
tempo de toque e função “mudo”, caso haja necessidade, por exemplo, durante um evento ou 
concurso público, além de autonomia de até 5 horas em caso de falta de energia, através de 
bateria recarregável. A configuração do aparelho e o ajuste da hora são realizados por controle 
remoto de TV. Para confecção do equipamento, utilizou-se materiais de sucata de DVD, como 
display, sensor infravermelho, capacitores e regulador de tensão. O dispositivo foi implantado 
na escola para testes e já faz o controle dos horários automaticamente. 
Palavras–chave: aparelho, automático, controle remoto, escola, sirene. 
 

CLOCK TIMER OF CLASSES PERIODS 
 
ABSTRACT: in this project, it is did the manufacturing of one device to do the automatic 
control of ring of period of our school, through the programming of two microcontrollers. The 
main idea was computerize the ring of the periods, since some periods don’t ring due the 
absence of civil servant in this periods, like 07:00h am, 01:15h pm and 10:30h pm. 
Sometimes, the civil servant too forgot to ring some period or was busy in the moment, and to 
ring it, he should access a switchboard to set a switch. To do the project, they were defined 
the required functions; then, it was search the necessary material; it was did the programming 
and lastly, the manufacturing of the device. The device has 30 period’s memory, setting of the 
days which this have to ring, setting of the time of ring and “mute” function, if there is 
necessity, for example, during an event or public tender, besides autonomy until 5 hours in 
case of electric interrupt, by rechargeable battery. The setting of device and setting of time are 
performed by remote control of TV. To manufacturing of device, it was used recycled 
materials of DVD, like display, infrared sensor, capacitor, and voltage regulator. The device 
was introduced in the school to tests and already does the control of the periods automatically. 
KEYWORDS: device, automation, remote control, school, siren. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A automação predial é, com certeza, uma tendência de mercado. Percebemos ao nosso 

redor vários processos ocorrendo de forma automática através de dispositivos programados, 
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os quais garantem maior conforto e comodidade ao usuário, além de auxiliá-lo em uma vida 

cada vez mais corrida e complexa. Nesse contexto, a nossa proposta inicial foi desenvolver 

algo que pudesse fazer o controle dos horários de aulas, tocando a sirene em toda transição de 

horários ou intervalos. Embora haja produto similar no mercado, que atende essa necessidade, 

propomo-nos a desenvolvê-lo no laboratório da escola, como forma de incentivar a pesquisa e 

estudos avançados entre nossos alunos, já que a criação de projetos exige maior engajamento 

dos envolvidos e permite a maturação do conhecimento adquirido, pois “a articulação das 

várias áreas do conhecimento e das disciplinas da área das ciências, partilhando linguagens, 

procedimentos e contextos, converge para o trabalho educativo da escola como um todo, ao 

promover competências gerais dos alunos” (BRASIL, PCN+). 

Nesse contexto, procuramos algo que se mostrasse inovador para o projeto. Assim, 

realizamos a definição das funções que o aparelho deveria ter: configuração dos horários de 

aula, até 30 horários, ajuste do tempo de toque da sirene, configuração dos dias de toque e 

função “mudo” com controle independente, tudo via controle remoto, e autonomia de 

alimentação. Definidos esses parâmetros, fez-se a pesquisa dos materiais necessários para 

confecção do protótipo e, em seguida, a programação dos microcontroladores. Utilizou-se no 

projeto algumas peças encontradas em sucatas de DVD, como o display (usado para a 

exibição das funções e do relógio), sensor infravermelho, alguns capacitores e um regulador 

de tensão. 

Após a simulação do circuito em uma matriz de contatos, realizou-se a confecção do 

protótipo que ficaria controlando o toque dos horários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O desenvolvimento do projeto de relógio temporizador de horários de aulas ocorreu 

devido à percepção de alguns problemas ocorridos: como na escola o número de servidores é 

pequeno para atender a demanda de atividades, não havia alguém para sinalizar os horários de 

07:20h, 12:30h e 22:30h, isso porque os servidores trabalham entre 08:00h e 12:00h, no turno 

da manhã, 14:00h às 18:00h no turno da tarde e 18:00 às 22:00h no turno da noite. Além 

disso, às vezes se esquecia de tocar um horário ou este era sinalizado atrasado, devido à 

indisponibilidade de alguém para fazê-lo no momento. Dessa forma, foi proposta a 

automatização do toque de horários da escola para otimizar o trabalho dos servidores, haja 

vista que não mais haveria a preocupação em acionar a sirene no horário exato. Dessa forma, 

pensou-se em um aparelho que pudesse registrar os 21 horários de toque da sirene, que não a 

acionasse durante finais de semana e feriados, que não a acionasse durante eventos ou 
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seletivos e que pudesse ser montado no corredor próximo à sirene, de forma a não necessitar 

de serviços complexos para instalação. Assim, ficaram definidos os parâmetros iniciais do 

projeto. 

 Após isso, realizou-se a organização de funções que o aparelho deveria apresentar, bem 

como do material necessário, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Características de projeto do relógio temporizador de horários de aulas e recursos 
necessários para implementá-lo. IFMA, 2016. 

 

Dessa forma, fez-se a estimativa dos materiais necessários para a confecção do 

protótipo do projeto para implementação no controle dos horários da escola, chegando ao 

seguinte resultado, conforme Tabela 2. Além desses materiais, utilizou-se ferro de soldar, 

solda, alicate de corte e de bico, serra de metal (manual), cola de silicone, furadeira, presilha, 

fio 14AWG, parafusos para fixação, espuma para acabamento da área do display, os quais são 

acessórios/ferramentas para a confecção do protótipo. 

 
Tabela 2. Estimativa de materiais necessários para a confecção do protótipo do projeto e 
implementação no controle dos horários. IFMA, 2016. 
MATERIAIS UTILIZADOS QUANTIDADE 

Bateria recarregável 9V/280mAh 1 

Capacitor 0,1uF/16V 1 

Capacitor 0,3uF/16V 1 

Capacitor 4,7uF/16V 1 

CARACTERÍSTICAS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Possuir 21 memórias de horário 

Encontrar microcontrolador com memória 
EEPROM (electrically erasable 
programmable read-only memory) 
compatível  

Controle de toque por dia da semana, tempo 
de toque e dia da semana atual (para realizar 
o controle dos dias da semana) 

Adicionar aos requerimentos de memória 
EEPROM 3 bytes para gravação desses 
parâmetros 

Função mudo Definir esse parâmetro no programa 
Autonomia de alimentação em caso de 
interrupção da energia elétrica 

Bateria recarregável para fornecimento de 
energia em caso de queda de tensão 

Circuito montado em suporte para fácil 
instalação 

Montagem do circuito dentro de uma caixa 
de luz 4x2 polegadas, com suporte em MDF 
perfurado para fixação com bucha universal 

Instalação próxima à sirene 
Configuração e ajuste de hora através de 
controle remoto de TV 

Exibição do menu e relógio do aparelho Display de led 7 segmentos com 5 dígitos 
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Capacitor disco cerâmico 15pF 4 

Cristal oscilador quartzo 4MHz 2 

Diodo de uso geral 3 

Diodo Zener 10V, 1,3W 1 

Display LED 7 segmentos, 5 dígitos 1 

LED amarelo 8mm 1 

Microcontrolador PIC16F628A 1 

Microcontrolador PIC16F877A 1 

Receptor de infravermelho (photo module 

for PCM remote control systems) 
1 

Regulador de tensão 5V 1 

Relé 250Vac/10A, bobina 5Vdc 1 

Resistor 100Ω, 1/4W  1 

Resistor 100Ω, 2W 2 

Resistor 10KΩ, 1/4W 4 

Resistor 560Ω, 1/4W 9 

Transistor NPN 1 

Placa ilhada universal 15cmx9cm 1 

Caixa de luz 4x2 polegadas 1 

Placa de MDF 15cmx5cmx1cm 1 

Fonte DC 12V/1A 1 

Soquete para conector da fonte 1 

Fio condutor encapado para circuitos  4 metros 

 

Feita a estimativa de materiais, partiu-se para a programação dos microcontroladores. 

Primeiramente, programou-se o microcontrolador PIC16F628A para realizar a contagem de 

tempo dos segundos e minutos, gerando uma onda quadrada de período 1 segundo (pulsos de 

duração de 500ms a cada 500ms) e uma onda quadrada de 1 minuto (pulsos de duração de 30s 

a cada 30s), com sincronização por interrupção. O microcontrolador PIC 16F877A foi 

programado para realizar todas as outras funções mencionadas, cujo relógio é atualizado a 

cada minuto após a detecção da borda de descida dos pulsos enviados pelo outro 

microcontrolador. 
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Após realizados vários testes do circuito em uma matriz de contatos (Figura 1), 

procedeu-se a montagem do protótipo no laboratório, corrigindo-se erros na programação do 

microcontrolador através da programação ICSP (in circuit serial programming), uma técnica 

na qual se pode realizar a programação do microcontrolador já inserido no circuito final, 

podendo-se atualizar o  firmware ou  realizar correções de eventuais erros sem a necessidade 

de retirar o dispositivo eletrônico do circuito, o qual já estava, nesse caso, soldado à placa 

ilhada universal (Figura 2). 

 

 

Figura 1. Ensaios em laboratório do circuito montado em uma matriz de contatos. IFMA, 
2016. 
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Figura 2. Montagem do circuito em placa ilhada. IFMA, 2016. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As características finais do protótipo implantado na escola são, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3. Características finais do protótipo. IFMA, 2016. 
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

Possibilidade de salvamento de 30 horários de aula/intervalo 

Ajuste do tempo de toque da sirene de 1 a 9 segundos 

Ajuste individual dos dias de toque da sirene, de domingo a sábado 

Relógio com contagem dos dias da semana 

Função “reset” para limpar as memórias de horários e configurações 

Autonomia de até 5 horas em modo bateria (estimativa empírica) 

Modo bateria com desligamento do display, do led sinalizador de sinal do controle remoto e 

do relé de controle da sirene (apenas os “dois pontos” do display aparecem) 

Bateria recarregável com carregamento automático 

Organização automática dos horários na memória por ordem cronológica 

Acionamento da sirene por uma tecla específica, independente da função “mudo” 

 

 O dispositivo já montado ficou bastante compacto em tamanho (Figura 3). 
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Figura 3. Protótipo montado na caixa de luz com suporte em MDF. IFMA, 2016. 
 

 O protótipo foi instalado no corredor da escola, próximo à sirene, a qual tem um dos 

terminais ligado ao relé que está ligada à fase, fazendo o papel de um interruptor. Quando o 

microcontrolador estabelece no pino 40 o valor de 5Vdc, um transistor é posto no modo de 

saturação, excitando a bobina do relé, a qual deflete um contato que estabelece o fluxo de 

corrente na sirene, fazendo-a soar um barulho característico. O pequeno orifício no canto 

superior direito do dispositivo é a entrada do sinal infravermelho do controle remoto de TV. 

 Neste projeto, utilizamos o controle YG – 7180, da TV TOSHIBA. Para a interpretação 

do sinal do controle remoto, fizemos um algorítmo próprio, diferente do algorítmo encontrado 

na literatura. A ideia básica foi considerar a largura dos pulsos longos (1,66ms de duração) e 

curtos (500µs de duração) como “1” lógico ou “0” lógico, respectivamente, utilizando o 

intervalo de ausência de pulsos (620 µs) para reiniciar a contagem da duração dos pulsos 

subsequentes. Nesse caso, formamos uma tabela de códigos de controle remoto de 32 bits, 

sendo os 16 mais significativos idênticos (código de identificação) e os 16 menos 

significativos referentes aos comandos enviados pelo controle remoto (Figura 4). 
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Figura 4. Sinal de controle remoto (tecla 7 do controle YG – 7180). IFMA, 2016. 
 

 Ao montarmos o aparelho no local indicado, percebemos que houve o atraso de cerca 3 

minutos em um intervalo de 4 dias, o que significa que houve um atraso relativo de 31,25ms a 

cada minuto (3 minutos x 60 segundos dividido por 4 dias x 24 horas x 60 minutos), algo não 

observado no laboratório durante a semana de testes realizados. Dessa forma, como etapa 

corrente, está-se trabalhando na mensuração dos intervalos de tempo em que os atrasos 

ocorrem para detectar se estes são fixos ou variáveis, ou seja, se dependem de fatores internos 

ou externos. No momento, um servidor deve fazer o ajuste do relógio a cada 2 dias. Caso os 

atrasos sejam periódicos, poderemos fazer a compensação via programação e atualizá-la no 

microcontrolador responsável pela geração do clock. 

 

CONCLUSÕES 

 Embora tenha ocorrido o atraso no relógio, o projeto em geral foi bem aceito pela 

comunidade acadêmica. Vários alunos ficaram motivados a desenvolver novas ideias e 

aplicações por verem um produto ser desenvolvido no laboratório da prórpia escola, com 

recursos do laboratório e também de sucata. Por outro lado, os servidores gostaram muito da 

ideia por terem uma ferramenta auxilar que os ajuda durante a execução das atividades. 

 Ao ser detectado o motivo do atraso no clock, algo que não foi identificado nos testes 

de laboratório através dos instrumentos de medição e no período que o aparelho permaneceu 

ligado, faremos a atualização do firmware a fim de compensar o atraso, melhorando a 

exatidão do relógio interno, ou modificaremos o circuito gerador do clock. 
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RESUMO: Biorremediação é o processo que visa acelerar a taxa de biodegradação de 
inúmeros xenobióticos, baseada no estímulo da atividade metabólica dos micro-organismos, 
permitindo a conversão dos contaminantes em metabólitos e biomassa num espaço de tempo 
reduzido. O objetivo deste trabalho foi avaliar a degradação de fenantreno e pireno, em solo, 
empregando a associação de bioaumento e bioestímulo. Foi utilizado um consórcio formado 
por 4 linhagens pseudomônades, isolados de ambientes historicamente impactados em 
reatores contendo 250 g de solo, contaminado por 10 ou 20 mL de óleo lubrificante, e 
suplementado com 5 ou 10 g de torta de Gossypium sp. Após 60 dias, os HPA foram 
removidos entre aproximadamente 76,5 e 80,5%, considerando as perdas abióticas de 11,7 e 
12,6%, respectivamente nas duas condições de contaminação por óleo testadas. A torta de 
algodão desempenhou um papel fundamental na remoção dos HPA, independentemente da 
quantidade suplementada ao solo, permitindo que a população se mantivesse alta do início ao 
final do processo. Um teste complementar de respiração microbiana confirmou esta 
afirmativa.  
Palavras-chave: Biorremediação, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa 

 

Biological removal of phenanthrene and pyrene from a soil added with 
Gossypium sp. cake 
 
ABSTRACT: Bioremediation is the process aim to increase the rate of biodegradation of 
numerous xenobiotics, based on the stimulation of microbial metabolic activity, allowing the 
conversion of contaminants into metabolites and biomass. The objective of this work was to 
evaluate the degradation of phenanthrene and pyrene in soil by employing the combination of 
bioaugmentation and biostimulation. A consortium composed of 4 pseudomonads strains, 
isolated environments historically impacted was used in microcosms containing 250 g of soil 
contaminated with 10 or 20 ml of lubricating oil and supplemented with 5 or 10 g of 
cottonseed cake. After 60 days, the HPA were removed between about 76.5 and 80.5%, 
considering abiotic losses of 11.6 and 12.7%, respectively, in the two conditions of 
contamination tested. The cottonseed provided a key role in the removal of PAH, regardless 
of the amount supplemented to the soil, allowing the population to remain high from the 
beginning to the end of the bioprocess. A complementary microbial respiration test confirmed 
this response. 
KEYWORDS: Bioremediation, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa 
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INTRODUÇÃO 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) constituem uma família de 

compostos representados por dois ou mais anéis condensados e integrados, organizados em 

arranjos lineares, angulares ou agrupados (MEIRE et al., 2007; NETTO et al., 2000). Sua 

natureza lipossolúvel permite uma fácil assimilação em mamíferos por inalação, ingestão ou 

através da pele, concentrando-se posteriormente no tecido adiposo (JACQUES et al., 2007). 

Os HPA são originados naturalmente e de forma continua por meio da combustão 

incompleta da matéria orgânica. Estima-se que incêndios florestas e no campo, do mesmo 

modo que a combustão de combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela introdução 

desses compostos na natureza. No entanto, a literatura relata que a ação humana é a maior 

fonte de origem dos HPA no ambiente (PAGE et al., 1999; YUNKER et al., 2002 e SISINNO 

et al.,2003). 

 São conhecidos mais de 100 tipos de HPA. Entretanto, de acordo com a Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos, apenas 16 são considerados prioritários, isto é, 

essencialmente significativos no controle ambiental de poluentes orgânicos: acenafteno 

acenaftileno, antraceno, benzo[a]antraceno, benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[g,h,i], perileno, benzo[k]fluoranteno, criseno, dibenzo[a,h]antraceno, fenantreno, 

fluoranteno, fluoreno, indeno[1,2,3-c,d]pireno, naftaleno e pireno (JACQUES et al., 2007; 

MEIRE et al., 2007).  

 A biorremediação é um processo no qual plantas ou micro-organismos são utilizados 

para remover ou reduzir o teor de contaminantes ambientais. Os tratamentos podem ser do 

tipo ex-situ ou in-situ. O primeiro é realizado fora do local onde houve contaminação e o 

segundo realizado no próprio local da contaminação e geralmente apresenta menores custos e 

impactos ambientais (NANO et al., 2003). 

 Tratando-se da remoção de HPA em solos, duas estratégias de biorremediação podem 

ser utilizadas, bioestímulo e bioaumento, aplicados respectivamente quando a relação C: N: P 

está afetada, admitindo-se a utilização de cossubstratos. Diversos micro-organismos podem 

ser empregados no processo, tais como, Mycobacterium sp., Haemophilus sp., Rhodococcus 

sp. E Paenibacillus sp. Entretanto, Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria com elevado 

potencial, uma vez que pode desenvolver-se em ambientes hostis e utilizar mais de 90 

compostos orgânicos como fonte de carbono (SHRIVASTAVA et al., 2004; 

VASCONCELOS, DE FRANÇA e OLIVEIRA, 2011). 

 A agroindústria é responsável pela produção de uma grande quantidade de 

subprodutos, dentre eles as tortas, resultantes da prensagem de sementes de oleaginosas. 
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Embora apresentem fibras, proteínas e compostos antioxidantes em sua composição, as tortas 

de prensagem são consideradas coprodutos com baixo valor comercial, sendo destinadas 

como ração animal ou desprezadas, na maior parte das vezes (SEVERINO et al., 2004). 

 Utilizando estes coprodutos como cossubstrato de processos como a biorremediação 

de solos contaminados por HPA, as tortas podem receber uma destinação mais nobre. 

Baseado nessa premissa, o objetivo do trabalho foi analisar a remoção de dois HPA, 

utilizando um consórcio formado por linhagens de pseudomônades, associado à adição de 

torta de semente de algodão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Solo, contaminante e cossubstrato 

 Foi utilizado um solo coletado de região circunvizinhas a postos de gasolina da Região 

Metropolitana de João Pessoa-PB. O contaminante utilizado consistia uma mistura de óleo 

lubrificante usado, adquirido em uma oficina mecânica. A torta de semente de Gossypium sp., 

empregada como cossubstrato do processo, foi gentilmente cedida pela Embrapa-algodão. As 

principais características do solo, óleo e cossubstrato estão sumarizadas na Tab. 1. 

 

Tabela 1. Propriedades do solo, óleo contaminante e cossubstrato empregados no 
experimento de biodegradação. UFPB 2016 

Propriedade ou analito Solo ¹ Óleo lubrificante ¹ Torta de gergelim ² 

pH em Água 7,9 ± 0,1 --- --- 
CRA (%) 49,9 ± 0,1 --- --- 
Umidade (%) 16,1 ± 0,1 --- --- 
Nitrogênio total (%) 2.365,0 --- 5,8±0,1 
Densidade (g/ml) --- 1,0095 n.a. 
Percentual de Sólidos 87,3 97,4 n.a 
TPH (mg. Kg ⁻¹)   n.a 
Faixa Gasolina (C8-11) <229 <10.226  
Faixa Querosene (C11-14) <229 <10.226 n.a 
Faixa Diesel (C14-20) <229 <10.226 n.a 
Óleo Lubrificante 11.543 445.000 n.a 
TPH total 11.664 448.000 n.a 
16 HPA total (mg. Kg ⁻¹) 0,77 50,1 n.a 
Naftaleno (mg. Kg ⁻¹) 0,60 45,3 n.a 
Fenantreno (mg. Kg ⁻¹) 0,03 2,10 n.a 
Pireno (mg. Kg ⁻¹) <0,01 2,73 n.a 

CRA- Capacidade de retenção de água. TPH – hidrocarbonetos totais do petróleo. HPA – hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos. n.a. – não se aplica. 1 caracterizado por Bioagri ambiental. 2 Caracterizados por 
Embrapa Agroindústria Ambiental. * Apenas 3 HPA foram detectados em concentrações significativas                                                                                                      
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 Consórcio microbiano e análises microbiológicas 

 Foi empregado um consórcio formado por 4 linhagens de pseudomônades: duas 

Pseudomonas aeruginosa (TGC01 e RX10) e duas Burkholderia cepacia (RX05 e RX06), 

oriundos respectivamente de solos de postos de gasolina e de embalagens de produtos para 

alisamento ou descoloração de cabelos, depositados na coleção de cultura do Laboratório de 

Microbiologia Ambiental do Centro de Biotecnologia da UFPB. 

 O pré-inóculo do consórcio foi preparado empregando a técnica dos blocos de gelose 

descrito por Vasconcelos, Lima e Calazans (2010). Suspensões de culturas recentes de cada 

linhagem do consórcio foram preparadas com solução salina de NaCl 0,85% e aplicadas sob 

forma de tapete na superfície de Ágar Nutriente, disposto em placas de Petri previamente 

esterilizadas. A incubação ocorreu à 30°C por 24h. Em seguida 4 blocos por linhagem, 

medindo 6 mm de diâmetro por 2 mm de altura foram cortados e transferidos para erlenmeyer 

contendo 100 mL de Meio Mineral Mínimo, de composição: K2HPO4 (0,5g/L); (NH4)2SO4 

(0,5 g/L); MgSO4 (0,5 g/L), FeCl2 (10 mg/L); CaCl2 (10 mg/L); MnCl2 (0,1 mg/L) e ZnSO4 

(0,01 mg/L), pH 7,2±0,2, suplementado com 0,1g de extrato de levedura e uma gota de 

solução de complexo de vitamina B (Roche, São Paulo, Brasil). Cada bloco apresentava uma 

concentração celular de ≈ 95±4x108 UFC/cm2. A incubação foi conduzida sob agitação por 

24h e 30ºC. 

 Os ensaios de quantificação microbiana nos reatores ocorreram nos tempos: 1, 10, 30 e 

60 dias, utilizando a técnica do Pour plate e ágar nutriente como meio. Uma amostra de 10 g 

do solo foi misturada à solução salina e após diluições decimais seriadas, o volume de 0,1 mL 

foi distribuído nas placas de Petri, sendo incubadas por 48h à 30°C. Os resultados foram 

expressos em UFC/g, unidades formadoras de colônia por grama de solo (GENHARDT et al., 

1994).  

 Para o ensaio de respiração microbiana foi empregada a técnica descrita por Severino 

et 

al. (2004), baseada na titulação da solução de NaOH 1,0 mol/L com solução de HCL 1,0 

mol/L, na presença de vermelho de fenol. Em cada reator foi disposto um recipiente contendo 

25 ml da solução do hidróxido, substituindo-o a cada abertura do reator para titulação. O 

ensaio foi conduzido nos dias 1, 10, 30 e 60. A concentração produzida de CO2 foi calculada 

empregando a Eq. 1. 

Eq.(1). CO2 (mg/mL) = {(V1 – V0) x 44} ÷ ms 
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Onde: V1–volume (mL) de HCl necessário para neutralizar NaOH no reator; V0–

volume (mL) de HCl necessário para neutralizar NaOH no reator controle (sem micro-

organismo); 44– massa molecular do CO2; e ms–massa (kg) do solo no reator. 

 

 Ensaio de biodegradação  

O ensaio foi conduzido em reatores de polietileno transparente com capacidade para 

500 mL, adicionado de 250 g de solo. Foram preparados 10 reatores (Tabela 2), onde a 

remoção dos HPA foi avaliada empregando diferentes concentrações de óleo contaminante e 

torta de algodão. 

 

Tabela 2. Condições empregas aos reatores. UFPB 2016 
Reatores Óleo (ml) Torta de algodão (g) 
1 10 5 
2 10 5 
3 20 5 
4 20 5 
5 10 10 
6 10 10 
7 20 10 
8 20 10 
9 – controle abiótico 10 0 
10 – controle abiótico 20 0 

 

O ensaio teve duração de 60 dias, conduzido à temperatura de 25ºC. O volume de 

suspensão do consórcio adicionado correspondeu a 5% da massa de solo adicionado ao reator 

(10 mL). A eficiência de algodão na degradação do fenantreno e pireno foi avaliada adotando 

um planejamento fatorial 2² completo. Os fatores estudados foram a concentração do 

contaminante (razões solo/óleo 1:25 e 1:12,5) e do cossubstrato (razões solo/torta 1:5 e 1:10). 

Para garantir o suprimento de oxigênio, o solo foi regularmente aerado por meio de 

revolvimento a cada abertura durante os ensaios microbiológicos. Os valores de pH e o ensaio 

da umidade em base seca foram monitorados por metodologias da EMBRAPA (1979). Para 

calcular as perdas abióticas, os reatores controle foram mantidos estéreis por adição de uma 

solução nitrato de prata 10% (m/m). A análise estatística empregou o teste de Scott-Knott ao 

nível de 5% de probabilidade, empregando o programa SISVAR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao final dos 60 dias, houve uma importante redução do fenantreno e do pireno no solo 

(Tab.3). As condições que apresentaram o melhor percentual de degradação de ambos os 
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HPAs foram, respectivamente, 1 e 3. Na condição 1, o valor de óleo e torta considerados 

foram as menores admitidas pelo experimento. Já na 3, o volume de óleo foi o mesmo 

enquanto a massa de torta de algodão estava duplicada. Seguindo esse resultado, pode-se 

propor que a suplementação com a torta de algodão permitiu a degradação do fenantreno e do 

pireno por meio da estimulação do consórcio microbiano adicionado ao solo, e que o aumento 

da massa do cossubstrato não influenciou na remoção, podendo assim ser utilizada menos 

quantidade de um coproduto que em tese, impactaria mais o ambiente a ser tratado. 

 

Tabela 3. Fonte de hidrocarboneto preferencial e média da degradação do fenantreno e pireno pelos 
diferentes consórcios na presença dos cossubstratos*. UFPB,2016. 

Reatores 
Óleo 
(ml/Kg) 

Torta 
(g/Kg) 

% de degradação** 
Δ DP 

FEN PIR 
 
1 

 
40 

 
20 

 
78,3±0,1 Ca 

 
80,6±0,1 Ba 

 
0,2 

 
PIR 

2 80 20 65,3±0,3 Aa 79,6±0,2 Aa 0,4 PIR 
3 40 40 78,8±0,3 Ca 80,7±0,3 Ba 0,4 PIR 
4 80 40 72,8±0,2 Ba 79,6±0,2 Aa 0,4 PIR 

* considerando as perdas abióticas de 11,7±0,1 e 12,6±0,1 quando empregados 20 e 40 mL/Kg de óleo nos 
reatores, respectivamente; FEN -  fenantreno; PIR – pireno; Δ - variação da relação mássica inicial e final entre 
FEN e PIR; DP – degradação preferencial.** Média de degradação do fenantreno e pireno seguidas da mesma 
letra minúscula na coluna e da mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente, entre si, pelo 
teste de Scott-Knott, (p < 0,05). 

 

 A variação da relação mássica inicial e final dos HPA revelou que o pireno foi o 

composto preferencial do consórcio. A preferência por HPA de alta massa molecular, isto é, 

com mais de 4 anéis condensados, é pouco reportada na literatura (VASCONCELOS, DE 

FRANÇA e OLIVEIRA, 2011). Isto pode ser explicado pelo fato dos mico-organismos 

possuírem enzimas que viabilizam a transformação desse HPA em intermediários das rotas 

metabólicas e, consequentemente esses HPA possam servir de fonte de carbono e energia 

(JACQUES, 2005). Sugere-se que a torta de algodão participou como adjuvante do processo 

de assimilação do HPA. A torta pode contribuir para síntese de substâncias microbianas, as 

quais contribuíram para aumentar o bioacesso ao pireno, nos agregados do solo, seguido de 

sua assimilação (GONG et al., 2007). 

 Em complemento, o cossubstrato também estimulou a microbiota como pode ser 

observado na representação gráfica a quantificação bacteriana (Fig. 2). 
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    Figura 2. Quantificação das bactérias heterotróficas cultiváveis. UFPB, 2016. 

 

 Após a adição do consórcio, a população estimada no solo foi cerca de 108 UFC/g, 

permanecendo até o final do processo. A análise de micro-organismos in situ é imprescindível 

para aferir a ação hidrocarbonoclástica na natureza (SANTOS, 2013). 

O resultado do teste de respiração microbiana complementa a informação revelada 

pela quantificação. Na Figura 3 estão apresentadas as médias das estimativas de emissão de 

gás nos reatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estimativa da emissão de gás carbônico nos reatores. Condições de óleo (mL/Kg) e 
de torta (g/Kg), respectivamente nos reatores: 10 e 5 (preto); 2 – 20 e 5 (cinza); 3 –10 e 10 
(preto pontilhado) e 4 – 20 e 10 (cinza pontilhado) UFPB,2016. 

  

 O teste serviu como parâmetro de comparação da eficiência metabólica dos 

consórcios. A emissão de gás foi proporcional ao teor de torta suplementado no solo dos 

reatores. Quando a menor concentração de contaminante foi empregada, concentrações 

menores de CO2 foram determinadas, ao passo que no emprego de concentrações maiores, as 
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maiores emissões foram detectadas. Neste contexto, o teste revelou as propriedades 

hidrocarbonoclástica da microbiota. Cabe ressaltar que dada as condições dos testes, os 

resultados não expressam apenas o CO2 acumulado como produto da degradação dos HPA. 

Parte deles podem ter origem nos demais compostos presentes, tais como, outros 

hidrocarbonetos nas diferentes frações do óleo lubrificante, assim como o óleo residual 

existente nos cossubstrato. 

 

CONCLUSÕES 

 O consórcio empregado reduziu de forma significativa os teores de fenantreno e pireno 

no solo, revelando que menos cossubstrato pode ser aplicado, independentemente do teor do 

óleo. 
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RESUMO: A indústria têxtil é um dos setores mais importantes para a economia mundial, no 
entanto os impactos ambientais ocasionados em decorrência de sua funcionalidade propiciam 
a geração de volumes elevados de efluentes que, por sua vez, são nocivos para o meio 
ambiente, podendo afetar até mesmo a salubridade humana. Dessa forma, o presente trabalho 
propôs o estudo da degradação do corante Índigo Carmim e Índigo Blue de efluente têxtil in 
natura diluído a 25% e 50% (v/v), em um reator de fluxo contínuo inoculado com biomassa 
imobilizada de Phanerochaete chrysosporium, com tempo de detenção hidráulica de 12 h. O 
desempenho do reator aeróbio com fungos foi avaliado por meio das determinações de pH, 
corante e matéria orgânica, expressa em DQO. As maiores remoções registradas de corante 
foram de 94% e 99%, para as diluições de 25% e 50%, respectivamente. Em relação à matéria 
orgânica total e solúvel, os valores mais expressivos encontrados estiveram acima de 88% e 
89%, para ambas as diluições tendo, desta forma, o tratamento biológico proposto se 
mostrado eficiente na degradação do corante presente no efluente têxtil in natura. 
Palavras–chave: biorremediação, corantes, indústria têxtil  

 

 DYE AND ORGANIC MATTER REMOVAL OF TEXTILE EFFLUENT 
IN NATURA BY Phanerochaete chrysosporium 
 
ABSTRACT: The textile industry is one of the most important sectors for the world 
economy, however the environmental impacts caused due to its functionality provide the 
generation of high volumes of effluents, in turn, they are harmful to the environment and can 
affect even human health. Thefore, this paper proposes the study of the degradation of dye 
Indigo Carmine and Indigo Blue in textile effluent in natura diluted to 25% and 50% (v/v), in 
a continuous flow reactor inoculated with immobilized biomass of Phanerochaete 
chrysosporium with hydraulic detention time of 12 h. Thus, the performance of the aerobic 
reactor with fungi was evaluated by means of pH measurements, dye and organic matter 
expressed in COD. The highest value recorded dye removals were 94% and 99% for dilutions 
of 25% and 50%, respectively. For total and soluble organic matter, the higher values were 
above 88% and 89% for both dilutions, and this way the biological treatment proposed shown 
to be efficient in the degradation of the dye present on the textile effluent in natura effluent. 
KEYWORDS: bioremediation, dyes, textile industry  
 
 

INTRODUÇÃO 

A indústria têxtil é um dos segmentos mais importante na economia mundial, 

embora a disparidade entre as pequenas e grandes indústrias em relação à tecnologia 
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sejam muito significativas, todas têm em comum o fato de serem causadores de 

impactos ambientais, o que é atribuído ao baixo aproveitamento de insumos, gerando 

grandes volumes de efluentes que possuem elevada carga orgânica e forte coloração, 

interferindo, dessa forma, nos processos de fotossíntese acarretando problemas para o 

habitat aquático (JUNIOR et al., 2012). Além disso, muitos corantes presentes nesses 

efluentes são resistentes à degradação natural e de ratificado caráter mutagênico e 

cancerígeno. Ademais, os efluentes da indústria têxtil podem liberar substâncias toxicas 

tais como metais pesados, que são difíceis de remover da água residual e tem a 

possibilidade de escapar das competências dos sistemas convencionais de tratamento 

(DAÂSSI et al., 2013).  

A ampla variedade e complexidade desses efluentes, seguido pelas imposições 

da legislação que exigem tratamentos competentes, têm causado o progresso de novas 

tecnologias que visam o seu tratamento mais eficiente e adequado, levando em conta o 

tempo, rendimento e custos dos métodos existentes. Técnicas disponíveis, tais como 

adsorção física e biológica, filtração por membranas, a oxidação, a ozonização e 

biodegradação microbiana são geralmente empregadas para correção desses efluentes 

(KHANDARE e GOVINDWAR, 2015). Os processos físicos, químicos e biológicos 

são algumas das formas de tratamento possíveis para o efluente têxtil. Dentre os 

processos biológicos, cita-se a biorremediação, técnica que utiliza os micro-organismos 

como fungos, bactérias, algas ou a produção de enzimas proveniente deles com o 

proposito de degradar, reduzir e eliminar esses poluentes do meio ambiente (PIRES, 

2013). 

Visando empregar o potencial de fungos de podridão branca para a degradação 

de efluentes provenientes de águas residuárias, a presente pesquisa teve como objetivo a 

degradação do corante Índigo Carmim e Índigo Blue de efluente têxtil in natura diluído 

a 25% e 50%, em um reator de fluxo contínuo inoculado com biomassa imobilizada de 

Phanerochaete chrysosporium.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cultivos do microrganismo e produção de esporos 

A espécie Phanerochaete chrysosporium foi cultivada em meio de cultura com a 

seguinte composição: Extrato de levedura 2 g/L, glicose 20 g/L, K2HPO4 1 g/L, KH2PO4 

0,6 g/L, MgSO4 0,5 g/L, peptona 2 g/L e 18 g/L de Agar. O meio foi vertido em placas 



 

5954 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

de Petri, e em seguida, ocorreu à inoculação do micro-organismo no mesmo. Segundo 

ANDRADE (2013) as placas foram mantidas sob 28ºC em estufa microbiológica, 

durante sete dias. Após este período os esporos foram removidos com uso de solução 

salina isotônica acrescida de Tween 80 e transferidos para tubos de ensaio. Para a 

inoculação do reator utilizou-se a concentração de 2 x 106 esporos/mL. 

Imobilização da biomassa no reator 

A espécie Phanerochaete chrysosporium foi imobilizada em espuma de 

poliuretano, cortada em cubos de 1 cm de aresta. Cinco gramas de espuma, previamente 

esterilizadas foram colocadas em redes de polietileno e, em seguida, dentro de baleiros 

contendo meio nutritivo com macronutrientes com a seguinte composição: glicose 5 

g/L, NaNO3 0,25 g/L, MgSO4.7H2O 1 g/L, CaCl2.H2O 0,04 g/L, (NH4)2SO4 0,5 g/L, 

KH2PO4 2 g/L, H2MoO4 0,02 g/L, MnSO4 0,02 g/L, Fe2(SO4)3 0,02 g/L e ZnSO4.7H2O 

0,01 g/L. E contendo também 10 ml/L micronutrientes, com a composição a seguir: 

MgSO4.7H2O 3,0 g/L, NaCl 1,0 g/L, MnSO4.H2O 0,5 g/L, FeSO4.7H2O 0,1 g/L, 

ZnSO4.H2O 0,1 g/L, CoCl2.6H2O 0,1 g/L, CaCl2.2H2O (0,082), H3BO3 0,01 g/L, 

CuSO4.5H2O 0,01 g/L. Posteriormente à inoculação dos esporos fúngicos, os baleiros 

receberam aeração por meio de mini-compressores. A cada 72 h o meio de cultura era 

trocado, durante 14 dias, até a formação do biofilme na superfície do material suporte. 

Após esse período, a biomassa dos baleiros foi transferida para o reator o qual foi 

operado em regime de escoamento contínuo. 

 Montagem, operação e monitoramento do reator 

O reator utilizado durante o estudo, foi confeccionado em acrílico, com volume 

útil de 4 L e diâmetro interno de 100 mm e 80 cm de altura. A estrutura possuía 

dispositivos de entrada e saída da água residuária e também orifícios para entrada de ar, 

provida por mini-compressores, com 220 KW de potência e vazão de aproximadamente 

4,1 L.min-1. O tempo de detenção hidráulica (TDH) utilizado foi de 12 h. A água 

residuária in natura que foi coletada do tanque de equalização da indústria têxtil para a 

alimentação do reator foi diluída a 25% (v/v) e a 50% (v/v), adicionando-se 10 mL/L de 

solução de micronutrientes que possuía como composição: MgSO4.7H2O 3,0 g/L, NaCl 

1,0 g/L, MnSO4.H2O 0,5 g/L, FeSO4.7H2O 0,1 g/L, ZnSO4.H2O 0,1 g/L, CoCl2.6H2O 

0,1 g/L, CaCl2.2H2O (0,082), H3BO3 0,01 g/L, CuSO4.5H2O 0,01 g/L. Além de 

acrescida os seguintes macronutrientes: KH2PO4 0,2 g/L, MgSO4.7H2O 0,5 g/L, 

CaCl2.2H2O 0,1 g/L e glicose 0,5 g/L.  
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O reator foi monitorado por meio das determinações de pH, corante e DQO 

(Demanda Química de Oxigênio). A determinação da concentração de corante ocorreu 

por método espectrofotométrico, com a leitura efetuada no comprimento de onda 660 

nm. Estabeleceu-se a relação entre a absorbância e o equivalente em termos de 

concentração de corante e construiu-se a curva de calibração, conforme Rodrigues et al. 

(2011). As demais determinações aconteceram de acordo com APHA (2005). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O pH do afluente para ambas diluições não apresentou grande variação pois ele 

era inicialmente ajustado para uma faixa entre 4,95 e 5,05, já que o afluente coletado 

apresentava uma média de pH de, aproximadamente, 10,1. Nota-se que, na Figura 1, os 

valores de pH obtidos para o afluente e o efluente, onde para a diluição de 25%  obteve-

se uma média de 7,35 ± 0,57 com o maior e menor valor apresentado no ponto 7 de 7,48 

e ponto 4 de 5,6. Já para o pH de 50%, sua media foi de 7,44 ± 0,44, com maior valor 

no ponto 6 com 7,87 e o de menor no ponto 9 com 6,51. A faixa de pH obtido neste 

trabalho, não difere muito dos intervalos de pH encontrados na literatura acadêmica, 

como no estudo desenvolvido por DAÂSSI (2013), onde ele utiliza os fungos 

Coriolopsis gallica (BS54), Bjerkandera adusta (11B), T. versicolor (A3) e Trametes 

trogii (AD40), para a degradação  do corante lanaset grey g, e o pH encontra- se entre 3-

8. 

     
 

(a)                                                                 (b) 
Figura 1. Variação do pH para as diluições de 25% (a) e 50% (b). IFCE, 2016. 

 
Para a degradação de corante observou se uma boa eficiência em todas as etapas 

de diluições do reator, na Figura 2, foram apresentas as eficiências para ambas as 

diluições 25% e 50%, respectivamente. Certificou-se que a eficiência média para a 

diluição de 25% foi de 93,92 (±1,35) com o ponto 7 apresentando a maior remoção de 
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94,02 % e o ponto 9 o menor de 91,22%. O ponto 2 teve a maior remoção de 98,67% e 

o ponto 10 o menor de 72,30%, com média de 93,04% (±7,96) para a diluição de 50%.. 

Portanto podemos constatar que o efluente que obteve o maior percentual de remoção 

foi o de 25% embora os valores para a outra diluição não estejam tão distantes. 

BACCAR et al (2011) estudou, o potencial de três fungos de podridão branca, 

sendo eles: Trametes versicolor, Ganoderma lucidum e Irpex  lacteus para a 

descoloração do corante comercial Black Dycem. Os resultados indicaram que a T. 

versicolor teve a capacidade de remover 86% a 89% do corante exibindo assim a maior 

eficiência entre os três fungos analisados, tanto em termos de extensão e rapidez. 

DEVICI et al (2016) utilizaram biorreator de membrana fúngica (FMBR) e um reator de 

membrana fotocatalítica (PMR) de forma integrada para testar a eficiência da 

biodegradação fúngica e fotocatalítica da degradação de águas residuais de processos de 

lavagem têxtil. Para a biodegradação fúngica a espécie utilizada foi o Phanerochaete 

chrysosporium e a remoção de corante teve uma média de 56%. 

 

Figura 2. Remoção de corante para as diluições de 25% e 50%. IFCE, 2016. 

Na Figura 3 é apresentada as variações nas concentrações de DQO total para as 

diluições analisadas. O ponto 6, com 1270,15 mg/L, foi o que mostrou maior 

concentração no afluente e o ponto 4, com 746,51 mg/L, o de menor concentração, já 

para o efluente o ponto 1, com 87 mg/L, foi o de menor concentração e o de maior foi o 

ponto 5, com 321,19 mg/L, para a diluição de 25%. O afluente na diluição de 50% 

apresentou o ponto 10, com 1826,07 mg/L, de maior concentração e o de menor foi o 

ponto 3, com 825,80 mg/L, em relação ao efluente, a maior concentração ocorreu no 

ponto 20 (475,26 mg/L), e a menor no ponto 2 (26,10 mg/L). Segundo ANASTASI et al 

(2012) valores elevados de DQO são comumente encontrados em efluentes têxteis como 

em decorrência do processo de tingimento. 
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(a)                                                                       (b) 

Figura 3. Variação de DQO Total para as diluições de 25% e 50%. IFCE, 2016. 

Na Figura 4 representa o percentual de remoção de DQO Total para a diluição 

de 25% e 50%, observa-se então que com uma média de 87,06% (± 12,37) e o ponto 2 

de maior remoção com 98,24% e o de menor com 57.21% foi o ponto 4, para a diluição 

de 25%, portanto um rendimento maior que a diluição de 50% que obteve uma média de 

88,37% (±12,67)  e os pontos de maior e menor remoção foram o 2 com  98,24% e o 9 

com 57,31%. 

 

Figura 4. Remoção de DQO Total para as diluições de 25% e 50%. IFCE, 2016. 

Para a parcela de DQO Solúvel observada na Figura 5 que apresenta as variações 

de concentração desse parâmetro, na diluição de 25% o ponto 20 com 1034,46 mg/L 

obteve a maior concentração e o ponto 1 com 502,20 mg/L a menor concentração para o 

afluente, para o efluente a maior concentração ocorreu no ponto 4 com 150,71 mg/L e a 

menor no ponto 3 com 12,96 mg/L. Já em relação a diluição de 50% o afluente possuiu 

a maior concentração no ponto 1 com 1261,54 mg/L e a menor no ponto 3 com 482,24 

mg/L. O efluente por sua vez no ponto 19 com 309.13 mg/L obteve sua maior 

concentração e a menor no ponto 4 com 21,19 mg/L. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 5. Variação de DQO Sóluvel para as diluições de 25% e 50%. IFCE, 2016. 

Na Figura 6 é mostrado o percentual de remoção de DQO Solúvel para a 

diluição de 25% e 50%. Observou-se que a remoção média foi de 89,38% (± 6,59), com 

a maior remoção de 98,21% (ponto 3) e menor de 76,62% (ponto 4), para a diluição de 

25%. Desta forma, ocorreu eficiência menor que a diluição de 50%, na qual a remoção 

média foi de 90,79% (±12,89), com máxima de 98,18% (ponto 2) e mínima de 58,90% 

(ponto 9).  

MARINHO et al (2014) analisaram a remoção do corante Índigo carmim de 

efluente têxtil sintético, com valor médio de concentração na caracterização do efluente 

de  100 mg. L-1, por meio de reator continuo de fluxo ascendente, inoculado com o 

fungo Aspergillus niger AN400 e com TDH (Tempo de Detenção Hidráulica) de 12 h. 

Os resultados mais expressivos em relação a remoção de DQO total foram em média de 

66% e a média de matéria orgânica solúvel foi de 85%.  

 

Figura 6. Remoção de DQO Solúvel para as diluições de 25% e 50%. IFCE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Constatou-se que ambas as diluições apresentaram desempenho bom quanto ao 

tratamento do efluente têxtil, porém a diluição de 50% mostrou maior rendimento, pois 
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quanto mais próximo da condição natural do efluente, melhor será a adaptação do 

micro-organismo. O fungo Phanerochaete chrysosporium foi eficiente na degradação 

de corante, alcançando remoções de 94,02 % e 98,67%. A faixa de pH, estava dentro do 

intervalo tolerável para a atividade fúngica e as remoções de matéria orgânica obtiveram 

média de 89,38% e 90,79%.  
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RESUMO: Os efluentes Industriais gerados por Indústrias têxteis, apresentam características 
que tornam o seu tratamento mais difícil, devido a presença de corantes de difícil degradação. 
Com isso, o presente trabalho propôs o estudo do tratamento biológico de efluente têxtil, com 
a espécie fúngica Aspergillus niger AN400, operado em regime de bateladas seqüenciais 
durante nove ciclos, no qual os resultados para remoção de corante apresentaram eficiência 
média de 85,41% com máxima de 89,42% (Ciclo 2) e mínima de 77,29% (Ciclo 5), também 
foi verificada a concentração de matéria orgânica, em termos de DQO, sendo que os 
percentuais de remoção obtidos ao longo da operação do reator foram inferiores aos 
registrados para corante, tanto em relação à DQO bruta (19,30%) quanto à DQO solúvel 
(16,10%), fato este atribuído pela presença de subprodutos de difícil degradação. O pH do 
meio manteve-se estável em todos os ciclos, com valores no afluente próximos a 5 e valores 
no efluente próximo a 3. Concluiu-se que o tratamento biológico com fungo se mostrou 
eficiente na diminuição da concentração de corante, ainda que a matéria orgânica em termos 
de DQO não apresentasse boa remoção, necessitando ainda estudar novas condições para 
melhorar a eficiência de remoção destes subprodutos que conferem em uma maior 
concentração de matéria orgânica.   
Palavras–chave: fungos, índigo carmim, subprodutos, tratamento biológico. 
 

REMOTION OF DYE AND ORGANIC MATTER OF TEXTILE 
EFFLUENT USING REACTOR IN SEQUENTIAL BATCH WITH 
FUNGUS 
ABSTRACT: The Industrial effluents from textile industries, have characteristics that make 
your treatment more difficult, due to the presence of dyes difficult degradation. Thus, this 
paper proposed the study of the biological treatment of textile effluent, with the fungal species 
Aspergillus niger AN400, operated under conditions of sequencing batch for nine cycles, in 
which the results for dye removal presented an average efficiency of 85,41 % with a 
maximum of 89,42% (Cycle 2) and a minimum of 77,29% (Cycle 5), was also determined the 
concentration of organic matter in terms of COD, and that the removal percentage obtained 
during the operation of reactor were lower than those recorded for dye, both with respect to 
gross COD (19,30%) and the soluble COD (16,10%), a fact attributed by the presence of 
difficult degradation by-products. The pH remained stable at all cycles, with values near 5 in 
the influent and effluent values close to 3. It was concluded that the biological treatment with 
the fungus was efficient in decreasing the dye concentration, although the organic matter in 
terms of COD removal did not present good, requiring further study new conditions to 
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improve the removal efficiency of these by-products which give in a higher concentration of 
organic matter. 
KEYWORDS: fungi, índigo carmine, by-products, biological treatment. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é o principal insumo de processos industriais. Na indústria têxtil a água é usada 

em processos como tingimentos, impressão, enxágue, dimensionamento, branqueamento, 

acabamentos, entre outros propósitos. Devido à enorme quantidade de água utilizada, a 

Indústria Têxtil descarrega grandes quantidades de águas residuárias, ricas em diferentes tipos 

de poluentes (BEGUM, HOSSEN e KHATTON, 2009; NARESH, et al., 2013). 

Os efluentes gerados pelas indústrias têxteis contêm uma grande variedade de 

substâncias poluentes, como ácidos, metais pesados, bases, sólidos tóxicos, além dos próprios 

corantes (NARESH et al., 2013). 

Os corantes são compostos orgânicos cuja finalidade é conferir à fibra (substrato) 

determinada cor sob condições pré-estabelecidas. Eles são caracterizados por dois 

agrupamentos principais: o grupo cromóforo, responsável pela cor, e o grupo funcional, 

estruturas aromáticas que absorvem luz visível e que fixam os corantes nas fibras. Estima-se 

que, aproximadamente, 20% da carga de corantes seja liberada nos resíduos de tingimento, 

durante o processamento têxtil. Além de corantes residuais, os efluentes têxteis contêm 

também auxiliares químicos, como surfactantes, sais, óleos e graxas. Estes auxiliares 

químicos utilizados no processo de tingimento contribuem para a complexidade do tratamento 

destes efluentes (COSTA, 2008; SILVA et al., 2012) 

O tratamento biológico de águas residuárias desponta como uma alternativa viável 

devido ao baixo custo, além de ser uma das tecnologias mais utilizadas na recuperação de 

áreas degradadas e apresentar maior eficiência na remoção de contaminantes que as técnicas 

físicas e químicas, sendo por isso utilizado em escala comercial no tratamento de diversos 

resíduos, muitos destes, de natureza recalcitrante, os quais os micro-organismos são capazes 

de degradar (SOARES et al., 2011). 

Os fungos são micro-organismos muito utilizados no tratamento de substâncias 

orgânicas persistentes e, segundo Rodrigues (2006), isso se deve à produção de enzimas 

extracelulares (proteases, celulases, ligninases, lactases, etc) cujas ações tornam o 

organopoluente mais suscetível à biodegração. 

Este trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade da degradação de corante 

sintético utilizado em indústria têxtil através do tratamento biológico por reator operado em 

batelada sequencial contendo inoculo fúngico de Aspergillus niger AN400. Foram analisados 
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parâmetros como remoção de corante, matéria orgânica e variação de pH durante cinco ciclos, 

o reator foi operado em regime de batelada onde a água era renovada no final de cada ciclo 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

CULTIVO, PRODUÇÃO E CONTAGEM DOS ESPOROS DE Aspergillus niger AN400 

O cultivo da espécie fúngica foi realizado adicionando-se esporos de Aspergillus niger 

AN400 em placas de Petri estéreis contendo 15 mL de meio de cultura Agar Sabouraud 

Dextrose, previamente esterilizados a 121ºC durante 15 minutos, acrescido de 1mL da 

solução de Vishiniac por litro (EDTA 10,0 g/L, ZnSO4 . 7H2O 4,40 g/L, MnCl2 . 4H2O 1,00 

g/L, CoCl2 . 6H2O 0,32 g/L, (NH4)6Mo7O24 . 4H2O 0,22 g/L, CaCl2 . 2H2O 1,47 g/L, FeSO4 . 

7H2O 1,00 g/L), como fonte de micronutrientes para os fungos, e 0,05 g/L de antibiótico afim 

de evitar crescimento bacteriano. 

As placas permaneceram a 28ºC, por cinco dias, para o crescimento dos esporos em 

toda sua superfície, período após o qual os mesmos foram removidos para tubos de ensaio 

para posterior contagem. A remoção dos esporos das placas de Petri foi realizada com uso de 

alça de Drigalsky e solução de Tween 80, formando uma suspensão de esporos, da qual foram 

retirados 50 µL, após sua agitação em agitador tipo Vórtex, acrescendo-se 950 µL de solução 

Tween 80, resultando em diluição de 1:20. Em seguida, 20 µL da solução preparada foram 

transferidos para câmara de Newbauer, onde se procedeu à contagem dos esporos em 

microscópio óptico Bioval com aumento de 400 vezes. 

 

IMOBILIZAÇÃO DA BIOMASSA 

A espécie de Aspergillus niger AN400 foi imobilizada em espuma de poliuretano 

cortada em cubo de 1 cm de aresta. Para o para promover o crescimento no material suporte 

antes de sua introdução no reator foram necessários seis frascos (Erlenmeyers) de 250 mL, 

contendo 1g.L-1 de glicose e meio sintético ((NH4)2SO4 0,5 g/L, NaNO3  0,25 g/L, KH2PO4  

0,20 g/L, MgSO4 0,25 g/L, CaCl2 . 2H2O 0,01 g/L, CuSO4 . 7 H2O 0,08  g/L, H2MoO4 0,05 

g/L, MnSO4 . 5H2O 0,05 g/L, Fe2(SO4)3 0,05 g/L, ZnSO4 0,04 g/L) e 0,5g.L-1 de antibiótico. 

Em cada Erlenmeyer foi colocado 2,5 g de espuma e 150 mL do meio, sendo que ambos 

foram previamente esterilizados em autoclave a 121°C durante 15 minutos. Inoculou-se a 

solução de esporos na concentração 2x106 esporos/mL. 

Os Erlenmeyers foram mantidos sobre uma mesa agitadora horizontal, sob agitação de 

150 rpm durante 72 h, e, após esse período, o meio sintético era trocado para melhor 
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crescimento do fungo. Ao todo, o procedimento de imobilização durou 7 dias. Após esta 

etapa, as espumas foram transferidas para o reator em batelada para a partida do mesmo.  

 

MONTAGEM E OPERAÇÃO DO REATOR EM BATELADA SEQUENCIAL COM 

BIOMASSA IMOBILIZADA 

O reator consistia de um recipiente de vidro e possuía volume total de 5 L e volume útil 

de 4 L, vedado com tampa plástica específica (Figura 1), sendo envolto por saco preto de 

polietileno para evitar possível fotodegradação do corante. A aeração foi mantida com uso de 

mini-compressor de ar com vazão de 250 L/h e a alimentação foi a partir da água residuária 

sintética preparada.  

O reator foi operado durante nove ciclos com TR (tempo de reação) de 48 h. No início 

de cada ciclo, a água residuária sintética era renovada.  

O volume amostral retirado em cada ciclo para a realização das análises foi apenas 10% 

do volume útil do reator por ciclo estudado. Foi realizado o monitoramento do reator a partir 

da determinação de: pH, matéria orgânica carbonácea – em termos de DQO – e concentração 

de corante. As analises foram realizadas utilizando os métodos descritos por APHA (2005), 

exceto corante, o qual ocorreu segundo método descrito por Rodrigues et al. (2011). Assim, a 

determinação da concentração de corante foi feita por análises espectrofotométricas das 

alíquotas, utilizando-se as absorbâncias a 610 nm (cor real) medidas em espectrofotômetro. O 

comprimento de onda de 610 nm foi adotado a partir dos espectros moleculares dos corantes 

sintéticos que apresentam uma maior absorbância neste valor. 
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Figura 1. Reator com biomassa fúngica imobilizada em espuma de 
poliuretano, operado em ciclos de 48 h para tratamento de meio 
sintético têxtil. IFCE, 2016. 

 

ÁGUA RESIDUÁRIA SINTÉTICA 

A água residuária sintética foi simulada com base em um efluente oriundo de etapa de 

lavagem de tecidos, no processamento têxtil, com concentração média de corante índigo 

carmim de 91 mg.L-1. A preparação do efluente sintético foi feita com água de torneira 

acrescida do índigo carmin, glicose (1,5 g.L-1),Vishniac (1mL.L-1) e antibiótico Megacilin 

Superplus (0,5g.L-1), a fim de impedir a proliferação de bactérias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 1. Características da água residuária sintética que foi utilizada na alimentação do 
reator. IFCE, 2016. 
 

VARIÁVEIS CONCENTRAÇÃO (mg.L-1) / DESVIO PADRÃO 

CORANTE 91 ±  6,4 
DQO BRUTA 2007 ± 309 
DQO SOLÚVEL 1891 ± 138,5 

pH 5,1 ± 0,1 

 

Neste estudo houve boa remoção de corante em todos os ciclos operacionais, onde a 

média de remoção foi de 85,4%, com máxima de 89,4%, no ciclo 2, e mínima de 77,3%, no 

ciclo 5. A concentração média de saída foi de 13,6 mg.L-1, com máxima de 19,9 mg.L-1, no 

ciclo 5, e mínima de 9,9, no ciclo 2. 
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Figura 2. Variação da concentração e da eficiência de remoção de corante   
no tratamento de água residuária têxtil em reator em bateladas sequenciais. 
IFCE, 2016. 

 

Ribeiro (2013), estudou o efeito de fungos basidiomicetos na descoloração de corante 

sintético Remazol Brilliant Blue R (RBBR) e efluente têxtil, utilizando culturas pré-

selecionadas dos fungos basidiomicetos Lentinula edodes, Pleurotus ostraetus e Pleurotus 

pulmonarius, os quais foram inoculados em placas de Petri e, após sete dias de incubação, 

transferidos para Erlenmeyers de 250 mL contendo 50 mL de extrato de malte, suplementado 

com corante. Foram feitos três discos de 5 mm de diâmetro, contendo as asmostras fúngicas 

que foram posteriormente inseridas nos Erlenmeyers. A autora utilizou duas concentrações de 

corante (0,1 gL-1 e 0,5 gL-1) e dois valores de pH (5 e 9). Após um tempo reacional de 15 dias, 

alíquotas de 5 mL eram retiradas para análise espectrofotométrica. O fungo Lentinula edodes 

obteve melhor descoloração no tratamento com o corante RBBR em pH 5,0 e 0,5 gL-1, 

enquanto que o fungo Pleurotus ostreatus, conseguiu descolorir a alíquota nos tratamentos em 

pH 5,0 e concentração de 0,5 gL-1 de corante e em pH 9,0 e concentração de 0,5 gL-1 de 

corante.  

Comparando o tempo reacional utilizado no estudo de Ribeiro (2013), e o que foi 

utilizado no presente estudo, constata-se que a utilizição do fungo Aspergillus niger AN400 

pode ser viável do ponto de vista econômico, pois em 48 horas conseguiu remover 85% do 

corante existente no reator cuja concentração inicial era de 91 mg.L-1 ou 0,091 gL-1. 

De acordo com Lopes et al., (2011) e Singh (2006), a adição de glicose não impede a 

remoção do poluente se estiver em concentração adequada, e nestas condições favorece a 
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remoção do mesmo, pois é importante a presença de fonte de carbono de rápida assimilação 

na síntese enzimática. 

Em relação a DQO, os ciclos 6 e 7 apresentaram as melhores eficiências de toda a etapa, 

tanto para DQO bruta quanto para solúvel, como pode ser visualizado na Figura 3 e 4. 

A eficiência média de remoção para DQO Bruta foi de 19%, com máxima de 43,6% no 

ciclo 7 enquanto que no ciclo 2 não houve remoção. Para DQO Solúvel, a eficiência média de 

remoção foi de 16,1%, com máxima de 32%, no ciclo 6, e mínima de 3,6%, no ciclo 3.  

 

Figura 3. Variação da concentração e da eficiência de remoção de matéria 
orgânica em termos de DQO Bruta no tratamento de água residuária têxtil 
em reator em bateladas sequenciais. IFCE, 2016.  

 

 

Figura 4. Variação da concentração e da eficiência de remoção de matéria 
orgânica em termos de DQO Solúvel no tratamento de água residuária têxtil 
em reator em bateladas sequenciais. IFCE, 2016. 
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A baixa eficiência nos ciclos acima citados também pode ser atribuída à formação de 

subprodutos formados no meio a partir da degradação da molécula de corante e/ou ainda do 

próprio metabolismo dos fungos, pois de acordo com Witteveen (1993) e Rodrigues 

(2006),quando os fungos utilizam a fonte de carbono, na síntese de biomassa, produzem 

energia e metabólitos que podem ser acumulados no interior da célula ou excretados. 

Não houveram variações significativas de pH, os valores da saída se mantiveram na faixa ácida 

com média de 3,01 como pode ser observado na Figura 5. 

 

 

                Figura 5. Variações no valor de pH no afluente e efluente do 
reator em bateladas seqüenciais durante tratamento de água residuária têxtil. 
IFCE, 2016.  

 
 

CONCLUSÕES 

O tratamento biológico com inóculo de Aspergillus niger AN400, apresentou boas 

remoções de corante nas duas etapas contendo 1,5 g.L-1  com média de  85,41%, mostrando a 

capacidade do fungo em utilizar o corante como fonte de carbono.  

Em termos de DQO, as eficiências foram inferiores a remoção de corante, com médias 

dee 19,30% e 16,10% para DQO Bruta e Centrifugada respectivamente. O pH manteve-se na 

faixa ácida em todas as saídas, proveniente da produção de metabólitos como ácidos 

orgânicos.Apesar da baixa remoção de DQO, a tecnologia desponta como uma alternativa de 

possível viabilidade uma vez que os corantes têxteis são compostos de difícil degradabilidade 

e ainda assim puderam ser utilizados como substrato pelo micro-organismo estudado. 
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RESUMO: A busca de uma maior produtividade agrícola por hectare tem ocasionado o 
emprego de pesticidas, tornando-se uma ação comum e ao mesmo tempo prejudicial ao meio 
ambiente e à saúde dos seres vivos. Esse trabalho tem apresentado como objetivo avaliar a 
capacidade de remoção de atrazina (pesticida) através de adsorção utilizando semente de noni 
(Morinda citrifolia L.). Assim, aliou-se a remoção de pesticidas e a reutilização de rejeitos 
industriais, seria uma alternativa promissora. Foram variadas as seguintes condições: pH (2 e 
10), concentração de noni (2,5 e 7,5 g/L) e concentração de atrazina (2 e 10 mg/L). A 
quantificação do pesticida ocorreu utilizando espectrofotômetro UV-Vis. Após os testes, 
foram calculados os valores de capacidade de adsorção (q), em mg/g. Os dados obtidos foram 
disponibilizados no programa Minitab, para a obtenção do planejamento experimental e 
melhor condição de trabalho, indicando pH 2, concentração de noni 2,5 mg/L e 10 mg/L do 
pesticida (3,577 mg/g de capacidade de adsorção).  
Palavras–chave: ABSORÇÃO, ADSORVATO, ADSORVENTE, MINITAB, 
TRATAMENTO 
 

PESTICIDE ATRAZINE REMOVAL BY ADSORPTION USING NONI 
SEED (MORINDA CITRIFOLIA L.) 
 
ABSTRACT: The quest for greater agricultural productivity per hectare has led to the use of 
pesticides, a common action becoming while harmful to the environment and the health of 
living beings. This work is presented to evaluate the removal capacity of atrazine (pesticide) 
by adsorption using noni seed (Morinda citrifolia L.). Thus, allied with the removal of 
pesticides and reuse of industrial waste, would be a promising alternative. The following 
conditions were varied: pH (2 and 10), noni concentration (2.5 and 7.5 g / L) and 
concentration of atrazine (2 and 10 mg / L). The quantification of pesticide occurred using 
UV-Vis spectrophotometer. After the tests were calculated adsorption capacity values (q) in 
mg / g. Data were available on the Minitab program for obtaining the best experimental 
design and working condition, indicating pH 2, concentration of noni 2.5 mg / L and 10 mg / l 
of the pesticide (3,577 mg / g of adsorption capacity ). 
KEYWORDS: ADSORPTION, ADSORBATE, ADSORBENT, MINITAB, TREATMENT 
 

INTRODUÇÃO 

No que se refere às áreas agricultáveis, um grande desafio para a humanidade é a 
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produção de alimentos para uma população em plena expansão. Os setores rurais estão 

disputando espaço com a expansão das áreas de urbanização e industrialização. Nesse 

contexto, na busca de uma maior produtividade agrícola por hectare, o emprego de pesticidas 

tem apresentado papel preponderante. Atualmente a exploração comercial e econômica de 

qualquer cultura agrícola faz uso de pesticidas, exceto a agricultura orgânica. 

A atrazina é um dos mais importantes herbicidas do grupo das triazina, pois tem 

utilização em elevada escala, sendo comum seu uso no controle de plantas daninhas em 

cultivos, principalmente, de milho, cana-de-açúcar. Os limites máximos permitidos para a 

atrazina em águas para consumo humano são de 3,0 μg/L nos Estados Unidos e 0,5 μg/L na 

Europa.  No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece para o herbicida 

atazinha o valor máximo aceitável de 2,0 μg/L em água doce. 

Diversas técnicas têm sido testadas para a eliminação de atrazina de soluções 

contaminadas, incluindo adsorção, processos oxidativos convencionais e avançados, 

coagulação/floculação/ sedimentação, filtração por membrana e biodegradação. 

Em vista do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial da 

semente da Morinda citrifolia, mais conhecida como noni, na adsorção do herbicida Atrazina 

de soluções sintéticas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção das sementes Morinda citrifolia L. (noni) 

As sementes de Morinda citrifolia L. (noni) foram fornecidas pela Empresa Brasileira  

de  Pesquisas  Agropecuárias  (EMBRAPA)  - Agroindústria Tropical. As frutas foram 

colhidas na fazenda da EMBRAPA no município de Trairi, no estado do Ceará.  A 

identificação botânica da espécie foi realizada pelo Herbário Prisco Bezerra do departamento 

de Biologia da Universidade Federal do Ceará. As sementes foram secas em estufa a 60 °C e, 

posteriormente, trituradas em moinho de bola. O material obtido foi separado em peneira de 

25 mesh, utilizando padrão ABNT. 

Planejamento experimental para adsorção de atrazina 

Para criar o experimento fatorial fracional no Minitab Statistical Software foram 

definidas três variáveis: pH, concentração do adsorvente (noni) e concentração do pesticida 

(atrazina). As análises foram realizadas em duplicata e a concentração da atrazina, obtida 

segundo uma curva de calibração y=0,0956x-0,0089, com R2 = 0,994. Na Tabela 1 estão 

apresentadas as condições do experimento. 
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Tabela 1 – Condições para o experimento fatorial no Mnitab Minitab Statistical 
Software. IFCE, 2016 
VARIÁVEL MÍNIMO MÁXIMO 

pH 2,0 10,0 

Concentração de noni (mg/L) 2,5 7,5 

Concentração de atrazina (mg/L) 2,0 10,0 

 

Para estudar a capacidade máxima de adsorção do herbicida pelas sementes de 

Morinda citrifolia L.  (noni) foi necessário entender que o q (quantidade de atrazina 

adsorvida) pode depender da concentração inicial do corante (C0), do pH do meio e o do 

tempo de contato (t) entre o adsorbato e o adsorvente. Outras variáveis, tais como, a 

velocidade de agitação e a temperatura foram mantidas a 150 rotações por minuto e a 25±1 

°C, respectivamente. Os experimentos foram realizados em incubadora Shaker SL-222. Com 

os resultados, foram calculadas as capacidades de adsorção do herbicida, conforme a Equação 

1.  

 

Equação 1 q=(C0 – Ce)xV/m      

                                                                                                       

onde: 

 

q = quantidade de atrazina adsorvida 

Co = concentração inicial da Atrazina em solução  

Ce = concentração de equilíbrio da Atrazina 

V = volume da solução  

m = massa do adsorvente 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O programa Minitab Statistical Software versão 17.0 foi utilizado a fim de obter os 

parâmetros estatísticos do modelo. As definições dos fatores e dos níveis utilizados no 

planejamento estão apresentadas na Tabela 2, onde pode-se observar as condições 

experimentais e a capacidade de adsorção obtida em cada ensaio. 
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Tabela 2 - Planejamento fatorial 23 contendo um ponto central (pH = 6; concentração de 

adsorvente = 5,0 mg/L; concentração de atrazina = 6,0 mg/L). IFCE, 2016 

StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Atrazina pH Noni 
Capacidade 
adsorção 

1 1 1 1 2 2 2,5 0,109 
2 2 1 1 10 2 2,5 3,615 
3 3 1 1 2 10 2,5 0 
4 4 1 1 10 10 2,5 3,882 
5 5 1 1 2 2 7,5 0,305 
6 6 1 1 10 2 7,5 0,404 
7 7 1 1 2 10 7,5 0 
8 8 1 1 10 10 7,5 0,074 
9 9 1 1 2 2 2,5 0,439 
10 10 1 1 10 2 2,5 3,615 
11 11 1 1 2 10 2,5 0 
12 12 1 1 10 10 2,5 3,882 
13 13 1 1 2 2 7,5 0,318 
14 14 1 1 10 2 7,5 0,406 
15 15 1 1 2 10 7,5 0 
16 16 1 1 10 10 7,5 0,11 
17 17 0 1 6 6 5 0,001 
18 18 0 1 6 6 5 0 

 

Os dados do planejamento mostraram o efeito de cada variável na resposta. Os gráficos 

de contorno obtidos com o planejamento 23 mostraram o comportamento da resposta nas 

diversas combinações de valores das variáveis, conforme observado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Gráficos de contorno para o planejamento fatorial 23 com ponto central. IFCE, 
2016. 
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 Com os dados fornecidos pelo gráfico de contorno, é possível se mensurar as melhores 

condições para a reação de interesse, no caso especifico, remoção de atrazina do meio. Infere-

se que as melhores condições são: pH = 2; concentração de noni = 2,5 g/L; concentração de 

atrazina = 10,0 mg/L. Em menores quantidade de noni, e quantidades máximas de atrazina, o 

valor de adsorção aumenta, conforme verificado na Figura 2. Entre todos os parâmetros 

possíveis para o estudo de adsorção por biomassas em ambientes aquosos, o pH é o mais 

importante (BLÁZQUEZ et al., 2005). Essa variável afeta a química dos grupos superficiais, 

que são responsáveis pela adsorção (NETZAHUATL-MUÑOZ et al., 2012) e também 

influencia nas características da substância de interesse, em solução (NETZAHUATL-

MUÑOZ et al., 2012; BLÁZQUEZ et al., 2005). Outro ponto importante da influência do pH 

é relacionado ao fato de que os íons hidrônio (H3O+) são fortes competidores com os íons a 

serem adsorvidos, no caso de cátions (BLÁZQUEZ et al., 2009). Dessa forma, considerando 

que o PCZ desse material é 5,31, observado em trabalhos anteriores (SAMPAIO et al., 2015), 

no pH = 2 a superfície do adsorvente estará carregada positivamente, atraindo com facilidade 

espécies negativas. A eficiência de adsorção das sementes de Noni ocorre em valor baixo de 

pH, o que pode resultar em um aumento da captação de atrazina pela superfície do adsorvente, 

observados de forma semelhante pelo trabalho de Coldebella et al. (2014). 
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Figura 2 – Principais efeitos estudados na adsorção do herbicida atrazina. IFCE, 2016 
 

 Com o resultado do experimento fatorial pode ser verificado que a quantidade de 

herbibcida adsorvido aumentou em pH mais ácido, maior quantidade de atrazina e menor 

concentração do adsorvente, o que demostra a eficiência desse na remoção do herbicida de 

soluções aquosas. O experimento mostra as condições a serem aplicadas nos ensaios de 

cinética e equilíbrio, a serem realizados na pesquisa. 
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CONCLUSÕES 

Tendo em vista os dados obtidos nesse trabalho, foi possível definir que a condição 

experimental para a remoção da atrazina, utilizando as sementes de noni, foi: pH 2; 2,5 g da 

semente/L e 10,0 mg/L de atrazina; apresentando capacidade de adsorção de 3,615 mg/g. Esse 

estudo ressalta a importância das sementes de noni na adsorção desse pesticida, nas condições 

definidas. Dessa forma, sugere-se estudo mais detalhados de cinética e isoterma de adsorção, 

para a melhor caracterização do processo de remoção da atrazina pelas sementes de noni.  
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RESUMO: Os tratamentos adotados pelas indústrias têxteis embora obtenham uma eficiência 
relativamente alta na remoção da cor (cerca de 80%), apresentam alguns inconvenientes. 
Dessa forma os processos oxidativos avançados (POA) são uma alternativa ao tratamento de 
efluente têxtil. Diante disso o presente trabalho teve como objetivo avaliar o percentual de 
remoção da cor do corante Remazol Black B. Utilizou-se os reagentes H2O2 e NaOH. O 
fotorreator foi alimentado com 1L de solução do corante RB5 na concentração de 100 ppm. 
Os testes realizados com H2O2 mostram-se bastante eficiente para a remoção da cor, assim 
como os testes utilizando NaOH. A vantagem no uso do NaOH está no seu valor comercial 
mais baixo em relação ao H2O2. O planejamento fatorial indicou uma possível interação entre 
os reagentes utilizados. 
Palavras–chave: processo oxidativo avançado; peróxido de hidrogênio; hidróxido de sódio. 
 
REMOVAL AND TEXTILES POLLUTANT DEGRADATION 
 
ABSTRACT: The treatments for textiles whilst obtaining relatively high efficiency in the 
removal of color ( approximately 80 %) , present some drawbacks. Thus the advanced 
oxidation processes (AOP ) are an alternative to the treatment of textile effluent . Therefore 
this study was to evaluate the dye color removal percentage Remazol Black B. We used the 
H2O2 and NaOH reagents. The photoreactor was fed 1L RB5 dye solution at a concentration 
of 100 ppm. The tests performed with H2O2 show up quite efficient for the removal of color 
as well as tests using NaOH . The advantage in the use of NaOH is at its low commercial 
value in relation to H2O2. The factorial design indicated a possible interaction between the 
reactants used. 
KEYWORDS: advanced oxidation process; hydrogen peroxide; sodium hydroxide. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Dentre as atividades industriais desenvolvidas pelo homem, a indústria têxtil tem se 

destacado em âmbito mundial pelo seu alto grau poluidor. O Brasil está na lista dos 10 

principais mercados mundiais da indústria têxtil, bem como entre os países que possuem os 

maiores parques fabris do planeta, a grande parte das empresas brasileiras está concentrada no 

Nordeste, especialmente às voltadas para produção de jeans (COSTA et al., 2008).  

Os tratamentos adotados pelas indústrias têxteis que operam por meio de sistemas 

físico-químicos, seguidos de tratamento biológicos via lodo ativado, embora obtenham uma 

eficiência relativamente alta na remoção da cor (cerca de 80%), apresentam como 
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inconveniente à geração do lodo, o qual é ainda considerado crítico do ponto de vista 

ambiental, haja vista o teor de corantes adsorvidos (KUNZ et al., 2002). Por outro lado, os 

processos oxidativos avançados (POA) são uma alternativa ao tratamento de efluente têxtil, 

onde é possível obter ótimos resultados para descoloração e degradação do corante.  

Haji, Benstaali e Al-Bastaki (2011) estudaram a degradação do alaranjado de metila na 

presença de H2O2/UV e constataram que a presença de peróxido acelerou o processo de 

degradação do corante. A completa degradação foi atingida em 3 minutos quando 0,1 mL de 

H2O2 foi adicionado a 20 ml de solução do corante na concentração de 0,078mM. Na ausência 

do peróxido o percentual de remoção foi de apenas 26% após 4 horas de exposição à radiação 

UVC. O aumento da quantidade H2O2 elevou em apenas 25% a taxa de degradação inicial do 

corante, sugerindo que existe uma razão ótimo de peróxido para a degradação. Observou-se 

ainda que a taxa de degradação aumenta com o aumento da concentração do corante. O efeito 

da degradação depende de diversos fatores como área de exposição à radiação, distância entre 

a solução do corante e a lâmpada e ainda do comprimento de onda. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O corante utilizado foi o corante Remazol Black B (Colour Index: RB5). Os demais 

reagentes, peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidróxido de sódio (NaOH). 

 

Equipamentos (Descrição do fotorreator) 

O sistema experimental utilizado no presente trabalho é apresentado na Figura 1.  

 
Figura 1. Sistema experimental 

utilizado no processo de oxidação avançada 

para redução da cor de efluentes têxteis. 
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Testes fotocatalíticos 

O fotorreator era alimentado com 1L da solução do corante na concentração de 100 ppm 

e então a bomba do sistema era acionada. A coleta do tempo, t = 0, era realizada depois da 

bomba acionada e antes da adição do oxidante à solução do corante.  Foram realizados testes 

com peróxido de hidrogênio, hidróxido de sódio e uma combinação dos dois reagentes a fim 

de se avaliar a interação entre eles. Para os testes utilizando a combinação de peróxido de 

hidrogênio com hidróxido de sódio foi realizado um planejamento experimental (22) com 

ponto central. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise da concentração do corante 

O objetivo inicial da pesquisa foi avaliar a remoção da cor do corante. Para identificar o 

comprimento de onda característico do corante Remazol Black B, foi utilizada uma 

concentração do corante com 100ppm, e analisada no espectrofotômetro UV/Vis. A curva de 

absorbância para o corante Remazol Black B é apresentada na Figura 2.  

 

 
Figura 2. Curva de absorbância do Remazol preto B (190 < λ < 
1100). 

 

Como pode ser visto na Figura 2 o pico característico, ou seja, o pico de maior 

absorbância para o corante Remazol Black B encontra-se no comprimento de onda de 598nm.  
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A partir desses resultados foi construída uma curva analítica para o corante Remazol Black B 

nas concentrações de 10ppm, 25ppm, 50ppm, 75ppm e 100ppm. Os dados de absorbância 

encontram-se dispostos na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Dados de absorbância para os padrões do corante (λ=598nm). 
Absorbância Concentração do corante (ppm) 
10 0,326 
25 0,784 
50 1,579 
75 2,340 
100 3,147 

 

A partir dos valores extraídos da Tabela 1 foi construída a curva analítica para o corante 

(Figura 3). 

 

 
Figura 3. Curva analítica para o corante Remazol Black B no 
comprimento de onda de 598 nm. 

 
De acordo com a Figura 3 pode-se observar que os dados tiveram um bom ajuste linear 

(R2=0,999907) para a faixa de concentração estudada.  

 

Fotólise 

Após avaliar o comprimento de onda característico e construir a curva analítica para a 

análise da concentração do corante, deu-se início ao teste de fotólise a fim de avaliar o 

percentual de remoção da cor apenas na presença de radiação UVC (Figura 4). 
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Figura 4. Evolução dinâmica da concentração do corante RB5 ao 
longo do processo de fotólise direta com lâmpada UVC. 

De acordo com a Figura 4 pode-se observar que em aproximadamente 3 horas de 

exposição à radiação houve um ligeiro decréscimo da concentração da solução do corante 

RB5. O percentual de remoção da cor para o teste de fotólise ficou em torno de 23% após três 

horas de exposição. Esse resultado está de acordo com o obtido por Haji, Benstaali e Al-

Bastaki (2011) que obtiveram um percentual de remoção em torno de 26% quando da 

ausência do peróxido de hidrogênio. 

 

Testes fotocatalíticos 

Na Figura 5 é apresentada a evolução dinâmica da concentração do corante RB5 

utilizando-se peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidróxido de sódio (NaOH) a fim de avaliar o 

efeito desses agentes no processo de degradação. 

 

 
Figura 5. Evolução dinâmica da concentração do corante RB5 ao longo do 
processo de fotólise direta com lâmpada UVC.  
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A partir da Figura 5 é possível notar que boa parte da remoção da cor se deu em torno 

de 20 minutos quando se utilizou o peróxido de hidrogênio e por volta de 40 minutos quando 

se utilizou o hidróxido de sódio. Pode-se notar ainda que após uma hora de exposição o 

corante foi totalmente removido. Nos dois casos a remoção da cor é acentuada à medida que 

se aumenta a quantidade do reagente.  

Avaliando-se a remoção da cor nos instantes iniciais percebe-se que após 10 minutos de 

exposição à radiação UVC o percentual de remoção passou de 77,66% para 95,53% para o 

H2O2 e de 42,07% para 56,47% para o NaOH, respectivamente, indicando que a taxa de 

remoção da cor é mais acentuada para o H2O2. Esse resultado está de acordo com Haji, 

Benstaali e Al-Bastaki (2011) que obtiveram uma remoção em torno de 98% do corante 

alaranjado de metila quando acrescentaram o H2O2. Segundo esses autores outros fatores 

podem influenciar diretamente o processo de remoção da cor como a área de contato e a 

distância da fonte de radiação.  

A fim de se avaliar a interação entre o hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio foi 

feito um planejamento fatorial 22. Os resultados obtidos do planejamento encontram-se 

dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultados obtidos do planejamento fatorial 22 após 10 minutos de 
exposição à radiação UVC. 

Ensaio H2O2 (mL) NaOH (g) 
Concentração 
(ppm) 

% de 
Remoção 

1 0,5 0,5 5,29 94,37 
2 1,0 0,5 4,65 95,00 
3 0,5 1,0 9,13 90,20 
4 1,0 1,0 5,65 94,10 

 

Após analisar os dados da Tabela 2 percebe-se que há uma interação entre o H2O2 e o 

NaOH uma vez que houve um aumento do percentual de remoção do corante para os quatro 

ensaios. A diferença observada na resposta (95,00-94,37 = 0,63%) indicou que a remoção 

aumenta 0,63% quando a quantidade de peróxido de hidrogênio sai do nível inferior para o 

nível superior, mantendo-se fixo o nível inferior de hidróxido de sódio. Já o efeito da 

quantidade de peróxido foi de 3,90% quando se manteve o nível superior do hidróxido de 

sódio fixo, ou seja, o efeito global para o peróxido de hidrogênio depende do hidróxido de 

sódio. Por outro lado, ao avaliar o efeito do hidróxido de sódio percebe-se que há uma 

redução de 2,54% no percentual de remoção à medida que a quantidade de NaOH é 

aumentada. O elevado % percentual de remoção em pouco tempo de exposição indica que há 
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uma interação entre os reagentes e que seria interessante diminuir o tempo de coleta, ou ainda 

partir para um planejamento reduzindo as quantidades dos reagentes a fim de se avaliar com 

mais detalhes as respostas obtidas para cada efeito. 

 

CONCLUSÕES 

A total remoção da cor se deu em torno de 20 minutos para o H2O2 e por volta de 40 

minutos para o NaOH. A remoção da cor é acentuada à medida em que se aumenta a 

quantidade dos reagentes. O planejamento fatorial 2² indicou que há uma interação entre o 

H2O2 e o NaOH.  As quantidades utilizadas dos oxidantes foram elevadas dificultando a 

avaliação dos efeitos de cada variável, na sequência do trabalho serão realizados testes com 

quantidades menores dos reagentes.  
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RESUMO: Este trabalho trata das ações de reutilização de Resíduos de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (REEE), realizadas no IFPE Campus Pesqueira em 2015 e 2016. Foram 
ministradas oficinas de capacitação profissional nas áreas de soldagem, testes de componentes 
eletroeletrônicos e automação de processos utilizando plataforma Arduino. Os componentes 
utilizados nas oficinas foram retirados dos REEE coletados na instituição e também serviram 
para reabastecer o Laboratório de Práticas de Eletrônica para realização de atividades futuras 
de ensino, pesquisa, inovação e extensão. 
Palavras–chave: arduino, gestão de resíduos, lixo eletrônico, sustentabilidade. 
 

REUSE OF WASTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT FOR PROFESSIONAL TRAINING IN IFPE CAMPUS 
PESQUEIRA 
 
ABSTRACT: This work deals with the reuse of Waste of Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE), held at the IFPE Campus Pesqueira in 2015 and 2016. Professional 
training workshops were held in the areas of welding, electronic component testing and 
process automation using Arduino platform. The components used in the workshops were 
taken of WEEE collected in the institution and also served to replenish the Laboratory of 
Electronics Practices for conducting future teaching, research, innovation and extension. 
KEYWORDS: arduino, waste management, technological waste, sustainability. 
 

INTRODUÇÃO 

A gestão ambiental de resíduos sólidos atualmente é um dos temas mais discutidos e 

trabalhados nas esferas municipal, estadual e federal. Não existe consenso entre os diversos 

agentes envolvidos sobre um modelo único para o gerenciamento desses resíduos, 

especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. A Lei Federal nº 12.305 

de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), define a ordem de 

prioridade na gestão desses resíduos no país da seguinte forma: não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição de rejeitos. 

O estado de Pernambuco, um dos pioneiros no desenvolvimento de legislação específica para 
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esses resíduos, precisou reavaliar sua Política Estadual de Resíduos Sólidos, estabelecida pela 

Lei Estadual nº 14.236 de 2010, após o estabelecimento da PNRS. A legislação 

pernambucana tem perfil inovador ao endossar ações socioambientais, estreitando parcerias 

com agentes sociais, cooperativas, associações de catadores e outros. Pernambuco foi pioneiro 

também na regulamentação de incentivos fiscais para a gestão de resíduos tecnológicos e em 

2013 foi publicada a Lei Estadual nº 15.084 que regulamenta a obrigatoriedade da 

implantação de postos de recolhimento de Resíduos Sólidos provenientes de Equipamentos 

Eletroeletrônicos a partir de estabelecimentos comerciais no estado, sob pena de aplicação de 

multas (XAVIER et al., 2014). Legislações municipais, referentes ao tema, no estado de 

Pernambuco, ainda são escassas. O gerenciamento dos Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos ainda é um desafio para os municípios brasileiros, agentes responsáveis pela 

administração de lixões e aterros sanitários, áreas de destino clandestino ou destinação 

indevida de grande parte desses resíduos. 

Os Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE) são aqueles que dependem de corrente 

elétrica ou campo eletromagnético para funcionar, bem como aqueles que geram, transferem 

ou medem correntes elétricas e campos eletromagnéticos. Já os Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (REEE), mais popularmente conhecidos como “Lixo Eletrônico”, podem ser 

definidos como sendo os produtos, partes ou componentes de EEE pós-consumo (defeituosos 

ou obsoletos, que não atendem mais de forma satisfatória suas finalidades). A obsolescência 

desses equipamentos pode ser: (a) técnica (novo produto ou tecnologia mais funcional toma o 

lugar do antigo, as peças de reposição se tornam tão dispendiosas que é mais interessante 

comprar um produto novo); (b) programada (produto projetado de forma que sua durabilidade 

ou funcionamento seja por um período de tempo reduzido); (c) perceptiva (novos produtos 

são lançados com aparência inovadora e mais agradável, além de pequenas mudanças 

funcionais, dando aos produtos antigos aspecto de ultrapassados, dessa forma, induzem o 

consumidor à troca). A obsolescência desses equipamentos colabora significativamente para o 

acúmulo ou descarte dos REEE muitas vezes de forma indevida. 

Diferentemente de outros resíduos (alumínio, plástico, papelão), os REEE possuem 

metais pesados e outras substâncias potencialmente tóxicas (chumbo, mercúrio, cádmio, 

arsênio, cromo, bifenilas polibromadas – PBB, éteres difenil-polibromados – PBDE), portanto 

necessitam de processos e tecnologias apropriados para serem desmontados e reciclados. 

REEE tratados ou dispostos de forma inadequada podem levar à contaminação da área onde 

estão depositados, assim como, de outras áreas no seu entorno, devido à dispersão das 

substâncias pelo ar, pela água ou ainda pela lixiviação. Em contato com o meio ambiente, os 
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estragos causados por essas substâncias aos seres vivos são graves, num processo conhecido 

como bioacumulação (SANTOS et al., 2015). 

Ações no sentido de educação ambiental, conscientização de comunidades quanto aos 

efeitos nocivos do descarte incorreto, coleta e destinação adequada de REEE são apresentadas 

e discutidas em Almeida et al. (2016), Brainer et al. (2016), Cabral et al. (2016), Martins et 

al. (2014), Silva e Silva (2016) e Silva e Cavalcante (2016). A logística reversa, exigida pela 

PNRS, é defendida por muitos autores como uma das principais alternativas para mitigar os 

efeitos negativos dos REEE ao meio ambiente e à saúde humana. Ações baseadas na 

reutilização ou reciclagem de REEE ou de partes destes são detalhadas em Barreto (2015), 

Bezerra et al. (2016), Dantas et al. (2016) e Marques et al. (2016). Informações sobre 

destinação ambientalmente correta de REEE (EEE em desuso, lâmpadas diversas danificadas 

e pilhas e baterias gastas) em Pernambuco são fornecidas em Xavier et al. (2016). 

Ações de reutilização de componentes eletroeletrônicos retirados de REEE integrados a 

sistemas baseados em plataforma Arduino são apresentadas para o ensino de robótica em 

Albuquerque et al. (2012) e para controle e automação de processos em Souto et al. (2016). A 

plataforma Arduino é uma plataforma de computação física ou embarcada, composta de um 

microcontrolador que pode ser programado para processar entradas – sinais analógicos ou 

digitais recebidos de transdutores, sensores e circuitos periféricos – e saídas – sinais 

analógicos ou digitais enviados para atuadores, sinalizadores e circuitos periféricos 

(McROBERTS, 2015). 

Este artigo visa dar publicidade às ações, baseadas na reutilização de REEE, realizadas, 

nos anos 2015 e 2016, no IFPE Campus Pesqueira, que desenvolve Projetos de Pesquisa e 

Extensão nas áreas de tratamento de REEE, controle e automação de processos, eficiência 

energética e fontes renováveis de energia. As atividades na área de tratamento de REEE 

iniciaram-se em 2014 com a realização de campanhas de conscientização e coleta de mais de 

9 (nove) toneladas de materiais (LOPES et al., 2016). Ainda neste ano foram ministradas 

oficinas de capacitação profissional, reutilizando os REEE, nas áreas de soldagem e testes de 

componentes eletroeletrônicos com alunos formandos do curso técnico em Eletroeletrônica, 

modalidade médio integrado. Nos anos seguintes (2015 e 2016), as campanhas de 

conscientização e arrecadação de REEE continuaram, assim como, as oficinas de capacitação 

profissional reutilizando os REEE, desta vez nas áreas de soldagem, testes de componentes 

eletroeletrônicos e automação de processos utilizando plataforma Arduino. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Coletores de REEE foram identificados (ver Figura 1) e instalados próximos aos pontos 

de coleta seletiva do IFPE Campus Pesqueira. Foi realizada uma triagem e seleção de parte 

dos REEE coletados para a realização das oficinas de capacitação profissional nas áreas de 

soldagem, testes de componentes eletroeletrônicos e automação de processos utilizando 

plataforma Arduino. Placas de circuito impresso (PCIs) foram retiradas desses REEE pelos 

alunos bolsistas dos Projetos de Pesquisa e Extensão envolvidos, que atuaram como 

monitores nas oficinas. 

 

 
Figura 1. Identificação visual dos coletores de Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 
instalados próximos aos pontos de coleta seletiva do IFPE Campus Pesqueira. IFPE, 2016. 
 

As oficinas foram realizadas com alunos dos períodos finais do curso técnico em 

Eletrotécnica, modalidades médio integrado e sequencial, do IFPE Campus Pesqueira. Essas 

turmas foram escolhidas pela proximidade do fim do curso e por muitos alunos já estarem 

realizando estágios em empresas e indústrias, assim necessitarem de um conhecimento mais 

prático e aprofundado nas áreas das oficinas. A sala utilizada para ministrar as oficinas foi o 

Laboratório de Práticas de Eletrônica da instituição. 

Na parte teórica das oficinas, que teve duração de 4 (quatro) horas, o conteúdo abordado 

consistiu dos seguintes tópicos: revisão de conceitos de eletricidade e eletromagnetismo; 

revisão de medidas elétricas; revisão de eletrônica básica; testes de componentes 

eletroeletrônicos; conceitos básicos de instrumentação eletrônica; conceitos básicos de 

técnicas de fabricação de PCIs; conceitos básicos de técnicas de soldagem; conceitos básicos 
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sobre REEE; conceitos básicos sobre controle e automação de processos; conceitos básicos 

sobre plataforma Arduino. 

A parte prática das oficinas também teve duração de 4 (quatro) horas e consistiu de 

atividades práticas de soldagem e retirada de componentes eletroeletrônicos de PCIs, testes de 

componentes utilizando o multímetro e projetos eletrônicos básicos utilizando os 

componentes e plataforma Arduino. Para realização das práticas, cada bancada comportava 3 

(três) alunos e dispunha dos seguintes materiais: PCI retirada dos REEE; suporte para fixação 

da PCI (“terceira mão”); ferro de solda; suporte para descanso do ferro de solda; rolo de 

solda; sugador de solda; jogo de alicates; jogo de chaves; multímetro; fonte de tensão 

contínua ajustável de bancada; placa de prototipagem (protoboard); computador desktop; 

placa Arduino; fios e cabos. 

O procedimento realizado pelos alunos na parte prática consistiu da retirada de 

componentes eletroeletrônicos soldados nas PCIs reutilizadas do REEE, utilizando as 

ferramentas e suportes disponibilizados na bancada. Os componentes retirados foram então 

testados utilizando-se o multímetro e a fonte de tensão ajustável, os que estavam funcionando 

foram armazenados e os que estavam danificados foram soldados novamente nas PCIs. Os 

componentes retirados e testados nesta atividade foram: resistores; potenciômetros; 

capacitores; indutores; diodos retificadores; diodos Zener; diodos emissores de luz (LEDs); 

transistores; fotoacopladores; transdutores; sensores; chaves; botões; pequenos 

transformadores; circuitos integrados (CIs); pequenos motores; conectores diversos; fios e 

cabos. Posteriormente, os componentes que foram armazenados foram utilizados no 

desenvolvimento de projetos básicos de eletrônica juntamente com a protoboard, o 

computador desktop e a placa Arduino. Após a realização das oficinas, todos os componentes 

e materiais utilizados foram separados e armazenados nos armários do Laboratório de Práticas 

de Eletrônica e poderão ser utilizados em atividades futuras de ensino, pesquisa, inovação e 

extensão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 mostra fotos registradas durante a realização das oficinas. Nessa figura 

podem ser observadas as etapas de retirada e testes de componentes eletroeletrônicos de PCIs 

selecionadas dos REEE coletados, além da etapa de projetos eletrônicos básicos utilizando a 

plataforma Arduino e os componentes retirados. 

A Figura 3 mostra parte dos componentes eletroeletrônicos em bom estado que foram 

retirados das PCIs selecionadas. Estes componentes foram separados e armazenados nos 



 

5990 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

armários do Laboratório de Práticas de Eletrônica e servirão para futuras atividades de ensino, 

pesquisa, inovação e extensão. 

 

 
Figura 2. Oficinas de capacitação profissional, etapas de retirada, testes de componentes 
eletroeletrônicos e projetos eletrônicos básicos utilizando a plataforma Arduino. IFPE, 2016. 
 

 
Figura 3. Oficinas de capacitação profissional, parte dos componentes eletroeletrônicos retirados 
dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. IFPE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

As oficinas de formação profissional foram ministradas reutilizando-se parte dos REEE 

coletados no IFPE Campus Pesqueira. Essa ação, além de reconhecer a responsabilidade 

socioambiental do IFPE como agente regional na adoção de medidas para minimizar os 
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efeitos negativos dos REEE, coloca em prática também um dos preceitos da PNRS na área de 

gestão desses resíduos que é a reutilização de equipamentos ou partes destes. 

As oficinas, além de possibilitarem a capacitação profissional dos alunos nas áreas de 

soldagem, testes de componentes e automação de processos utilizando Arduino, 

possibilitaram o reabastecimento parcial de componentes do Laboratório de Práticas de 

Eletrônica a partir da reutilização dos REEE coletados no IFPE Campus Pesqueira. Com 

relação à capacitação profissional promovida aos alunos envolvidos, as empresas e indústrias 

atualmente exigem um técnico de Eletrotécnica cada vez mais atualizado e preparado para as 

novas tendências e tecnologias da área de elétrica. Nos dias de hoje não se concebe um 

profissional dessa área de formação que não detenha pelo menos noções básicas teóricas e 

práticas de eletrônica, manutenção de placas de circuito impresso, soldagem e testes de 

componentes, uso de instrumentos de medição, além de controle e automação de processos. 

Esses conteúdos puderam ser trabalhados nas oficinas e todos os alunos que cumpriram a 

carga horária total receberam declaração de participação, acrescentando, assim, mais esta 

atividade em seus currículos profissionais. 
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RESUMO: O presente trabalho retrata o atual cenário nacional acerca da produção de 
biocombustíveis, tendo em vista que a matriz energética brasileira já se encontra em mudança 
e esta precisa continuar. Por não ter um destino correto e eficaz, os resíduos animais, 
incluindo a gordura proveniente dos restos de frango, potencializam a poluição ambiental. 
Logo, com o objetivo de aprofundar o estudo sobre a produção de biodiesel a partir da 
gordura de frango e buscar uma destinação efetiva para esses, foi elaborada uma análise na 
literatura disponível sobre o assunto e formatada uma comparação entre os experimentos 
estudados. Dessa forma, foi possível avaliar os parâmetros que devem ser realizados para 
concretizar e melhorar a produção e a viabilidade da mesma quanto biodiesel, além de 
incentivar a continuidade das pesquisas sobre o referente assunto.  
Palavras–chave: acidez, biocombustíveis, experimento, índice, resíduo 
 
 LITERATURE REVIEW ABOUT THE PRODUCTION OF BIODIESEL FROM 
CHICKEN FAT 
 
ABSTRACT: This work depicts the current national scenario on the production of biofuels, 
given that the Brazilian energy matrix is already changing and this must continue. By not 
having a correct and effective destination, animal waste, including fat from chicken remains, 
potentiate the environmental pollution. Therefore, in order to deepen the study of the 
production of biodiesel from chicken fat and seek an effective allocation for these was drawn 
up an analysis of the available literature on the subject and formatted a comparison between 
the experiments studied. Then, it was possible to assess the parameters that must be made to 
implement and improve the production and the viability of the same as biodiesel, and 
encourage the continuation of research on the related subject. 
KEYWORDS: acidity, biofuels, experiment, index, residue 
 

INTRODUÇÃO 

A matriz energética mundial, formada, principalmente, a partir da revolução industrial no 

século XVIII e com relativa transformação no século XX encontra-se composta 

essencialmente pelos combustíveis derivados do petróleo. Devido a busca exacerbada pelo 

crescimento e desenvolvimento das nações, assim como o crescimento populacional 

avançado, não só aumentou-se a necessidade de energia elétrica, como também a exploração 

dos demais recursos energéticos, o que está gerando o esgotamento de reservas e problemas 

ambientais diversos. A matriz energética brasileira segue o mesmo fluxo e isto é possível de 

ser percebido na Figura 1, que mostra a transição da matriz energética a partir de 1940 e até 
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meados de 1990, afirmando a predominância e a crescente dependência do petróleo e dos seus 

derivados.  

 

Figura 131. Transição energética no Brasil. (SANTOS, 2015) 

É nessa conjuntura que é fundamentado o debate acerca do problema dos energéticos 

fósseis e a busca por fontes alternativas de energia que não provoquem tantos problemas ao 

meio ambiente e não comprometam as vidas futuras. Tanto é que a matriz energética mundial, 

assim como também a brasileira, começam a serem alteradas no século XXI, possuindo 

crescente aumento das fontes renováveis de energia e menor crescimento das não-renováveis. 

Esses podem ser observados na Tabela 1 que segue a baixo.  

 

Tabela 24. Oferta Interna de Energia. (MME, 2016) 

Quando em termos de presença de energias renováveis em 2015, o Brasil supera com 

vantagem todos os outros apontados na tabela com seus 41,2 pontos percentuais, enquanto o 

mundo encontra-se com apenas 14,3%. No Brasil, ainda, a diminuição de 8,3 pontos 

percentuais na participação do petróleo e seus derivados entre 1973 e 2015 é uma evidência 

de que o país, seguindo a tendência mundial, promoveu um significativo esforço para que 

pudesse ocorrer a substituição desses combustíveis fósseis, sendo dignos de marca, nesse 



 

5996 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

caso, os aumentos da energia hidrelétrica, a produção de biodiesel e o uso de cana e seus 

derivados.  

O biodiesel configura-se como uma alternativa interessante de geração, tanto pela sua 

eficiência quanto pela sua capacidade de resolver problemas ambientais. Por isso, a pesquisa 

de novas fontes para a sua produção e que a torne ainda mais sustentável se torna necessária e 

esta é a grande motivação deste trabalho, a análise bibliográfica de uma matéria-prima pouco 

utilizada no país e sua viabilidade, que servirá como motivação para uma posterior produção.   

 

METODOLOGIA 

No desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizadas como obras de referências 

diversos artigos sobre o biodiesel, todos disponíveis nas vastas bases de pesquisa de acesso 

acadêmico. Os tópicos a seguir descreverão o biodiesel, desde a matéria-prima até a sua 

produção, focando na gordura de frango, a matéria-prima que guiou todo o trabalho, além de 

seus aspectos históricos. 

Biodiesel 

O biodiesel é um combustível renovável produzido a partir da gordura ou óleo de fontes 

biológicas, como animais e plantas. No Brasil, esse deve atender aos padrões de qualidade 

impostos pela resolução ANP 07/2008. Pode ser utilizado puro nos motores de ignição por 

compressão sem causar dano algum ao mesmo e possuindo eficiência semelhante ou pode ser 

utilizado adicionado ao diesel de petróleo. Segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, 

gás natural e biocombustíveis), a mistura presente no Brasil corresponde a 7% de biodiesel.   

Pode ser produzido por meio de diferentes rotas, sendo as principais a metílica e a etílica, 

que usam metanol e etanol, respectivamente. E pode ser ainda confeccionado através de 

diferentes reações, como a de hidroesterificação, a de craqueamento e a de transesterificação, 

sendo a principal a reação de transesterificação. Nesta, um triglicerídeo reage com um álcool 

simples (metanol ou etanol) para a formação de ésteres que constituem o biodiesel e o glicerol 

(subproduto da reação). No processo, ainda é feito o uso de um catalisador que serve para 

diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade da reação e esse pode ser ácido, básico 

ou enzimático, dentre estes, o básico é o mais utilizado. A reação de transesterificação está 

explicita na figura 2 abaixo.  
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Figura 132. Reação total de transesterificação (Tapanes et al., 2013) 

Contexto histórico 

Data do final do século XIX e começo do século XX os primeiros contatos com o 

diesel. Rudolf Diesel, renomado engenheiro da época, foi o grande responsável por essa 

descoberta revolucionária.  

Por volta de 1911 e 1912 Rudolf Diesel fez a famosa afirmação: “O motor a diesel 

pode ser alimentado por óleos vegetais, e ajudará no desenvolvimento agrário dos países que 

vierem a utilizá-lo. O uso de óleos vegetais como combustível pode aparecer insignificante 

hoje em dia, mas com o tempo, irão se tornar tão importantes quando o petróleo e o carvão 

são atualmente” (DOMINGOS, 2010).  

O alto custo com a produção das sementes foi a grande dificuldade para o uso desses 

motores. A abundância do petróleo e baixo custo para refino deste fizeram com que os óleos 

vegetais fossem substituídos pelo óleo diesel, antes denominado óleo refinado de petróleo. O 

motor a diesel, assim como o diesel de petróleo, passou por variadas transformações.  

Nas décadas de 70 e 80, ocorreu a crise mundial do petróleo o que tornou a previsão 

de Diesel realidade. Foi então que o insurgiu o interesse por fontes alternativas para 

solucionarem a situação vivida na época, período onde a investigação de óleos vegetais e 

animais para a produção de biodiesel foi intensificada. Com o reestabelecimento do petróleo 

no final da década de 80 e começo da de 90, o interesse no biodiesel entrou em declínio, no 

entanto outros movimentos começaram a surgir, tendo em vista que os problemas ambientais 

advindos da queima de combustíveis fósseis começaram a ser observados com mais 

intensidade nesse período. 

Contexto nacional  

 O Brasil tem os primeiros contatos com motores a diesel tardiamente na década de 50. 

O aumento no uso de biodiesel aconteceu a partir da instituição da Lei Federal 11.097/2005, 
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já que a lei instituiu a adoção do mesmo ao diesel de petróleo e, com os aumentos ao longo 

dos anos, a mistura já é composta de 7% de biodiesel.  

 

Figura 133. Produção do biodiesel no Brasil de 2012 a 2015 (MME, 2015) 

 Com a figura 3 é possível visualizar a evolução da produção do combustível renovável 

no Brasil, mostrando que a política sustentável está aos poucos sendo consagrado no país.  

Isso também é evidência da grande disponibilidade de matérias-primas no país, no entanto 

este sempre foi refém da cultura da soja e é por isso que se faz necessária a busca por novas 

fontes de produção, já que a soja é usada também no setor alimentício, enquanto outras fontes 

são totalmente desprezadas por serem resíduos, como é o caso da gordura de frango. 

Máterias-primas para produção de biodiesel 

Por ser caracterizado como uma alternativa aos combustíveis fósseis, o biodiesel 

possui caráter renovável e sustentável, visto que as principais matérias-primas para sua 

produção podem ter as seguintes origens: Óleos e gorduras de origem animal, vegetal e 

residual.  

No Brasil, dezenas de espécies vegetais que se enquadram na categoria de óleos fixos 

e triglicerídicos podem ser utilizadas na produção de biodiesel, dentre as quais pode-se 

destacar principalmente a soja e em seguida o amendoim, milho, dendê, algodão, girassol, 

mamona, pinhão-manso, entre muitos outros vegetais na forma de semente, amêndoas ou 

polpas.  

Óleos e gorduras já usados, resultantes de processamentos domésticos ou comerciais, 

chamados de residuais, também se empregam como matéria-prima.  

Ademais, os óleos e gorduras de origem animal também possuem características de 

estrutura química semelhantes às dos óleos vegetais no que se diz respeito às moléculas 

triglicerídicas de ácidos graxos. Apresentam atributos possíveis de serem transformados em 
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biodiesel a gordura de frango, o sebo bovino, os óleos derivados de peixes, a gordura de 

porco, entre outras variedades.  

 

Tabela 2: Participação das matérias-primas para produção de biodiesel no Brasil 

(ANP, 2015). 

A gordura de frango resulta do processamento com aquecimento controlado, das partes 

não comestíveis de aves abatidas, seguido de prensagem, decantação ou filtragem. Não deve 

conter outras fontes que não seja a do abate de aves (BELLAVER e ZANOTTO, 2004).  

Apesar de muitos pesquisadores estudarem a possibilidade de uso de gorduras animais 

para essa produção, poucos se interessam pela gordura de frango, logo, como pode-se 

perceber na Tabela 2, sua percentagem de produção é bastante baixa. No entanto, com a 

proibição da alimentação de ruminantes e produção de ração animal (Instrução Normativa 

nº41, 08/10/2009) com os resíduos gerados no abate de aves, por exemplo, o despejo 

inadequado desse material tornou-se um problema a ser solucionado. Dessa forma, uma 

potencial aplicação seria sua destinação à produção de biodiesel. 

Biodiesel de gordura de frango  

Existem poucos trabalhos na literatura, mas visando estudar a viabilidade da produção 

do biodiesel com a gordura de frango, alguns pesquisadores trabalharam e submeteram 

pesquisas acerca do assunto, avaliando as propriedades físico-quimicas da matéria-prima 

utilizada e produto formado. Vale salientar que os trabalhos não são tão atuais, visto que 

atualmente essa matéria-prima é pouco utilizada e pesquisada.  

No estudo de Santos et al. (2014) os autores obtiveram biodiesel etílico a partir da 

gordura de frango pelo processo de transesterificação e catalisado por óxido de cálcio (CaO) 

obtido pela calcinação de cascas de ovos. Na extração da gordura foram feitos aquecimentos, 
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filtrações e lavagens; Além disso também foi feito um pré-tratamento, em alguns 

experimentos, para redução de ácidos graxos livres, adicionando 30% m/m de etano e 8% 

m/m de ácido sulfúrico em relação a quantidade de gordura de frango, sob agitação a 60°C 

por 2 horas; a mesma foi analisada por RMN, que caracterizou a gordura com índice de acidez 

igual a 4,97 mg KOH/g. Os resultados após o processo de transesterificação comprovaram 

que a atividade catalítica não foi ativa. 

Também utilizando a gordura de frango, Ramalho (2008) a aqueceu em estufa a 70 – 

80°C, para extraí-la com agitação esporádica por 2 horas para que a fusão do material fosse 

completa, logo após utilizou filtração à vácuo para remoção de impurezas. A gordura foi 

caracterizada com índice de acidez igual a 0,54 mg KOH/g e 0,14% de ácidos graxos livres, 

adequada para a produção; A produção do biodiesel foi feita utilizando as rotas etílicas e 

metílicas e na presença de catalisador básico, KOH, o produto formado continha índice de 

acidez para a rota etílica igual a 0,28 mg KOH/g, e porcentagem de glicerina livre de 0,01%. 

Nos experimentos de Mothé et al. (2008), o mesmo utilizou a rota etílica, pelo 

processo de transesterificação e sob ação catalítica básica. O processo objetivava caracterizar 

o biodiesel através de analise térmica e espectrometria de absorção no infravermelho. Os 

resultados obtidos verificaram que a amostra de biodiesel estava contaminada com glicerol.  

Por fim, Moreira (2009) em seu trabalho extraiu a gordura de frango também por 

aquecimento, pesando os resíduos antes e depois da extração; Obtendo um valor de resíduo de 

40% da massa original. O resultado das análises mostraram um índice de acidez igual a 0,921 

mg KOH/g. O biodiesel foi reagido via catalise básica e por transesterificação, obteve 

rendimento entre 73,0 e 86,4%, resultado calculado por pesagem da gordura antes da reação e 

o produto depois de formado. Depois de feitas as lavagens, o biodiesel apresentou índice de 

acidez de aproximadamente 0,5 mg KOH/g. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 25: Comparação dos experimentos estudados. IFRN, 2016 

Autor Índice de acidez da gordura 
de frango (mgKOH/g) 

Índice de acidez do biodiesel 
(mgKOH/g) 

SANTOS et al (2014) 4,97 - 
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RAMALHO (2008) 0,54 0,28 

MOTHÉ et al (2008) - - 

MOREIRA (2009) 0,921 0,5 

 

 No experimento de Santos et al (2014), o índice de acidez da gordura de frango foi 

muito alto em comparação ao demais trabalhos e segundo Moreira (2009) quando este índice 

é muito alto atrapalha a atividade catalítica básica, explicando assim a inatividade no 

experimento de Santos et al (2014).  

 Com relação ao índice de acidez do biodiesel, a norma oficial da ANP considera esse 

valor aceitável quando até 0,50 mg KOH/g. Logo, ambos os trabalhos de Fereira (2008) e o 

de Moreira (2009), atendem a norma e qualificam-se como biodieseis de qualidade, já que 

esses possuem bons índices de acidez tanto da gordura quanto do biodiesel, sabendo que o do 

biodiesel reduz a quantidade de reações indesejadas, como a saponificação.  

CONCLUSÕES 

 O biodiesel obtido a partir de resíduos possuem vantagens como a menor emissão de 

NOx, no entanto ainda possuem alguns problemas quanto a sua conversão que podem ser 

resolvidos através de uma extração de qualidade e um pré-tratamento eficaz da gordura que 

resultarão em menores índices de acidez da mesma e, com isso, gerando um biodiesel de 

qualidade. Mas, é preciso ainda mais estudos acerca destes parâmetros e, também, desse tipo 

de biodiesel para que outros possíveis problemas sejam resolvidos e esses possam ser 

melhorados cada vez mais, visto que essa é uma alternativa interessante e promissora no ramo 

de produção de biocombustíveis.   
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RESUMO: Robolt-0 é uma plataforma robótica projetada para ser usada em diferentes 
aplicações, a principal delas: o ensino de robótica e programação através da montagem do 
hardware e criação de aplicativos de controle e monitoramento do robô. Pode ser empregado, 
ainda, em testes de inteligência artificial, facilitando a coleta e análise de dados ao prover uma 
arquitetura genérica e bem definida. Ele é extensível, permitindo que novos componentes 
possam ser adicionados facilmente, e open-source, possibilitando sua evolução e facilitando a 
padronização, além do intercâmbio de aplicações. Neste artigo, descrevemos seu desenho, 
concepção e testes, além da abordagem da escolha de materiais de baixo custo, propiciando 
alta reprodutibilidade. 
Palavras–chave: Robótica, Programação, Educação. 
 

ROBOLT-0: A MULTI-APPLICATION, EXTENSIBLE, OPEN-SOURCE 
AND LOW COST ROBOTIC PLATFORM 
 
ABSTRACT: Robolt-0 is a robotic platform designed to be used in different applications, the 
main one: education for robotics and programming by assembling hardware and building 
applications of control and monitoring in the robot. It can be used, also, in artificial 
intelligence tests, facilitating the collection and analysis of data by providing a generic and 
well-defined architecture. It is extensible, allowing new components to be added easily, and 
open-source, allowing its evolution and facilitating standardization, besides the exchange of 
applications. On this work, we describe the design, the concept and the tests performed other 
then the approach of choice of low cost materials, allowing high reproducibility. 
KEYWORDS: Robotics, Programming, Education. 

 
INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, em decorrência do avanço tecnológico, pesquisas e estudos 

relacionados a robótica têm sido o alvo de muitos pesquisadores, dentro  e fora do ambiente 

acadêmico. Conhecer a fundo as possibilidades e funcionalidades que uma plataforma 

robótica pode gerar, tem sido um meio de abrir os horizontes para a aplicação da tecnologia 

em áreas diversas e amplas no cotidiano humano. 

Muitas plataformas robóticas genéricas existem (PIO et al., 2006), porém são, em 

geral, caras, o que dificulta seu uso em muitos cenários, principalmente no ensino e pesquisa 

(SCHILLING et al., 2002), entretanto, a adaptabilidade e reconfiguração em tempo de 

execução são uma ferramenta importante para exploração de nuances mais profundas da 
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robótica, de modo a existir uma necessidade de uma plataforma aberta, extensível e barata. 

Aberta para propiciar melhorias, extensível para poder agir em qualquer cenário, desde 

acompanhamento de idosos (MICHAUD et al., 2007) ou pacientes em geral ao observar suas 

leituras biológicas e reações, até monitoramento de ambientes perigosos e educação. 

Dentro desta realidade, o presente trabalho tem como objetivo descrever e detalhar o 

desenvolvimento de uma plataforma robótica multi-aplicação, o robolt-0, que foi desenhado 

levando em consideração o baixo custo na montagem, alta performance e diversidade quanto 

a sua aplicação, bem como a possibilidade de ser facilmente extendido e replicável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Especificação do hardware 

De forma geral, a montagem foi realizada de acordo com o esquemático presente na 

figura 1. 

  

 

Figura 1. Componentes estruturais do protótipo. IFCE, 2016 

 

Um Raspberry Pi Model B, baseado no SoC(System-on-Chip) Broadcom BCM2835, 

que contém um ARM1176JZFS (ARM11 usando um núcleo com arquitetura ARMv6) com 

ponto flutuante, rodando a 700Mhz e uma GPU Videocore 4, é o núcleo estrutural do rôbo. É 

ele quem recebe e processa os sinais de sensores, bem como, envia os sinais de controle para 
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os motores. O sistema operacional utilizado é o GNU/Linux Raspian 7(wheezy) kernel 

4.1.13+. 

Um case genérico para Raspberry foi utilizada para facilitar a montagem, visto que 

possui as dimensões ideais, tanto para acomodação do raspberry Pi, sua função original, 

quanto para o encaixe das caixas de redução dos motores. Além disso, reduz os custos 

estruturais, pois não há necessidade de criação de um suporte. 

Os motores com caixa de redução foram alocados paralelamente sob a case do 

Raspberry Pi e fixados com fita dupla-face. Os motores estão levemente fora da case para 

evitar contato, evitando assim aquecimento e desgastes dos mesmos, além de aumentar a 

estabilidade do robô. 

Um driver de motor DC com ponte H, L298N, é responsável pela mudança de sentido 

da corrente que atua nos motores, possibilitando diferentes movimentações. O controle é feito 

através dos pinos de propósito geral (GPIO) do Raspberry Pi. 

A roda omnidirecional foi posicionada à frente do suporte, entre os dois pneus, com a 

finalidade de equilibrar o robô e permitir uma melhor movimentação. 

A bateria escolhida, de polímero de lítio 11.1V, é o padrão usado habitualmente em 

VANTs. Foi escolhida tanto por suportar os dois motores, a ponte H e o Raspberry Pi, quanto 

por ser facilmente encontrada em lojas de aeromodelismo e relativamente barata. Além disto, 

é bem compacta, cabendo e podendo ser presa ao case usado como base. 

Um regulador de tensão, LM2596, é necessário para reduzir a tensão de 11.1v da bateria 

para 5v, propiciando a alimentação do Raspberry Pi com a mesma fonte dos motores. 

 

Modelagem 

O protótipo foi modelado usando a ferramenta open-source Blender, destinada a 

originalmente à criação de jogos, de forma que modelar e simular se tornasse uma tarefa mais 

simples. 

No blender, os componentes do modelo foram descritos e renderizados através de uma 

interface de script, anexa originalmente na aplicação, utilizando a linguagem de programação 

python e uma bibliteca, bpy, que faz o binding das funções internas. 

Na Figura 2 é possível notar o uso da biblioteca bpy em parte do script. 
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Figura 2. Trecho do código em python. IFCE, 2016. 

 

Devido ao fato de ser uma plataforma robótica multi-aplicação, a estrutura do protótipo 

foi prototipada sobre uma matriz de inércia desejada, porém proporcionando um design 

elegante e atrativo, além de um melhor desempenho (velocidade). 

A modelagem gráfica da estrutura resultou em um protótipo de 00cm de altura, 00cm de 

comprimento, 00cm de largura e massa de 00g. A Figura 3 mostra o resultado no Blender do 

código em python que gerou o modelo do protótipo. 

 

 
Figura 3. Modelo final gerado no Blender. IFCE, 2016. 

 

Especificação e estrutura do software 

Para gerenciar e facilitar o desenvolvimento de novas aplicações para plataforma, foi 

desenvolvido o Σ-r(sigma-r - System InteGrator and Message Architect for robotics), um 

middleware integrável a sistemas POSIX, onde, através da abstração das camadas de mais 

baixo nível, do uso de uma arquitetura de enfileiramento de mensagem baseada no padrão 

publicadores/inscritos e exposição de funcionalidades através de API, provê tanto a facilitação 

de adição de novos hardwares, como a  leitura de dados dos sensores. Além disto, templates 
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de novas aplicações, sensores e hardwares quaisquer, bem como as ferramentas para gerar e 

testá-los, são parte integral do middleware. 

O núcleo do middleware é uma camada de abstração para as chamadas de comunicação 

inter-objetos, para o gerenciamento de novos hardwares acoplados e fornece uma API para 

aplicações externas. 

Em paralelo, há um broker, recebendo e armazenando todas as mensagens advindas de 

sensores e transmitindo todas as mensagens de controles para os atuadores, além de possuir 

uma Lookup Table relacionando todos os elementos do sistema e indexando-os com UUID. 

Toda comunicação e troca de mensagens interna é feita através de um modelo 

publicador/inscrito disponibilizado pelo ZeroMQ, um pseudo enfileirador de mensagem, leve, 

multi plataformas e disponível em múltiplas linguagens de programação. 

A camada de abstração relacionada à gestão de todo hardware tenta usar, inicialmente, o 

conceito de dispositivos tratados como arquivos, dos sistemas POSIX de forma a inicializar o 

IO do dispositivo através de syscalls ao kernel do sistema. Em último caso, usa-se a Interface 

de Função Estrangeira(FFI) do python para se conectar a um código nativo, geralmente em C, 

compilado como uma biblioteca compartilhada. Todo este processo é transparente ao 

programador, sendo relevante apenas ao desenvolvedor do dispositivo e seu driver, pois uma 

vez conectado ao sistema, seu uso se baseia em se inscrever no seu canal e ler ou escrever 

comandos. 

Um diagrama estrutural do sistema pode ser visto na imagem 4. 

 
Figura 4. Diagrama estrutural do Σ-r. IFCE, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estruturalmente, os requisitos operacionais definidos na modelagem foram obtidos 

depois da montagem, o que nos proporcionou uma garantia de estabilidade e integridade do 

robô. Nas figuras 5, 6 e 7 vemos a montagem final, respectivamente na visão de frente, lateral 

e costas.  

 

 

Figura 5. Visão frontal. IFCE, 2016. 
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Figura 6. Visão lateral. IFCE, 2016. 
 

 

Figura 7. Visão de trás. IFCE, 2016. 
 

Em paralelo, a plataforma está em testes em laboratórios e escolas de programação para 

crianças e, até o presente momento, tem se mostrado uma excelente ferramenta tanto para o 

ensino de programação básica, quanto para robótica e eletrônica. Além disto, a plataforma 

está sendo utilizada também, com sucesso, na validação de testes de aplicações de 

reconhecimento e planejamento de caminhos em um ambiente de laboratório. 
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CONCLUSÕES 

A plataforma foi montada, está funcional, e todos os seus detalhes serão 

disponibilizados para ser replicada em qualquer escola, faculdade ou laboratório em breve. 

Embora mais testes sejam necessários, pode-se observar o auxílio da plataforma no ensino de 

programação e robótica, principalmente em crianças, onde uma abordagem lúdica aliada ao 

resultado de ações serem visíveis instantaneamente propiciarem um constante interesse, 

mesmo em idades menores, à ciência e tecnologia, além de instigar a curiosidade. 
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RESUMO: O desenvolvimento científico e tecnológico torna os softwares educacionais mais 
acessíveis, e sua utilização mais necessária na busca de conhecimento. Desse modo, a fim de 
tornar mais dinâmico o processo de aprendizado de estudantes do curso técnico em Logística 
na disciplina de Estoques, o presente trabalho traz a criação de um jogo digital do tipo RPG 
(Role-Playing Game) de aventura medieval com base em estratégia, desenvolvido na 
plataforma virtual RPG Maker. Inicialmente, foi feito um estudo bibliográfico sobre as 
dimensões que envolvem a gestão de estoques e plataformas virtuais de jogos. O segundo 
passo foi desenvolver o enredo do jogo, bem como o tipo, cenário, personagens, época, 
objetivo e pontos de contato com os conceitos de Estoque. Em seguida, estudou-se o RPG 
Maker para que, só então, pudesse se fazer a seleção e a delimitação do conteúdo do jogo. 
Quanto à natureza, o estudo pode ser classificado como aplicado, com abordagem qualitativa, 
de cunho exploratório. Os resultados obtidos até o presente momento mostram cenários e 
ambientes do jogo bem definidos, além da estória, missões envolvendo conceitos logísticos 
caracterização dos personagens. 
Palavras–chave: conceitos, educação, jogos, logística 
 

RPG DIGITAL AS OBJECT IN ADDITIONAL INVENTORY 
MANAGEMENT EDUCATION 
 
ABSTRACT: The scientific and technological development makes them more accessible 
educational software, and its most necessary use in the pursuit of knowledge. Thus, in order to 
make more dynamic the learning process of students of the technical course in Logistics in 
stocks discipline, this work brings the creation of a digital game RPG type (Role-Playing 
Game) Medieval adventure based on strategy, developed in RPG Maker virtual platform. 
Initially, it was made a bibliographic study on the dimensions that involve inventory 
management and virtual gaming platforms. The second step was to develop the plot of the 
game, as well as the type, setting, characters, time, purpose and points of contact with the 
concepts of stock. Then studied the RPG Maker for only then could make the selection and 
delimitation of the game content. The nature, the study can be classified as applied with a 
qualitative approach, of an exploratory nature. The results so far show scenes and well-
defined set of environments and story, missions involving logistics concepts characterization 
of the characters. 
KEYWORDS: concepts, education, games, logistics 
 

 

 



 

6012 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, torna-se fundamental a utilização de 

recursos tecnológicos como ferramenta de auxílio ao modo de aprendizagem. De acordo com 

Borges (1999), na educação, o uso da informática está cada vez mais presente como 

ferramenta pedagógica, mostrando ser uma forma de ensino mais dinâmica, que pode 

promover um aprendizado mais significativo, desenvolvendo a motivação do aluno na 

construção de novos conhecimentos. 

 Para isso, já existem várias ferramentas que possibilitam a integração da informática 

para fins educativos. Uma delas são os softwares educacionais que, de acordo com Alves 

(2005), vêm crescendo cada vez mais nas últimas décadas, ganhando espaço na esfera 

educacional. 

Entre as classificações de softwares educacionais apresentadas por Sancho (1998) estão 

os jogos, que propõe ensinar conceitos de forma lúdica. Assim, o aprendiz obtém novos 

conhecimentos sobre determinado assunto através do aprendizado de alguma habilidade 

enquanto se joga. Nesse contexto, a NewZoo (2015), empresa global de desenvolvimento de 

jogos, afirma que a indústria de jogos eletrônicos é uma das que mais cresce no mundo 

inteiro, e o Brasil tem se apresentado como um grande consumidor nesse mercado. Dados 

divulgados pelo parque tecnológico Porto Digital (2015), mostram que o consumo de jogos 

digitais no país ocupa o quarto lugar no ranking mundial, perdendo somente para os norte-

americanos, russos e alemães. 

Os jogos educacionais são ótimas ferramentas para a educação. Silva et al. (2011) 

afirma que eles apresentam um grande valor pedagógico; prendem a atenção do aluno, 

permitindo que ele aprenda através de suas próprias interações com o jogo; e permitem que o 

aluno experimente situações que ele não encontraria na sua realidade.  

Concomitante a isso, o avanço das tecnologias e da informática associado ao processo 

de globalização têm ocasionado um rápido crescimento das técnicas logísticas e, por isso, 

muitas universidades e institutos federais já ofertam cursos desde o nível técnico até o 

doutorado nessa área, fazendo com que o mercado passe a ser extremamente competitivo. 

Por outro lado, no que se refere à metodologia de ensino, são muitas as queixas dos 

estudantes referentes à falta de práticas associadas ao conteúdo que é passado em sala de aula, 

como é apontado na pesquisa de Augusto (2007) sobre as dificuldades de implantar atividades 

práticas em escolas estaduais. Já os professores se queixam por não haver ferramentas que 

atendam às suas necessidades, ou porque elas são caras e, por isso, se tornam inviáveis para a 
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escola, ou porque não são condizentes com o nível dos estudantes que irão utilizá-las, ou 

simplesmente porque não é possível o acesso. 

Diante disso, surge a necessidade de criar programas que auxiliem os métodos de 

aprendizagem já utilizados em sala de aula. Esse tipo de ferramenta, se utilizada de maneira 

correta, com métodos que o contextualize no processo de ensino-aprendizagem, se torna um 

agente importante na capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e até mesmo das 

próprias instituições de ensino. 

Considerando as vantagens dos jogos educacionais, o presente trabalho traz o 

desenvolvimento de um jogo digital como ferramenta educativa para facilitar o processo de 

aprendizado de estudantes de Logística na disciplina de Estoque, promovendo o uso de 

conceitos logísticos, bem como o de estocagem, gerenciamento de estoques, tomadas de 

decisão e estratégias. 

Trata-se de um jogo de RPG (Role-Playing Game) digital – gênero de game em que o 

jogador desempenha o papel de um personagem em um ambiente fictício – que objetiva 

entreter e ensinar, através de ações desenvolvidas ao longo do jogo, conceitos e técnicas de 

gerenciamento de estoques de uma forma não impositiva. Ou seja, de modo que o aluno 

aprenda ao passo que vai jogando, e os utilizando para avançar na estória. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada na condução deste trabalho é essencialmente exploratória com 

uma abordagem qualitativa, no sentido de buscar conhecer e descrever com maior 

profundidade o assunto estudado (BEUREN, 2003). E experimental, pois consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis e definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre as dimensões que envolvem 

a gestão de estoques; plataformas virtuais de jogos – a fim de identificar qual seria a melhor 

plataforma a ser utilizada, levando em consideração as limitações dos pesquisadores e os 

objetivos do trabalho. 

Tendo isso e o objeto de estudo bem definidos, o segundo passo foi estudar a 

plataforma virtual RPG Maker e a linguagem python de programação, para que se pudesse 

expandir o conhecimento sobre essa ferramenta e aprender a manuseá-la da melhor forma. O 

terceiro passo foi fazer a seleção do conteúdo que seria utilizado pelo jogo e, em seguida, foi 

decidido qual seria a melhor forma de abordar esse conteúdo na ferramenta. 
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SELEÇÃO DO CONTEÚDO 

O tema em questão – gerenciamento de estoques – abarca uma diversidade de tópicos 

necessários ao seu aprendizado. Por isso, para a seleção do conteúdo do jogo de RPG, foi 

necessário explorar, inicialmente, as informações de diferentes autores e suas condutas 

práticas. Dessa busca à literatura, elaborou-se um material composto pelas seguintes 

informações: 

Logística e as atividades primárias e secundárias; estoque e suas vantagens e 

desvantagens; funções do sistema de estocagem; políticas de estoque; tipos de demanda; 

controle de estoques; tipos de estoques; previsão para estoques; custos de estoques; lote 

econômico de compra; níveis de estoque; classificação ABC; sistemas de controle de 

estoques; giro, antigiro, taxa de rotatividade e cobertura de estoques. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

Do material produzido na etapa de seleção do conteúdo, identificou-se três tipos de 

informações essenciais para o desenvolvimento do jogo: as gráficas, referentes aos cenários e 

também usadas para compor o texto escrito e a ilustração do software; as de origem verídico-

fictícia, relativas à estória inventada para criar o lúdico e aos pontos de contato com 

Alexandre, O grande, cuja história inspirou o enredo deste jogo; e as informações técnicas, 

relacionadas com os pontos de contato com a logística e com os demais pontos elencados no 

tópico de seleção do conteúdo.  

As informações gráficas que serviram de modelo para a construção dos cenários foram 

obtidas a partir de artigos e revistas de história online, inspirados no período medieval do 

século XV. Os textos foram usados como modelo na reprodução do ambiente virtual de um 

reino medieval dividido por quatro estações climáticas (primavera, verão, outono e inverno), 

com castelos, lagos, pântanos, florestas, casebres e outros elementos característicos do 

período, além de elementos de fantasia como guerreiros, magos, arqueiros e monstros – 

inseridos para reforçar o lúdico. 
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Figura 1. Cenário bem definido do reino do inverno, reino da primavera e 
elementos épicos. Dados da pesquisa, 2016. 

 
O conteúdo, em sua versão final, foi organizado na forma de uma missão em que o 

avatar (personificação virtual do jogador) precisa realizar ações e tomar decisões que o leve 

adiante na estória, como o exemplo da Figura 2, de modo que o conteúdo relacionado às 

atividades de estocagem é apresentado, inicialmente, em forma de conceitos básicos – na fala 

de algum personagem ou implícito nas ações do jogador – e vão ficando mais difíceis com o 

decorrer do jogo.  

 

Figura 2. Apresentação de conceitos logísticos de forma não impositiva. Dados 
da pesquisa, 2016. 
 
Para a realização dessa etapa, destaca-se, como fatores dificultadores, a escassez 

de publicações de engenheiros de produção e de técnicos em logística na área, fazendo 

com que a maioria das informações consultadas fosse publicações da área da 

informática. A falta de jogos acadêmicos na área da gestão também dificultou a 

consolidação do referido material.  
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Para alcançar o objetivo de avançar no jogo, o jogador tem que, inicialmente, coletar 

alguns materiais no vilarejo, partindo de uma tarefa que ele recebe no inicio do jogo, 

indicando quais materiais ele terá que encontrar para crafitar. Ele irá obter uma espécie de 

“receita” e esta apontará os itens necessários para que seja construído um determinado 

material. Por exemplo, a receita “machado” irá necessitar dos itens “tronco” e “pedra”. 

Depois que o jogador tiver coletado todos os itens, será possível juntá-los para criar um 

machado. 

 

Figura 3. Funcionamento do sistema de crafitagem. Dados da pesquisa, 2016. 
 

 Diante do objetivo de ensinar conceitos logísticos e de estocagem de forma lúdica e 

não impositiva, optou-se por inserir cenários e ambientes que inserisse o jogador em outra 

realidade, mas que ao mesmo tempo fosse capaz de transmitir a ideia de que ali, naquele 

cenário, há algo que pode ser relacionado com as tarefas realizadas no cotidiano e que têm a 

ver com a logística (Figuras 4 e 5). Além disso, o enredo épico envolvendo batalhas, 

estratégias de combate, invasões de territórios, acampamentos e controle de tropas foi 

utilizado para que se pudesse associar de forma ainda mais clara alguns conceitos, como: a 

importância dos estoques, para quê servem os estoques, os tipos de estoque, como se deve 

agir em diferentes situações de demanda, tomada de decisões, situações de perda e avaria, 

associação do estoques a outras atividades, entre outros. 
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Figura 4. Ambientes imersivos e semelhantes à realidade. Dados da pesquisa, 
2016. 
 

 

Figura 5. Ambientes imersivos e semelhantes à realidade. Dados da pesquisa, 
2016. 

 

CONCLUSÕES 

Dessa forma, essas ferramentas desenvolvem um papel fundamental no processo de 

aprendizagem dos alunos, uma vez que são utilizadas para auxiliá-los na criação de estratégias 

para a solução de problemas. Consequentemente, induz o aprendiz a participar de maneira 

ativa das aulas e estimula o professor a resgatar o interesse do aluno que se encontra 

insatisfeito com o método tradicional de ensino. 

O jogo proposto propiciará uma maior interação com o jogador, pois, além de 

objetivar o ensino da disciplina de programação de maneira não impositiva, ele conta com 

recursos lúdicos, como um enredo, músicas, batalhas e personagens bem desenvolvidos a fim 

de "prender" o jogador na trama. 

Além disso, o desenvolvimento deste jogo permitirá que os pesquisadores aprimorem 

o conhecimento na área em que estudam, além de ter uma visão mais ampla das várias áreas 

que o estudo envolve. 
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As competências e habilidades gerais do técnico, quanto à aplicação de conhecimentos 

de informática, bem como de linguagens de programação, é incentivada pela aplicação de 

conceitos e de práticas que envolvem computação, jogos e simulação. O uso de jogos digitais, 

se utilizado de forma correta, traz tais conceitos e práticas e contribui para a melhoria destas 

competências e habilidades. 

Também ganha força o reconhecimento da importância da utilização de ferramentas 

que associem o conteúdo ministrado em sala de aula com diversão e jogos lúdicos, que 

promovam o aprendizado através de uma ótica diferenciada.  

 Assim, conclui-se que o produto obtido ao final desta pesquisa poderá trazer 

benefícios tanto para os estudantes, que terão a oportunidade de aprender um conteúdo 

técnico, de forma prática, lúdica e não impositiva; quanto para os professores que poderão 

oferecer aos seus alunos algo novo, diferente das ferramentas utilizadas tradicionalmente; e 

também para instituição de ensino, que poderá certificar-se, além de poder mostrar para a sua 

comunidade, que se preocupa com a qualidade na formação de seus alunos. 
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RESUMO: O câncer de pulmão está entre os mais comuns tumores malignos no mundo. 
Com a finalidade de auxiliar no diagnóstico do mesmo, este trabalho tem como objetivo, 
através de processamento digital de imagem, obter uma segmentação do pulmão rápida e 
eficaz, independente das demais estruturas presentes no exame de TC. Foi realizada a 
segmentação utilizando técnicas como crescimento de região 3D e Rolling Ball. O trabalho se 
mostra eficiente por desenvolver o processo de forma automática e com o ganho de não 
necessitar de um atlas anatômico.  
Palavras–chave: câncer, crescimento de região 3D, Rolling Ball 
 

3D LUNG AND AIRWAYS SEGMENTATION IN COMPUTED 
TOMOGRAPHY IMAGES OF CHEST  
 
ABSTRACT: Lung cancer is among the most common malignant tumors in the world. In 
order to aid in the diagnosis of the same, this work aims, through digital image processing, to 
obtain a segmentation of fast and effective lung, independent of other structures present in the 
CT scan. The segmentation was performed using techniques such as 3D growth region and 
Rolling Ball. The work is efficient for developing the process automatically and the gain of 
not requiring an anatomical atlas. 
KEYWORDS: cancer, 3D growing region, Rolling Ball 
 

INTRODUÇÃO 

Das doenças que frequentemente ocorrem com a população mundial, boa parte atinge 

direta ou indiretamente os pulmões. Dentre elas, estudos mostram que as mais comuns são: 

asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer (ALMEIDA et al., 2011). 

Em 2014, foram descobertos 27 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil, o que 

torna esta doença uma das três mais incidentes (FACINA et al., 2014). 

O câncer é definido como um conjunto de doenças que possuem um crescimento 

desordenado de células, que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar pelas regiões 

do corpo humano. Esse crescimento pode ocorrer de forma rápida e tende a ser muito 

agressivo e incontrolável, determinando assim a formação de tumores. O câncer de pulmão 
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(CP) está entre os mais comuns tumores malignos, apresentando aumento de 2% por ano na 

sua incidência mundial (INCA, 2014) 

 Nesse contexto, um dos meios de tratar o câncer de pulmão é com o processo cirúrgico 

conhecido como lobectomia. A lobectomia, cirurgia realizada no pulmão na qual é retirado 

um lobo pulmonar ou parte deste, é a ressecção pulmonar mais frequentemente executada no 

tratamento cirúrgico do CP, chegando ate a 80% dos casos (KUMAR et al., 2011). 

 Utiliza-se das imagens de Tomografia Computadorizada (TC) para o planejamento 

cirúrgico da lobectomia. A TC é um exame que consiste em varias imagens, onde cada uma 

representa uma secção ou "fatia" do corpo. Uma TC indica a quantidade de radiação 

absorvida por cada parte do corpo analisada, tecidos mais densos como o fígado e os ossos 

absorvem mais radiação do que tecidos menos densos, como o pulmão. A TC traduz essas 

variações numa escala de cinza, produzindo uma imagem. Cada pixel da imagem corresponde 

a media da absorção dos tecidos nessa zona, expresso em unidades de Hounsfield (UH) em 

homenagem ao cientista que desenvolveu a primeira maquina tomografia computadorizada 

(KALENDER et al., 2006). 

 A partir da TC, o médico consegue visualizar melhor o problema e diagnosticá-lo. 

Porém, diferentes médicos tendem a ter diferentes diagnósticos sendo então necessário tomar 

medidas para padronizar essas percepções. Conhecendo essa necessidade, tornou-se comum 

empregar técnicas da área de Visão Computacional (VC), nas imagens de TC, com a 

finalidade de auxiliar os diagnósticos, detalhando melhor imagens além da percepção 

humana, aumentando a confiabilidade das análises realizadas e proporcionando aos cirurgiões 

uma maior segurança quanto aos procedimentos.  

 Sabendo de todo esse conhecimento, é notório que desenvolver programas para 

auxiliar o diagnostico se faz muito importante. Sendo assim este trabalho tem como objetivo 

desenvolver, implementar e avaliar algoritmos para segmentar o pulmão e as vias aéreas em 

imagens de TC do tórax. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As imagens neste projeto utilizadas fazem parte de um banco de imagens de TC 

disponibilizadas para fins acadêmicos por LOLA11 (Lobe and Lung Analysis 2011) em 

http://lola11.com/. O LOLA11 consiste em um banco de dados de imagens de TC de tórax, 
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em binário, com anormalidades, que são utilizadas como base para avaliação de algoritmos de 

segmentação de estruturas pulmonares.  

 De posse das imagens, a leitura do arquivo foi feita com a biblioteca fstream. Primeiro 

foi convertido a imagem para a escala de cinzas de UH e em seguida foi convertida para 

escala de cinza conhecida e normalmente trabalhada, variando de 0 a 255 os valores de cada 

pixel. A Figura 1 é um exemplo da imagem original de TC em tons de cinza. 

 

 

Figura 1 - Imagem do exame logo após ser convertida para escala de cinza (0-255). IFCE, 2016. 

Limiarização 

 Na limiarização analisamos a similaridade dos níveis de cinza da imagem extraindo os 

objetos de interesse através da seleção de um limiar padrão, que separa os agrupamentos de 

níveis de cinza. A segmentação é então efetuada, varrendo-se a imagem, pixel por pixel, e 

rotulando-se cada pixel como sendo do objeto ou do fundo, dependendo se o nível de cinza 

daquele pixel for maior ou menor que o padrão (CHOI et al., 2012). 

O sucesso desse método depende inteiramente dos valores de todos os pixels e de 

como se assemelham ao limiar padrão. Uma das dificuldades da limiarização de uma imagem 

é chegar a um melhor valor de limiar, ou seja, do limiar padrão. Na Figura 2 conseguimos ver 

imagens sem o limiar e com o limiar, notando ser melhor para identificar objetos na imagem. 

Neste momento, em que temos a imagem visível e pronta para ser trabalhada, foi feito 

a limiarização automática. Inicialmente é estabelecido um limiar padrão para começar o 

processo. Portanto, todos os valores de pixels acima deste limiar padrão recebem valor 0 e os 

valores de pixels abaixo do limiar padrão recebem 255. Foi preciso analisar se este limiar 

padrão realmente era o melhor valor para eliminar o máximo de informações desnecessárias.  
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a. b. c. 

Figura 2 – a. Pulmão sem limiar; b. Pulmão com limiar inicial; c. Pulmão com limiar automático. IFCE, 2016 

 

  A análise foi feita dividindo a imagem original em duas, a fim de separar o 

pulmão esquerdo e o direito. Logo, foi calculado o centroide de cada pulmão ao varrer a 

imagem, pixel a pixel e somar todos os pixels no eixo x da imagem e dividir pela quantidade 

de parcelas somadas. Da mesma forma foi feito com o eixo y. Assim, temos o centroide de 

cada pulmão, e consequentemente, temos o valor da semente. Com o valor da semente, foi 

iniciado o crescimento de região para cada imagem (direita e esquerda). Ao fim do processo, 

temos duas imagens onde só aparece o pulmão. 

 O limiar automático é calculado como descreve a equação (CHOI et al., 2012): 

 

onde limiar T é a media aritmética do somatório de todos os valores em UH do objeto, no 

caso o pulmão, com o somatório de todos os valores em UH do fundo da imagem. Isso ocorre 

ao percorrer a imagem após o crescimento de região, e somar todos os valores brancos 

(objeto) em uma variável dividindo pela quantidade de vezes que isso ocorre. Igualmente, 

calcula-se para a área preta (fundo).  

Assim temos os valores para calcular o limiar automático. Sabendo do valor do limiar 

automático, comparamos com o limiar anterior, se for diferente, repetimos o processo até que 

o novo limiar seja igual ao anterior, tendo assim o limiar ideal para aquela imagem.  

Crescimento de Região 

Para o crescimento de região a imagem é particionada em regiões conexas pelo 

agrupamento de pixels vizinhos com características semelhantes. O processo inicia-se com 

um ponto semente colocado no objeto que se pretende segmentar, sendo feita uma procura 
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nos pixels adjacentes, crescendo a região com a anexação dos pixels com características 

semelhantes, de acordo com o critério da homogeneidade, que é uma propriedade das imagens 

cujo critério pode ser baseado em níveis de cinza. O crescimento de região termina quando as 

regiões não puderem ser agrupadas com qualquer outra região vizinha, pode-se ver mais 

detalhado na Figura 3. (MORAIS et al., 2011).  

 

 

Figura 3 - Inicio de crescimento de região detalhado. IFCE, 2016. 

 

Apesar do método de crescimento de regiões ser frequentemente aplicado em 2D, 

também é possível efetuar implementações em 3D. Neste caso, além das condições anteriores, 

analisamos também o pixel imediatamente acima, ou seja, na próxima imagem do exame, e o 

pixel imediatamente abaixo, na imagem anterior a que esta sendo utilizada, como mostrado na 

Figura 4. Da mesma forma, isto se aplica a todos os pixels de todas as imagens do exame ate 

que a condição não ocorra novamente. 

 

   

Figura 4 - Início do crescimento de região 3D detalhado. IFCE, 2016. 

 

Segmentação da traqueia 

Da mesma forma, foi feito um crescimento de região 3D com a semente na traqueia, 

para que seja possível excluir do interior do pulmão tudo o que for via aérea, garantindo assim 

que se tenha apenas o pulmão no vetor com as imagens 3D. Para obter a semente foi feito 
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uma diminuição da imagem do exame tentando manter apenas o centro a partir de uma 

máscara.  

 

 

a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

c. 

Figura 5 – a. Mascara; b. Imagem da traqueia com os pulmões; c. Imagem da traqueia com o limiar e o crescimento de 

região. IFCE, 2016. 

Observando a Figura 5, nota-se que aparecem três áreas brancas, uma parte do pulmão 

direito, a traqueia e uma parte do pulmão esquerdo. Sendo assim, calculamos o centroide de 

cada área branca e o centroide da imagem como um todo. É comparado cada centroide com o 

da imagem completa, aquele que mais se aproximar, considera-se ser o centroide da traqueia, 

tendo assim a imagem ideal a ser usava como semente para o crescimento de região 3D. 

 De posse da semente, faremos a limiarização automática e o crescimento de região 3D. 

Com as imagens da traqueia, foi feita uma dilatação, com elemento estruturante 9x9. A 

dilatação foi necessária para garantir que as imagens contêm todo o contorno da traqueia. E, 

logo após, tendo um vetor com essas imagens, possamos isolar apenas o pulmão, eliminando 

a traqueia e o ponto de encontro de ambos, sendo este nosso próximo passo. 

Quase intuitivamente foi subtraído o vetor com as imagens da traqueia do vetor com as 

imagens totais do exame. Dessa forma, temos agora um vetor com imagens apenas de 

pulmão, como visto na Figura 6. Seguiremos para o fechamento das cavidades pulmonares. 
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Figura 6 – Imagem do pulmão logo após eliminar a traqueia. IFCE, 2016. 

 

Rolling Ball 

Para fazer o fechamento foi usado uma técnica conhecida por Rolling Ball. Consiste 

em, a partir de um elemento estruturante 3D, neste caso esfera, fazer a dilatação da imagem, e 

uma erosão. Para nosso trabalho o elemento estruturante tem o diâmetro de 15 voxels. 

De posse da esfera, percorremos imagem por imagem do exame, ate que o centro da 

esfera coincida com um pixel da imagem onde se encontra o pulmão. Em sequencia a 

dilatação é feita de forma a preencher de branco toda a extensão da esfera sempre que o centro 

da mesma coincidir com um pixel branco do pulmão. Com isso conseguimos fechar todas as 

partes vasadas presentes no pulmão.  E assim, concluímos a primeira etapa do Rolling Ball.  

Contudo, notamos neste momento, que o contorno do pulmão é maior do que deveria 

devido à dilatação expandir tudo o que é branco na imagem. Por isso se fez necessário atribuir 

uma erosão na sequencia. Para este trabalho a erosão funciona da mesma forma que a 

dilatação, todavia enquanto a dilatação expande o branco, a erosão expande o preto. Neste 

caso, garantimos que o preto a ser trabalhado seja o do contorno do pulmão. No fim, temos as 

imagens do pulmão sem os vazamentos internos, como pode ser visto na Figura 7. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

Figura 7 – a. Imagem do pulmão logo após a exclusão da traqueia; b. Imagem do pulmão apenas com a dilatação; c. 

Imagem do pulmão após o Rolling Ball. IFCE, 2016 



 

6027 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir do vetor com imagens apenas do pulmão e sem vazamentos, temos o vetor 

mascara a ser utilizado para separar o pulmão da imagem original, de todo o resto do exame. 

A partir dele, faremos um novo vetor coincidindo a imagem original com o vetor 

mascara, de forma que onde é branco na mascara passará a ter os pixels com as cores da 

imagem original. Na Figura 8 temos uma imagem do trabalho final, que pode e será usada de 

mascara para começar a classificar as partes do pulmão, como fissuras e nódulos, sendo este 

um trabalho futuro a ser realizado.  

 

 

Figura 8 – Imagem original após coincidida com a mascara. IFCE, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho aborda um método computacional para a detecção automática do pulmão 

em imagens de TC do tórax. O método proposto consiste na limiarização e crescimento de 

região 3D para segmentação do pulmão de forma rápida e sem grandes perdas de 

informações. As imagens utilizadas neste trabalho são provenientes do banco de imagens 

LOLA11 disponível em http://lola11.com. Foi obtido resultado satisfatório visto que temos 

agora a imagem sem informações não cabíveis ao nosso estudo, ou seja, imagens com apenas 

o pulmão. Por fim, para trabalhos futuros, sugere-se realizar a segmentação das fissuras 

pulmonares e dos lóbulos baseado na imagem modelo proposta neste trabalho.  
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RESUMO: Sobre a perspectiva do monitoramento de pacientes, há trabalhos dirigidos à 
automação do processo por meio de sistemas que utilizam biodispositivos ou biosensores para 
fazer a aquisição dos sinais vitais dos pacientes. Esse monitoramento precisa ser feito de tal 
forma a não se tornar invasivo, afim de evitar riscos de contaminações ou aquisição de dados 
errados. Com o objetivo de permitir que os membros da equipe médica tivessem acesso a 
esses sinais e pudessem então realizar os procedimentos médicos com maior segurança e 
precisão, foi desenvolvido esse trabalho tendo em vista a importância da administração de 
soros para o tratamento de internos hospitalares. Inicialmente, foram utilizados os softwares 
Proteus e Arduino para fins de simulações que resultaram em respostas positivas para 
prosseguir com os estudos.  
Palavras–chave: automação hospitalar, hardware livre, monitoramento hospitalar, sensor de 
nível, sensor de carga 
 

HOSPITALS SERA SENSING USING ARDUINO 
 
ABSTRACT: About the perspective of patient monitoring, there are studies directed to 
process automation systems by using biosensors or biodevices to the acquisition of the vital 
signs of patients. This monitoring must be done so as not to become invasive in order to avoid 
the risk of contamination or acquisition of incorrect data. In order to allow the medical staff to 
have access to these signals and could then perform medical procedures with greater 
confidence and accuracy, we developed this work in view of the importance of administration 
of sera for the treatment of hospital inmates. Initially, the software Proteus and Arduino were 
used for purposes of simulation that resulted in positive answers to proceed with the studies. 
KEYWORDS: hospital automation, free hardware, hospital monitoring, level sensor, load 
sensor 
 

INTRODUÇÃO 

Os pacientes sob internação necessitam de acompanhamento contínuo, visando a 

detecção antecipada de situações de risco e permitindo a intervenção em tempo hábil pelos 

profissionais de saúde. Sabendo disso, esse artigo apresenta um sistema de sensoriamento de 

soro para as unidades hospitalares, tendo em vista a importância da equipe médica receber 

informações sobre a situação do nível de soro de um paciente, pois uma deficiência na 

assistência do profissional com o paciente pode ocasionar problemas como uma embolia 

gasosa (FIGUEIREDO, 2001). 

O principal objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma de 

monitoramento e alarme para o nível de soros hospitalares, que possa monitorar vários leitos 
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simultaneamente e avisar ao profissional de enfermagem responsável, evitando que o 

tratamento do paciente possa ser prejudicado por uma eventual falta do mesmo. 

Sensoriamento 

Esse sistema de sensoriamento será ligado de forma cabeada afim reforçar a imunidade 

do sistema a interferências, e será responsável por monitorar os níveis dos soros indicados 

pelos sensores e disparar alarmes para indicar a necessidade de troca dos soros. A figura a 

seguir é um protótipo da estruturação da parte principal do sistema. 

 

Figura 1. Protótipo do sensor 

utilizando uma célula de carga. 

Nesse trabalho, a ideia é utilizar sensores de medição de carga, para relacionar o peso 

das embalagens de soro com o seu volume, monitorando, assim, a quantidade de soro no 

recipiente de forma não invasiva, evitando contaminações. O método mais comum para a 

medição de carga, pressão e torque é utilizar um transdutor de ponte completa baseado em 

strain gage. O peso será obtido por meio de uma célula de carga que, para Lopes et al. (2014), 

é um dispositivo eletromecânico capaz de medir deformações ou flexões de um corpo 

convertendo em tensão, formada por um arranjo de strain gages, que medem a deformação de 

um membro estrutural e a convertem em sinais elétricos. Esse princípio das células de carga é 

também usado pelos transdutores de pressão. 
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Esse sistema de sensoriamento será ligado, de forma cabeada afim reforçar a imunidade 

do sistema às interferências, a uma central de monitoramento, responsável por monitorar os 

níveis dos soros indicados pelos sensores e disparar alarmes para indicar a necessidade de 

troca dos soros. 

Monitoramento em Hospitais  

A área hospitalar passou também a incorporar conceitos aplicados na automação, 

buscando garantir o aprimoramento na execução de operações referentes a procedimentos 

médicos. Um forte exemplo desta tendência é o desenvolvimento de pesquisas voltadas ao 

monitoramento de pacientes, as quais, através da aquisição de dados, realizam operações de 

controle aplicadas ao monitoramento dos sinais vitais. 

Nesse sentido, várias pesquisas têm sido desenvolvidas e geralmente têm abordado 

vários dos problemas que são pertinentes aos processos que podem ser automatizados no 

ambiente hospitalar. Como exemplo, é possível citar trabalhos de pesquisas, tais como: 

desenvolvimento de sistemas de monitoramento de pacientes e o desenvolvimento de um 

sistema de automação hospitalar baseado em RFID (Radio-Frequency Identification) com 

smart cards. 

Em uma visão geral, a automação hospitalar poder ser observada sob duas perspectivas: 

1) Rede de informação: é composta pelos sistemas de informação utilizados na área 

hospitalar (prontuário eletrônico, marcação de consultas, sistema de 

internamento, sistema de laboratório, outros); 

2) Rede de controle: é composto pelos sistemas utilizados no monitoramento de 

pacientes. 

Destarte, o trabalho segue a perspectiva da rede de controle, logo, uma breve 

estruturação do funcionamento do sistema pode ser observada no fluxograma a seguir: 
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Figura 2. Fluxograma da estrutura de funcionamento do sistema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a aquisição de dados optou-se por utilizar o Arduino UNO, uma plataforma que 

pode interagir com hardware e software, com o baixo preço, acessível para quem deseja uma 

fácil aplicação, um fácil entendimento e fácil programação, além de ser multiplataforma, 

conforme McRoberts (2011). Para simulação foi utilizado o software Proteus, para que 

pudesse ser visto o comportamento do sensor, porém esse software não disponibiliza o sensor 

adequado, por esse motivo utilizou-se de um potenciômetro com o intuito de simular o 

funcionamento do sensor de nível que será utilizado em um protótipo. Ao variar a resistência 

de maneira decrescente, a aplicação do potenciômetro se assimila ao que acontece com a 

bolsa de soro, que irá diminuir seus níveis progressivamente até esvaziar. Então, a medida que 

a resistência for atingindo os níveis preestabelecidos, a informação será enviada ao Arduino 

para que ele a analise conforme o algoritmo abaixo e repasse os comandos correspondentes ao 

acendimento dos LEDs, os quais tem como função simular um aviso real de um protótipo 

funcional. 

byte ledpin[ ]={3,5,6,9}; // saída PWM com 8 bits 

int potenciometro = 2; // seleciona o pino de entrada para o potenciômetro 

int ledDelay; // Variável que lerá os valores do potenciômetro 

int timer = 100; // Tempo de intervalo das medições 
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void setup (){ // Função de configuração 

Serial.begin(9600); // Ativa um monitor serial para exibir os valores sendo 

modificados 

for (int i=0; i<4; i++) { 

pinMode ( ledpin[i],OUTPUT ); // Define os pinos digitais que os LEDs estão 

conectados como saída 

} 

} 

void loop(){ 

ledDelay=analogRead (potenciometro); // Lê o valor do potenciômetro 

if ( ledDelay > 0 && ledDelay < 256 ) {  

digitalWrite (ledpin[3],HIGH); // O LED que está nesta posição acenderá. 

digitalWrite(ledpin[0],LOW); 

digitalWrite(ledpin[1],LOW); 

digitalWrite(ledpin[2],LOW); 

delay(timer); 

} 

else if ( ledDelay > 256 && ledDelay < 512 ) { // Quantidade do soro entre 25% e 

50% 

digitalWrite(ledpin[2],HIGH); // O LED que está nesta posição acenderá. 

digitalWrite (ledpin[3],LOW); 

digitalWrite (ledpin[1],LOW); 

digitalWrite (ledpin[0],LOW); 

delay (timer); 

} 

else if (ledDelay>512 && ledDelay<768) { // Quantidade do soro entre 50% e 75% 

digitalWrite (ledpin[1],HIGH); // O LED que está nesta posição acenderá. 

digitalWrite(ledpin[0],LOW); 

digitalWrite(ledpin[2],LOW); 

digitalWrite(ledpin[3],LOW); 

delay(timer); 

} 

else if ( ledDelay > 768 && ledDelay < 1024) { // Quantidade do soro entre 75% e 

100% 
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digitalWrite (ledpin[0],HIGH); // O LED que está nesta posição acenderá. 

digitalWrite (ledpin[1],LOW); 

digitalWrite (ledpin[2],LOW); 

digitalWrite (ledpin[3],LOW); 

delay (timer); 

} 

} 

No Arduino são fornecidas saídas analógicas PWM de 8 bits, nos pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 

11. Nestas saídas, 4 LEDs representarão os níveis do soro a cada ¼ do tempo, ou seja, 25% e 

como 28 = 256, cada parte irá conter 256 bits. O código em desenvolvimento se organiza de 

modo que, assim que o Arduino receber as informações de entrada, o conversor analógico-

digital irá converter a tensão em bits que serão lidos e manipulados por meio de estruturas de 

repetição, as quais condicionam o sistema a acionar o LED correspondente a cada valor 

determinado no código. 

As medições do nível de soro serão realizadas em um intervalo de 100 milissegundos, 

esse curto espaço de tempo de medição justifica-se facilmente pela necessidade de atualização 

constante das informações da quantidade de soro existente na bolsa, pois quanto mais 

frequentes forem as medições, mais preciso será o resultado, e se esta quantidade ainda está 

dentro dos limites aceitáveis, fora do risco de esgotar. Dessa forma, quando o nível de soro 

atingir os limites mínimos, a informação já terá sido captada e repassada para os devidos 

responsáveis, otimizando assim o trabalho dos profissionais da área de saúde e minimizando 

os riscos que o paciente corre. 

O primeiro passo para o desenvolvimento desse trabalho é conhecer as características de 

peso e vazão para os principais soros hospitalares administrados, bem como seus usos típicos. 

Isso é importante para servir de base para o desenvolvimento das funcionalidades da central 

de monitoramento. Alguns trabalhos na área sugerem o uso de sensoriamento sem fio para 

ambientes hospitalares (AVELINO et al., 2012). No entanto, devido a grande presença de 

equipamentos de monitoramento dos pacientes, a probabilidade de interferência e, portanto, 

de leituras erradas dos sensores é significativamente grande. 

A ideia é utilizar sensores de medição de carga, para relacionar o peso das embalagens 

de soro com o seu volume, monitorando, assim, a quantidade de soro no recipiente de forma 

não invasiva, evitando contaminações. Então, para testar o algoritmo foi utilizado o software 

Arduino e para simular a fase de sensoriamento dos níveis do soro, o software Proteus. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O código que controla o funcionamento do sistema se organiza de modo que, assim que 

o Arduino receber as informações de entrada, o conversor analógico-digital irá converter a 

tensão em bits que serão lidos e manipulados por meio de estruturas de repetição, as quais 

condicionam o sistema a acionar o LED correspondente a cada valor determinado no código. 

Na simulação, para cada faixa determinada a partir do potenciômetro foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

Figura 1. Simulação no software Proteus equivalente a variância do 

potenciômetro ao atingir 25% do seu valor. 

 

Figura 2. Simulação no software Proteus equivalente a variância do 

potenciômetro ao atingir 50% do seu valor. 
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Figura 3. Simulação no software Proteus equivalente a variância do 

potenciômetro ao atingir 75% do seu valor. 

 

Figura 4. Simulação no software Proteus equivalente a variância do 

potenciômetro ao atingir 100% do seu valor. 

 

CONCLUSÕES 

O propósito desse artigo foi propor uma plataforma de monitoramento não invasivo de 

soros hospitalares usando a plataforma Arduino como hardware básico do sistema. Para a 

prova de conceito da proposta foram realizadas simulações utilizando o software Proteus, 

demostrando a funcionalidade do sistema. Com a constatação do perfeito funcionamento do 

sistema mediante as simulações, terá início a fase de implementação no hardware, 

possibilitando a aplicação futura em hospitais que otimizará o trabalho dos profissionais da 

saúde e melhorará o acompanhamento de cada paciente. 
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 RESUMO: O método dos elementos finitos é um dos métodos numéricos mais 
utilizados na indústria para cálculo de tensões em componentes mecânicos. Porém, na maioria 
dos casos, o custo computacional é alto, principalmente se houver, na estrutura, 
concentradores de tensão, advindos, por exemplo, de entalhes, ranhuras, furos, entre outros. 
Logo, estratégias numéricas para redução desse custo e de melhoria da qualidade da malha de 
elementos é de suma importância. Neste trabalho, será utilizado algumas dessas estratégias, 
como o refinamento em regiões estratégicas. A metodologia do trabalho é aplicada sob um 
eixo, elemento de transmissão comum, com rebaixo e adoçamentos, que está sob esforços de 
torção. Gráficos de convergência de malha foram gerados para a seleção da malha com menor 
erro computacional. Os resultados para o estudo de caso mostram que o tempo computacional 
com a utilização do refinamento de malha em áreas estratégias diminui em 66,7%.  
Palavras-chave: análise de tensões, mecânica dos sólidos, método dos elementos finitos 
 

COMPUTATIONAL SIMULATION OF SHAFT UNDER TORSION 
CONSIDERING THE STRESS CONCENTRATION 
 
ABSTRACT: The finite element method is one of the numerical methods used in the industry 
to calculate stresses on mechanical components. However, in most cases, the computational 
cost is high, especially if, in the structure, stress concentrators, arising, for example, notches, 
grooves, holes, among others. Therefore, numerical strategies to reduce this cost and 
improving the quality of mesh elements is very important. In this work, some strategies was 
employed, such as the refinement in strategic regions. The method of this work is applied on a 
shaft, common transmission element, with change in diameter, shoulder fillet, which is under 
torsion. Mesh convergence graphs were generated for the selection of mesh with less 
computational error. The results for the case study show that the computational time using the 
mesh refinement in strategies areas decreases by 66.7%. 

KEYWORDS: Stress analysis, solid mechanics, finite elements method 
 

 

INTRODUÇÃO 

O método dos elementos finitos (MEF) é um dos métodos numéricos mais utilizados na 

indústria para cálculo de tensões em componentes mecânicos. A utilização do MEF permite a 

obtenção de resultados aproximados de problemas que não possuem solução analítica (FISH; 
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BELYTSCHKO, 2009). Apesar de ser um método que permite resolver problemas de alta 

complexidade, existem os custos computacionais que são elevados, uma destas variáveis é o 

tempo de simulação do problema (PEREIRA et al., 2016). Os concentradores de tensão 

elevam a complexidade dos problemas e demandam custos de processamento numérico 

bastante altos. A maioria dos elementos de máquina há alguma variação na geometria da 

seção transversal, advinda, por exemplo, de entalhes, ranhuras, furos etc (SHIGLEY; 

MISCHKE; BUDYNAS, 2005). Essas descontinuidades são principais fatores para falhas e 

fraturas dessas peças, sendo assim, analisar e prever os fenômenos físicos, como as tensões e 

deformações, nesses concentradores é de suma importância para a parte de projeto, da 

engenharia (GAGG e LEWIS, 2008). Nesta pesquisa será utilizada estratégias numéricas para 

redução do custo computacional, como: a de refinamento em regiões estratégicas.  

Neste trabalho, os objetivos principais são: 1) calcular a tensão no concentrador de 

tensão através do MEF e do método analítico em um eixo sob torção; 2) comparar estes dois 

resultados; 3) desenvolver um estudo de convergência de malha; 4) utilizar as técnicas 

desenvolvidas para diminuir o tempo de simulação; 5) comparar o tempo e os resultados das 

simulações com e sem as técnicas de pré-processamento.  

 

METODOLOGIA  

Neste trabalho o software ABAQUS CAE foi utilizado nas etapas de pré-processamento 

e pós-processamento. A etapa de processamento foi executada no ABAQUS. 

 As simulações foram executadas em um computador HP Compaq Elite 8300 All-in-

One PC, Windows 7 Professional, com processador Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 

3.20GHz, memória de 8,00 GB e Sistema Operacional de 64 Bits. A versão do ABAQUS 

CAE utilizado em todas as simulações é a 6.12. 

Por se tratar de um eixo sob torção (BAYRAKCEKEN; TARGETIREN; AKSOY, 

2006), só foram feitos modelos em três dimensões. O material utilizado foi o aço SAE 1020 

laminado a frio, que apresenta 209 MPa de tensão cisalhante de escoamento. O tipo de 

concentrador de tensão do estudo de caso é um adoçamento em um eixo (PILKEY e PILKEY, 

2008) (Fig. 1). O eixo é utilizado para acoplamento de rolamento, sendo assim, usado como 

dispositivo de transmissão de energia e rotação em diversas máquinas. 

As dimensões do eixo são: 100 mm de comprimento total, com raios de adoçamentos de 

1,8 mm e 2 mm (Fig. 2). O eixo tem duas regiões de diferentes diâmetros externos, uma com 

diâmetro de 30 mm e comprimento de 50 mm e outra região de diâmetro de 18 mm e 
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comprimento de 50 mm (Fig. 3), valores especificados e consultados no gráfico encontrado na 

Figura 4. 

 

 

Figura 1. Representação do problema (PILKEY e PILKEY, 2008). IFPE, 2016. 
 

 

Figura 2. Representação do comprimento e raio de adoçamento do eixo. IFPE, 2016. 
 

 

Figura 3. Vista frontal do eixo rebaixado e adoçado sob torção. IFPE, 2016. 
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Figura 4. Gráfico da relação entre o coeficiente de concentração de tensão  e a 
razão entre adoçamento e o diâmetro menor do eixo (PILKEY e PILKEY, 2008). 
IFPE, 2016. 
 

O torque aplicado no eixo considerou que a tensão não ultrapassaria a tensão de 

escoamento de cisalhamento, garantindo que a tensão cisalhante estivesse no regime elástico 

(Eq. 1). 

 
P

Tr

J
                    (Equação 1) 

Onde T equivale ao torque da peça; r corresponde a um raio definido, e JP, o momento 

de inércia polar da seção transversal (BEER e JONHSTON, 1995). Após isso, foi necessário 

avaliar a tensão no concentrador de tensão através da seguinte fórmula, utilizando o torque 

definido anteriormente (Eq. 2): 

máx
ts

nom

K



          (Equação 2)  

Onde  é o fator de concentração de tensão para tensões cisalhantes que, nesse caso, 

corresponde a 1,38 aproximadamente, segundo o gráfico da Figura 4; máx  corresponde à 

tensão cisalhante máxima, ou seja, a tensão onde há o concentrador de tensão; nom  é a tensão 

nominal, isto é, a tensão cisalhante da região que não apresenta a descontinuidade 

(HIBBELER, 2010), calculada como mostra a Equação 3: 
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3

16
nom

T

d



          (Equação 3) 

Onde  é o torque aplicado que, no caso, foi de 1,6 x 102 N.m. Já a variável  

representa o diâmetro da região de tensão nominal, que é 18 mm. Após o cálculo da tensão 

nominal (Eq. 3) foi possível descobrir o valor da tensão máxima (Eq. 2) que é de, 

aproximadamente, 192,8 MPa. 

Devido às descontinuidades ao longo da peça houve necessidade de utilizar a 

ferramenta de verificação de malha do ABAQUS CAE, que apresenta, em sua biblioteca, uma 

tabela com os valores padrões para cada ferramenta com relação à forma do elemento, esses 

valores estão descritos na Tabela 1. Tais concentrações de tensões dificultam a criação de 

malha pelo programa e, consequentemente, aumenta a probabilidade de elementos anômalos. 

 
Tabela 1. Valores padrões das ferramentas de verificação da qualidade da malha para cada 
elemento. IFPE, 2016. 

Critério de 
Seleção 

Quadrilátero Triangular Hexaédrico Tetraédrico 

Fator de forma N/A* 0.01 N/A* 0.0001 

Menor ângulo 
da face 

10 5 10 5 

Maior ângulo 
da face 

160 170 160 170 

Razão de 
aspecto 

10 10 10 10 

*sem valor padrão 

 

A Figura 5 abaixo trata-se da verificação da malha de razão de aspecto do software 
ABAQUS CAE. 

 
Figura 5. Verificação da malha: razão de aspecto. IFPE, 2016. 

 

Apenas 0,89% do total de elementos foram considerados anômalos para o software. 

Nesse problema foi realizado no estudo de convergência de malha. É considerado, neste 

trabalho, para a convergência de malha, uma diferença de tensão máxima de 3%.  
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A técnica de refinamento de malha localizado consiste em apurar resultados mais 

precisos em regiões estratégicas, geralmente, aquelas com maiores tensões (PEREIRA et al., 

2015). Nesse caso, porém, o refinamento foi realizado tanto no concentrador de tensão quanto 

na região em que se pode encontrar a tensão nominal nom  do eixo,  como demonstra a Figura 

6. 

 

 
Figura 6. Modelo geométrico 3D com malha de refinamento localizado. IFPE, 2016. 

 

Como é visualizado na Figura 6, ao longo das outras dimensões do eixo é percebida 

uma malha mais grosseira, pois tais tensões nessas regiões não são tão relevantes, pois são as 

menores. Os elementos da região refinada tiveram as mesmas dimensões dos elementos do 

caso de convergência de malha do estudo que será mostrado adiante. Nesse caso também 

verificou-se a malha da simulação, que teve 1,86% de elementos anômalos ao todo.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No estudo de convergência de malha foram realizadas seis simulações desse problema, 

com configurações de malhas diferentes em cada simulação (Fig. 9). Os níveis de malha 

foram elevados em cada caso. O caso 1 teve a malha mais grosseira, com 828 elementos e 

uma tensão máxima de 132,1 MPa (Fig. 7). 

 

 

Figura 7. Resultado do caso 1 do estudo de convergência de malha. IFPE, 2016. 
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O caso 6 teve a malha mais refinada das simulações, um total de 462.876 elementos e 

173 MPa de tensão máxima (Fig. 8). 

 

 

Figura 8. Resultado do caso 6 do estudo de convergência de malha. IFPE, 2016. 
 

Após a visualização dos resultados, foi desenvolvido um estudo de convergência de 

malha (Fig. 9). A malha de convergência, no sexto caso (Fig. 8), convergiu com 462.876 

elementos. O tempo de simulação do caso convergido foi de 26 minutos e 9,2 segundos. 

 

 

Figura 9. Gráfico do estudo de convergência de malha para o eixo com rebaixo e 
adoçamentos de modelo de malha uniforme. IFPE, 2016. 

 
Observa-se que a tensão máxima do caso convergido é de 173 MPa, tendo uma 

diferença do valor analítico de 10,23%. Uma hipótese para esta diferença é o erro numérico na 

região de concentração de tensão.  

A tensão máxima do modelo com refinamento de malha localizado foi de 172,7 MPa. 

Tendo um tempo de simulação de 8 minutos e 41,4 segundos. O resultado pode ser visto na 

Figura 10. 

 



 

6046 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

 
Figura 10. Resultado da simulação do problema do eixo com rebaixo e adoçamentos 
com refinamento localizado. IFPE, 2016. 
 

A seguir, a Tabela 2 compara as tensões máximas cisalhantes e o tempo de simulação 

entre o modelo simulado do eixo com rebaixo e adoçamentos com refinamento localizado e o 

modelo do mesmo com malha uniformemente estruturada. 

 

 

Tabela 2. Relação de tensão máxima e tempo de simulação entre os modelos de malha 
uniforme (convergida) e de refinamento localizado. IFPE, 2016. 
 

Critérios 
Modelo de malha 
uniforme (I) 

Modelo de malha 
com refinamento 
localizado (II) 

Diferença entre os 
modelos I e II (%) 

Tensão máxima 
(MPa) 

173 172,7 0,17% 

Tempo de 
simulação 

26 min e 9,2 s 8 min e 41,4 s 66,7% 

 

CONCLUSÕES 

No caso inicial, com a malha de menor número de elementos, o estudo de convergência 

de malha mostrou uma discrepância entre os valores de tensões analítica e numérica. Isso foi 

devido ao tamanho dos elementos distribuídos ao longo da peça, que formavam uma malha 

grosseira e de baixa qualidade. Os casos posteriores a esse, possuíam modelos com elementos 

menores, e apresentaram uma melhoria nos resultados. Esse fato mostra que, para obter 

resultados mais precisos, é necessário um alto nível de refinamento de malha. Porém, mesmo 

após a convergência no estudo de malhas, as tensões máximas entre o caso analítico e 

numérico se diferenciavam em, aproximadamente, 10%, isto acontece possivelmente devido 

ao erro numérico na região de concentração de tensão.  

Os resultados mostram que a diferença entre as tensões cisalhantes máximas referentes 

aos casos de malha uniforme e com refinamento localizado foi de 0,17%. O tempo 
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computacional do eixo com refinamento localizado foi reduzido em 66,7% do tempo do eixo 

com malha uniforme. Sendo assim, as tensões ficaram praticamente iguais e com uma grande 

redução de custo computacional. 
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RESUMO: O presente estudo desenvolvido em software analisa a radiação solar na 
superfície horizontal e inclinada a partir de curvas simuladas de ângulo de declinação solar, 
ângulo zenital, ângulo azimutal e ângulo de altura solar, na comparação com dados e 
históricos solarimétricos de estações meteorológicas de localidades estudadas. Com base na 
trigonometria esférica, funções de ângulo zenital, altura solar e radiação difusa, direta e total 
são simuladas em ambiente MATLAB, definidas em um algoritmo que gere as estimativas de 
radiação em uma determinada localidade – conforme definição do usuário. As curvas testadas 
mostram os parâmetros ao longo do dia e do ano. Em adição, comparam-se as curvas com 
históricos levantados por institutos de medições solarimétricas. As curvas, conforme 
aplicação, servirão de apoio a projetos de seguidores solares em placas fotovoltaicas para 
melhor aproveitamento de energia solar, relevante na formação de engenheiros e/ou futuros 
pesquisadores. 
 
 
Palavras–chave: Solarimetria, Análise, Comparativa. 
 

GLOBAL SOLAR RADIATION CURVE SIMULATION AND 
COMPARATIVE ANALYSIS COMPARATIVA COM HISTÓRICO DE 
ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 
 
ABSTRACT: This present study developed in software analyze the extraterrestrial radiation 
on horizontal and inclined surface from simulated curves of solar declination, zenith, 
azimuthal and solar height angle, comparing with solarimetric data from meteorological 
stations at studied locations. Based on spherical trigonometry, the definition of zenith, solar 
height and radiation angle functions are experimented by simulation at MATLAB 
environment, being developed in order to the creation of a program which can plot radiation 
estimates for a particular locality as the user inputs. The tested curves show the parameters 
tested throughout the day and year. In addition, comparing the curves with history raised by 
solarimetric measurement institutes, it analyzes the theoretical setting with data to assess the 
statistical coefficient of determination of the plots. The curves, according to an application, 
will support solar tracker projects at photovoltaics at better exploitation of solar energy, being 
relevant at the graduation of engineers and/or future researchers. 

 
KEYWORDS: Solarimetrics, Analysis, Comparative. 
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INTRODUÇÃO 

A humanidade vive de um momento onde reavalia-se bastante a sustentabilidade de 

suas fontes de energia em face às consequências alarmantes do aquecimento global e da 

poluição gerada pelo uso de combustíveis fósseis e impactos ambientais em sistemas de 

geração de energia, a exemplo de usinas hidrelétricas. Alternativas de fontes de energia 

renováveis se apresentam cada vez mais interessantes no mercado, como a energia solar, 

eólica, maremotriz, geotérmica entre outras. A que está em maior estudo é a primeira, provida 

através de módulos e painéis solares baseando-se no princípio do efeito fotovoltaico, que 

produz uma diferença de potencial elétrica na junção de dois materiais semicondutores ao 

serem excitados por radiações eletromagnéticas, no caso, a iluminação solar (JAGER et al, 

2014). 

Entre as vantagens da sua utilização, estão a inesgotabilidade da fonte de energia, a 

facilidade de instalação de um sistema em localidades remotas, agregando qualidade de vida 

principalmente em comunidades isoladas. Aliada a todas estas vantagens está a questão 

ambiental: enquanto outras fontes de energia produzem danos à natureza, quer seja na 

construção de hidroelétricas, através de emissões gasosas prejudiciais ou de fuligens 

favorecendo o efeito estufa, gerando resíduos contaminantes ou poluição sonora em 

funcionamento, a energia solar possui baixo dano ambiental, a nível de microgeração, em 

relação a outros meios de energias renováveis, se desconsiderado o impacto causado pela 

mineração e fabricação do silício e outros materiais semicondutores componentes de módulos, 

e área de implantação em usinas solares de larga escala, segundo Tolmasquim (2004).  

Mas esta tecnologia, ainda que com bastante potencial, tem como principal 

desvantagem a baixa eficiência das células fotovoltaicas de conversão de luz solar em energia 

elétrica. Sua performance é dividida em categorias conforme o tipo de estrutura cristalina e 

processo de fabricação: 16,5% em cristais monocristalinos derivados do processo 

Czochralski, 24,2% através da produção de cristais monocristalinos pela técnica de Float-

Zone e de 14,25% a 16,2% em policristalinos (CRESESB, 2014). A otimização da absorção 

da radiação solar é um dos pontos críticos pelo qual a tecnologia de painéis fotovoltaicos luta 

para alcançar mais relevantes indicadores, pois os grandes produtores de módulos solares 

estão localizados em regiões de baixa incidência solar. Segundo Pereira et al. (2006), foram 

constatadas em regiões do território brasileiro as médias anuais entre 4200 e 6700 kWh/m², 

muito superiores às da maioria dos países da União Européia, como Alemanha (900-1250 

kWh/m²), França (900-1650 kWh/m²) e Espanha (1200-1850 kWh/m²), onde projetos para 
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aproveitamento de recursos solares, alguns contando com fortes incentivos governamentais, 

são amplamente disseminados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Visando apresentar uma modelagem para simulação da intensidade de radiação solar 

global total determinadas localidades e proceder um teste de aproximação dos dados teóricos 

com referências estatísticas de mapeamento histórico de irradiação solar em diversas 

localidades do Brasil, estações meteorológicas são utilizadas como referência para as curvas. 

Segundo o projeto, foi feito o cálculo de irradiância solar diária mensal em qualquer 

ponto do território nacional e disponibilizado na internet através do portal da CRESESB, 

(http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=sundata&), para apoio ao dimensionamento 

de projetos fotovoltaicos. Para estudo, quatro localidades em pontos distintos de latitude do 

país serão analisados: São Luís (2° 34' 41,8" S 44° 18' 10" O), Salvador (12° 58' 16" S 38° 30' 

39" O), São Paulo (23° 32' 52" S 46° 38' 09" O) e Porto Alegre (30° 01' 58" S 51° 13' 48" O), 

com dados obtidos no IBGE e comparados com curvas teóricas de ângulo zenital, altura solar 

e irradiância solar, determinando o grau de ajuste das curvas com o histórico obtido.  

Segundo o histórico obtido pelas estações solarimétricas, as cidades apresentam as 

radiações incidentes no plano horizontal:  

 

Figura 1. Histórico levantado ao longo do ano da irradiação solar diária média no 
Plano Horizontal. CRESESB, 2015. 
 

Antes de iniciarmos o modelamento de dados de radiação solar, segundo Duffie et al. 

(1991), é preciso compreender as relações trigonométricas existentes entre a posição de um 

plano orientado em qualquer forma e qualquer momento, no caso a esfera que é o corpo 
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geométrico que bem define o planeta Terra, em respeito à direção e à componente direta da 

radiação incidente, o Sol. A inclinação dessa forma é dada por:  

cos θ = sen δ * sen φ * cos β - sen δ * cos φ * sen β * cos γs + cos δ * cos φ * cos β * 
cos ω + cos δ * sen φ * sen β * cos γs * cos ω + cos δ * sen φ * sen β * sen γs * sen ω        (1) 

Onde:  
 = ângulo que se forma com o terreno horizontal ou ângulo de inclinação 

φ = latitude 
δ = declinação solar 

 = ângulo azimutal solar  
ω = ângulo horário solar 
 

 O ângulo horário solar é o deslocamento angular de Leste a Oeste da incidência 

meridional do Sol, partindo do próprio meridiano da localidade. É definida pela Eq. (2) com a 

hora solar representada por Hs e indicando 15° a cada unidade, sendo convencionados valores 

negativos do início do dia até o meio-dia e positivos ao final do mesmo: 

ω = 15° * (Hs – 12)                                                                                                        (2) 

 

Figura 2. Sistema de coordenadas no estudo de trigonometria terrestre, com 
orientação para a altura solar (α), o ângulo zenital (θz) 
 
Quando se fala de um plano com a superfície na horizontal, ou seja, β = 0°, temos o 

caso excepcional onde o ângulo de inclinação θ é denominado ângulo zenital, formado pela 

linha dos raios solares com a vertical (zênite). Este é representado por:  

cos θz = sen δ * sen φ + cos δ * cos φ * cos ω                                                               (3) 

θz = cos-1(sen δ * sen φ + cos δ * cos φ * cos ω)                                                           (4) 
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O ângulo zenital apresenta uma relação complementar com o ângulo de altura solar, que 

é formado pela linha dos raios solares com o plano horizontal, ou seja: 

α = 90° - z = sen-1(sen δ * sen φ + cos δ * cos φ * cos ω)                                            (5)  

O ângulo azimutal é descrito como a projeção horizontal dos raios solares e a direção 

Norte-Sul no plano horizontal. É positivo se o Sol estiver a Oeste do Sul, e negativo de estiver 

a Este do Sul. Para o caso específico em que θ = 90° e ψ = 90°, uma relação é obtida para a 

sua definição, que é dada por:  

tg γs = (tg δ * cos φ – sen φ * cos ω) / cos ω                                                                 (6)   

Tanto o ângulo de altura solar quanto o zenital dependem de duas variáveis importantes 

na sua obtenção, estes são o ângulo horário H e a declinação solar δ. O primeiro representa o 

ângulo medido na direção oeste ao longo do equador celeste a partir do meridiano que passa 

por um observador até ao círculo horário de um corpo celeste ou de um certo ponto, no caso 

um meridiano terrestre no intervalo de uma hora. Já a declinação solar representa o ângulo 

entre o plano do equador e a reta definida pelos centros da Terra e do Sol, variando entre -

23,45° no solstício do Inverno (21 de Dezembro) e +23,45° no solstício do Verão, e é definida 

por:  

δ = -23,45° * (1 – cos{[360°*(d + 284)]/365})                                                             (7)   

Para conectarmos o estudo do ângulo de incidência solar com sistemas fotovoltaicos, é 

necessário o entendimento da irradiância solar para tal. Utilizando o conceito de Horas de Sol 

Pleno para avaliação do potencial energético da localidade, equivale à razão da energia total 

diária incidente sobre uma superfície inclinada em kWh/m² (quilowatt-hora por metro 

quadrado) com o padrão de condições de testes – igual a 1.000 W/m2 (watt por metro 

quadrado) com massa de ar estabelecida AM =1,5 (Duffie et al., 1991). A partir das horas de 

Sol pleno, um projeto fotovoltaico terá um parâmetro de quantos módulos serão necessários 

para ser instalados para cobrir certa demanda calculada: 

HSP = HT  / 1000                                                                                                           (8)  

A radiação solar global total incidente no plano inclinado ( ), segundo Duffie et al. 

(1991), é função das radiações difusa e direta em plano horizontal, utilizando a equação (9):  



 

6054 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

HT = H*(1 – HD  / H) * RB + HD * [(1 + cos β) / 2] + Hρg * [(1 – cos β) / 2]               (9)  

Sendo: 

H: radiação solar global incidente no plano horizontal (kWh/m²);  

 : radiação solar difusa incidente no plano inclinado (kWh/m²);  

: refletância da vizinhança ou emitância da superfície nas proximidades do painel 

fotovoltaico (adimensional) 

: ângulo formado pelo plano horizontal e o inclinado das placas fotovoltaicas  

  
O valor de RB é correspondente à razão entre a radiação extraterrestre - sem os efeitos 

atenuantes da atmosfera, incidente no plano inclinado e a incidente no plano horizontal, 

segundo a Eq. (10):  

RB = (π * ωs  / 180°) * [(sen δ * sen φ * cos β – sen δ * cos φ * sen β * cos γ) + sen ωs * 

cos δ * (cos φ * cos β + sen φ * sen φ * sen β * sen φ)] / [ cos φ * cos δ * sen ωs + (π * ωs / 

180°) * (sen δ * sen φ)]                                                                                                          (10) 

 Sendo que  corresponde ao pôr-do-sol aparente para a superfície inclinada – Eq. (11):  

ωs = mínimo {cos-1 (- tg φ * tg δ), cos-1 [- tg (φ + β)]* tg δ}                                       (11) 

 O cálculo da radiação solar global incidente no plano horizontal (H), expressa em 

kWh/m², é realizado com a Eq. 14 e depende do valor da radiação solar extraterrestre (Ho).  

H / Ho = a + b * (n / N)                                                                                                 (12)  

Na Eq. (12), N é a duração média do período diurno (h/dia); n é a insolação média diária 

(h/dia); a, b e c são coeficientes empíricos tabelados e mostrados na Tab. 1. Conhecidos como 

coeficientes de Angstrom, são obtidos por estudos experimentais e cabe um melhor 

detalhamento devido ao fato de que dependem de fatores climáticos e vegetativos locais.  
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Tabela 1. Coeficientes empíricos para o cálculo da radiação solar global 
incidente. Pereira, Angelocci & Sentelhas, 2002. 

 Coeficientes de Angstrom-Prescott 
Localidade a b 
São Luís 0,26 0,33 
Salvador 0,29 0,39 
São Paulo 0,23 0,56 
Porto Alegre 0,20 0,56 

 

A radiação solar extraterrestre (H0), expressa em kWh/m2, pode ser calculada pela Eq. 

(13). 

Ho = 2,778 * 107 * (24 * 3600 * GSC  / π) * [1 + 0,0033 * cos (2π * d / 365)] * (cos φ * 

cos δ * sen ωs + ωs * sen δ * sen φ)                                                                                     (14)   

Gsc é definido como Constante Solar e significa o fluxo de energia radiante, expresso 

em W/m2, que incide normalmente ao plano 3 de uma superfície colocada fora da atmosfera 

terrestre (extraterrestre). O valor dessa constante é de 1.367 W/m2. Já o cálculo da radiação 

solar difusa incidente no plano inclinado (Hd), expressa em kWh/m², é realizado com a Eq. 

(9).   

HD  / H = 0,775 + 6,06 * 10-3 * (ωs – 90°) – [0,505 + 0,455 * 10-3 * (ωs – 90°)] * cos 

(115 * Ht – 103)                                                                                                           (15)   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os dados parâmetros, através de algoritmos elaborados em ambiente 

MATLAB, as curvas de posicionamento e radiação solar foram obtidas ao longo do ano para 

todas as coordenadas das cidades, com os parâmetros adicionais dados abaixo:  

  

▪ Ângulo de inclinação da placa: 0°  

▪ Índice de Refletância da Vizinhança: 0.4  

  

Para observar a variação da radiação solar durante o ano, foi estipulado uma marcação 

de horário fixo, sendo este o meio-dia (onde o ângulo horário Hs = 0°), no qual teoricamente 

observamos a mais forte incidência de raios solares para dias de céu claro.  Conforme foi 

calculado, comparou-se as curvas desenvolvidas para a radiação solar diária ao longo do ano 
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com o histórico de médias mensais de radiação coletado por estações meteorológicas. O 

resultado é mostrado através da Fig. (3).   

 

Figura 3. Gráfico comparativo entre as curvas teóricas de radiação solar diária 
nas localidades e seus respectivos históricos coletados por estações 
meteorológicas. Autor, 2016. 
  
Após coleta dos dados, uma linha de tendência polinomial em Excel foi calculada de 

modo a obter uma equação equivalente da curva simulada, com seu respectivo coeficiente de 

determinação estatística R², apresentando significante adequação. A diferença das médias 

históricas com as médias simuladas teoricamente foi estudada através de um teste estatístico 

de hipótese de desvio padrão em relação a uma margem de erro de 1 kWh/m² para as curvas 

de radiação global incidente, de modo a entender o nível de ajuste em relação ao histórico das 

estações. Os coeficientes de Angstrom-Prescott, resultados empíricos de ajuste para a 

simulação, são cruciais nos resultados, sendo necessário um trabalho estatístico mais aplicado 

na obtenção de números. Na comparação entre as medidas simuladas e as históricas em 

estações meteorológicas, evidenciadas na Fig. 5, o relatório estatístico propõe uma 

necessidade de maior amostra de dados para maior eficácia da hipótese, embora somente em 

São Luís este fator interfere no intervalo de confiança necessário para evidenciar a hipótese 

proposta. 
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Figura 5. Comparação entre as curvas simuladas teoricamente e dados 
solarimétricos para as localidades de estudo em Excel (esquerda); teste de 
hipótese de desvio padrão para as amostras de diferenças obtidas na comparação 
via Minitab (direita). Autor, 2016. 
 
Como visto, o alvo de teste é bastante conservador devido às simplificações estocásticas 

envolvidas na simulação. A média absoluta de diferenças para todas as localidades, conforme 

o relatório, é de 0,576 kWh/m².dia, tendo em vista que somente em São Paulo, a média das 

diferenças foram negativas, indicando a superestimação dos resultados. Por fim, o desvio 

padrão médio da diferença de medidas nas localidades é de 0,557845 kWh/m².dia, sendo 
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menores nas regiões mais distantes da linha do Equador, mostrando que os dados são mais 

precisos em regiões com estações e amplitude térmica anual mais definidas.  

 

CONCLUSÕES 

Mediante ao que foi estudado, desenvolvido e analisado, a análise de curvas 

solarimétricas é uma importante ferramenta de estudo para estimativas de projetos 

fotovoltaicos de vários níveis de abrangência ao encontrar potenciais de energia conforme a 

localidade pesquisada. Além disto, com a base de trigonometria esférica no cálculo de 

posicionamento do Sol, a análise pode ajudar no estudo de projetos de seguidores solares para 

melhor eficiência de captação de radiação pelas placas fotovoltaicas.  
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SIMULAÇÃO DO USO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PLUVIAL 
PARA USO NÃO POTÁVEL EM CASAS POPULARES DE ARACAJU – 
SE 

Zacarias Caetano Vieira1, Carlos Gomes da Silva Júnior2 
 
1Docente do IFS. Engenheiro Civil e Mestre em Hidrologia. e-mail: zacariascaetano@gmail.com; 2Discente do 

Curso Superior em Saneamento Ambiental – IFS. e-mail: cgomes.aju@hotmail.comRESUMO: Em 
residências uma parcela considerável do consumo de água destina-se para usos não potáveis, 
os quais poderiam ser atendidos total ou parcialmente pela água de chuva, sendo uma 
alternativa altamente viável. Diante do exposto, este artigo tem por objetivo dimensionar o 
reservatório de água pluvial para atendimento de demanda não potável em residências 
populares de Aracaju – SE, e realizar a simulação dos volumes calculados pelas metodologias 
utilizadas. A simulação dos volumes calculado pelos métodos de Rippl (4,50 m³), Prático 
Alemão (4,10 m³) e Prático Inglês (5,25 m³) resultaram em uma confiabilidade volumétrica 
média de 59,29%. A simulação dos volumes calculados pelos métodos Australiano (24,0 m³) 
e Azevedo Neto (26,0m³) resultaram em uma confiabilidade volumétrica média de 73,08%. 
Observa-se que volumes menores tem como vantagens, menor custo e menor necessidade de 
espaço físico para sua disposição, e como desvantagens menor número de meses com 
demanda atendida e maior perda por extravasamento; e os maiores volumes apresentam como 
vantagens, maior número de meses com demanda atendida e menor perda por 
extravasamento; e como desvantagens maior custo e maior necessidade de espaço físico para 
sua localização. Finalmente, conclui-se que mesmo o atendimento da demanda sendo parcial, 
a implantação de sistemas de captação de chuva se justifica, pois, reduz consideravelmente a 
utilização de água potável para atendimento dos usos não potáveis. 

Palavras–chave:  chuva, consumo, residência 
 

SIMULATION OF THE USE OF RAINWATER TANK FOR NON-
POTABLE USE IN HOMES OF ARACAJU-SE 

ABSTRACT: In the case of a considerable portion of the water consumption is intended for 
non-potable uses, which could be met wholly or partly by rain water, being a highly viable 
alternative. On the above, this article aims to scale the rainwater tank for non-potable demand 
popular dwellings of Aracaju-SE, and carry out the simulation of the volumes calculated by 
the methods used. The simulation of the volumes calculated by Rippl methods (4.50 m ³), 
practical (4.10 m ³) and practical English (5.25 m ³) resulted in a volumetric 59.29% average 
reliability. The simulation of the volumes calculated by the Australian methods (24.0 m ³) and 
Azevedo Neto (26 m³) resulted in a volume of 73.08% average reliability. It is observed that 
smaller volumes have as advantages, lower cost and less need for physical space for your 
service, and as disadvantages fewer months with demand met and greater loss for 
extravasation; and the biggest volumes feature advantages, greater number of months with 
demand and lower leakage loss; and as higher cost disadvantages and need more space for 
your location. Finally, it is concluded that even the service of the demand being partial, 
implementing of rain catchment systems is justified, therefore, dramatically reduces the use of 
potable water for drinking not uses. 
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INTRODUÇÃO 

           Um número cada vez maior de pessoas enfrenta problemas relacionados a 

disponibilidade hídrica para atendimento de suas necessidades no dia-a-dia, exigindo-se com 

isso, a constante racionalidade no uso da água.  Em uma residência a água potável é utilizada 

em praticamente todas as suas atividades.  Dentre estes usos da água, uma parcela 

considerável está destinada a fins não potáveis, como por exemplo, descarga de bacias 

sanitária, rega de jardins, lavagens de piso, entre outros, onde poderia perfeitamente ser 

utilizada água de chuva. 

          A utilização de água de chuva para atendimento desses usos não potáveis em 

residências mostra-se como uma alternativa altamente viável, a qual segundo Vasconcelos e 

Ferreira (2007) certamente resultará na diminuição do uso de água fornecida pelas 

companhias de saneamento, na demanda dos custos com o uso de água potável e na redução 

dos riscos de enchentes em caso de chuvas intensas. 

          Marinoski (2007) relata que um dos componentes mais importantes de um sistema de 

aproveitamento da água pluvial é o reservatório, o qual deve ser dimensionado, tendo 

principalmente como base os seguintes critérios: custos totais de implantação, demanda de 

água, área de captação, regime pluviométrico e confiabilidade requerida para o sistema. 

         Um dos aspectos fundamentais relacionados ao armazenamento das águas pluviais 

envolve o dimensionamento dos reservatórios, de modo a considerar não somente o 

atendimento ao consumo como também fatores climáticos, hidrológicos e ambientais. E 

ainda, a interferência de tais sistemas no processo natural do ciclo hidrológico na bacia 

hidrográfica (GIACCHINI, 2010).   

         Diante do exposto, este artigo tem por objetivo dimensionar o reservatório de água 

pluvial para atendimento de demanda não potável em residências populares de Aracaju – SE, 

simular os volumes calculados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

         Para realização desse trabalho adotamos uma residência unifamiliar executadas em 

programas sociais, construção térrea, com: sala, dois quartos, banheiro, cozinha, com área 

construída de 41,87m² cuja planta de cobertura é apresentada a seguir. 
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Figura 1: Cobertura de casa padrão popular  

Fonte: (GERÊNCIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, 2007) 

Estimativa da Demanda de Uso Não Potável 

Em nosso trabalho simularemos o uso da água de chuva para atendimento das bacias 

sanitárias, lavatório e tanque.  Para tal consideraremos a taxa de ocupação de duas pessoas por 

dormitório, assim nossa residência terá 4 pessoas. Adotaremos a tabela abaixo, para estimar o 

nosso consumo de água não potável: 

 
Tabela 01 – Distribuição de Usos Potáveis e dos Não-Potáveis em Residência de Padrão Popular 

Ponto de Utilização Consumo Diário 
(L/hab.dia) 

Consumo Potável 
(%) 

Consumo Não-Potável  
(%) 

Bacia Sanitária 36,0 0,0 27,69 

Chuveiro 60,0 0,0 46,15 

Lavatório 9,0 0,0 6,92 

Pia 20,0 15,38 0,0 

Tanque 3,0 0,0 2,31 

Rega de Jardim 2,0 0,0 1,54 

Total 130,0 15,38 84,62 

Fonte: Dias, Júnior e Gadelha (2007) 

 

Dados Pluviométricos 

Para aplicação dos métodos de dimensionamentos dos reservatórios utilizou-se a 

média mensal da precipitação, Tabela 2, apresentada abaixo. 
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Tabela 02. Precipitação Pluviométrica Média Mensal em Aracaju (1912-2006) 
Mês Precipitação (mm) Mês Precipitação (mm) 

Janeiro 57,9 Julho 204,0 

Fevereiro 71,7 Agosto 130,1 

Março 126,5 Setembro 70,7 

Abril 208,4 Outubro 61,4 

Maio 288,3 Novembro 55,4 

Junho 221,1 Dezembro 43,9 

Fonte: INMET/DEAGRO, 2007 apud Fontes et al (2010) 

Para realização da simulação dos reservatórios, utilizamos dados mensais de 

precipitação do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2010, extraídos do Portal da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Sergipe, 

SEMARH-SE. 

Métodos de Dimensionamento da NBR 15.527 

Para determinação do volume do reservatório de água pluvial a NBR 15.527 indica 

métodos de dimensionamento. Os métodos utilizados nesse trabalho são descritos a seguir: 

Método de Rippl - Nesse método o volume de água que escoa pela superfície de captação é 

subtraído da demanda de água pluvial em um mesmo intervalo de tempo. A máxima diferença 

acumulada positiva é o volume do reservatório para 100% de confiança (SCHILLER; 

LATHAN, 1982). Esse método pode ser utilizado para precipitações diárias e mensais. A 

seguir será apresentado um roteiro simplificado do método: 

a) Inicialmente calculamos o volume de água captada pela cobertura, com base na área 

de captação, na precipitação local no intervalo temporal considerado (diário ou 

mensal); 

b) Estima-se a demanda de água não potável no mesmo intervalo de tempo considerado 

(dia ou mês); 

c) Calcula-se a diferença entre a demanda de água não potável e o volume de água 

pluvial captado pela cobertura; 

d) A maior diferença positiva acumulada será o volume do reservatório. 

Método de Azevedo Neto - Trata-se de um método prático que visa obter o volume do 

reservatório através da equação abaixo, onde são necessários apenas três parâmetros: 

S = 0,042*P*A*T             (3) 

S = volume do reservatório (litros); 
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P = precipitação média anual (mm); 

A = área de captação (m²); 

T = número de meses com pouca chuva ou seco (adimensional); 

 
A NBR 15527(ABNT, 2007) não especifica como determinar o número de meses de 

pouca chuva. Podemos considerar como meses de pouco chuva os meses que possuem uma 

precipitação igual ou inferior a 80% da precipitação média mensal (RUPP et al, 2011) 

Método Prático Alemão - Este é um método empírico, que adota como volume do 

reservatório de água pluvial o menor valor entre 6% do volume de demanda anual ou 6% do 

volume anual de água chuva captada. 

S = mínimo entre (V e D) x 0,06           (4) 

Onde: 

V = volume anual de água captada (litros) 

D = volume anual de demanda (litros) 

  
Método Prático Inglês - Neste método, o volume do reservatório é obtido pela equação 

empírica apresentada a seguir, que adota diretamente 5% do volume anual de água pluvial 

captado.  

V = 0,05xPxA                          (5) 

Onde: 

P = precipitação média anual (mm) 

A = área de captação em projeção (m²) 

V = volume do reservatório (litros) 

Método Prático Australiano - O volume de chuva é obtido pela equação (6). O cálculo do 
volume do reservatório é realizado por tentativas, até que sejam utilizados valores otimizados 
de confiança e volume do reservatório.  

Q = A x C x (P – I)                        (6) 
 
Vt = Vt-1 + Qt – Dt                        (7) 
Onde: 

Qt é o volume mensal produzido pela chuva no mês t; 

Vt é o volume de água que está no tanque no fim do mês t, em metros cúbicos; 

Vt-1 é o volume de água que está no tanque no início do mês t, em metros cúbicos; 

Dt é a demanda mensal, em metros cúbicos; 

Nota: para o primeiro mês consideramos o reservatório vazio. 
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Quando (Vt-1 + Qt – D) < 0, então o Vt = 0 
 
O volume do tanque escolhido será em metros cúbicos 
 
Planilha de Simulação do Reservatório 

Para realização da simulação dos volumes calculados, foi utilizada uma planilha 

adaptada de May (2004), sendo que alteramos a mesma para uma simulação diária. Tal 

planilha possui como dados de entrada: a chuva diária (mm), a demanda diária (m³) estimada; 

a área de coleta (m²) calculado anteriormente; o coeficiente de Runnof, (adotado com 0,80 por 

se tratar de telha cerâmica); e finalmente, o volume do reservatório calculados pelas 

metodologias constantes na NBR 15.527. Como dados de saída, temos o volume de chuva 

diário, o volume de água no reservatório no início do dia (T-1), o volume do reservatório no 

final do dia (T), e finalmente, o volume de água extravasado, ou overflow. 

Tabela 3. Planilha para Simulação do volume do reservatório 

Data 
Chuva 
Mensa
l (mm) 

Demand
a 
Mensal 
(m³) 

Área de 
Coleta 
(m²) 

Coefi
cient
e de 
Runn
of 

Volume de 
Chuva (m³) 

Volume 
do 
Reservat
ório (m³) 

Volume do 
Reservató
rio T-1 
(m³) 

Volume 
do 
Reservat
ório T 
(m³) 

Overflow (m³) 

          
                                                      Fonte: Dados fictícios, apenas para fins ilustrativos 
 
Confiabilidade Volumétrica 

McMahon (1978) define a confiabilidade volumétrica em certo período pelo quociente 

do volume total de água fornecido pela demanda total, ou seja, determina do volume de água 

de chuva captada pela cobertura quanto foi utilizado para atendimento da demanda 

considerada. 

Confiabilidade Volumétrica (Rv) =  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Demanda de água para uso não potável 

         Tomando como base a tabela 01 apresentada acima, e o consumo para atendimento da 

bacia sanitária, lavatório e tanque obtemos então o consumo de 48 L/hab.dia. Tendo uma 

população estimada de 4 pessoas nosso consumo diário é de 192 L/dia, resultando um um 

consumo mensal de 5670 litros. 
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Área de Cobertura 

       Considerando a indicação abaixo (Figura 03) da NBR 10844 para cálculo das áreas de 

contribuição de superfícies inclinadas, no caso, as duas águas do telhado, obtemos uma área 

de captação total de 66,96 m². 

 

Figura 2: Cálculo de área de contribuição para superfície inclinada  
Fonte: NBR 10844 

 
Volumes calculados para os reservatórios 

A aplicação das metodologias de dimensionamento do reservatório de água pluvial, 

resultou nos volumes da Tabela 4, abaixo. Vale salientar que para se obter o volume 

comercial adotado, podemos utilizar mais de um reservatório industrializado, resultado a 

soma dos seus volumes no volume final de acumulação preterido. 

 
Metodologia Utilizada Volume Calculado (litros) Volume Adotado (litros) 

Rippl 4398 4500 

Australiano 23130 24000 

Prático Alemão 4082 4100 

Prático Inglês 5154 5250 

Azevedo Neto 25975 26000 

 
         Analisando os resultados obtidos, vemos que os valores mais realistas foram os obtidos 

com os métodos de Rippl (4,50 m³), Prático Alemão (4,10 m³) e Prático Inglês (5,25 m³) 

implicando em reservatórios de menor custo e que exigem menores espaços para sua 

localização. Os métodos Australiano (24 m³) e Azevedo Neto (26 m³) apresentaram elevados 

volumes, implicando num custo maior do sistema, bem como dificuldade de locação desses, 

por necessitar um espaço físico maior. 
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Confiabilidade Volumétrica dos Volumes Adotados 

        A simulação do reservatório com volume de 4,5 m³ (Rippl) resultou no não atendimento 

da demanda em 37 dos 96 meses simulados; apresentando uma confiabilidade volumétrica de 

59,16%; a simulação do reservatório com volume de 24 m³ (Australiano) resultou no não 

atendimento da demanda em 3 dos 96 meses simulados; apresentando uma confiabilidade 

volumétrica de 72,80%; a simulação do reservatório com volume de 4,1 m³ (Prático Alemão) 

resultou no não atendimento da demanda em 37 dos 96 meses simulados; apresentando uma 

confiabilidade volumétrica de 58,71%; a simulação do reservatório com volume de 5,25 m³ 

(Prático Inglês) resultou no não atendimento da demanda em 35 dos 96 meses simulados; 

apresentando uma confiabilidade volumétrica de 59,99%; e a simulação do reservatório com 

volume de 26 m³ (Azevedo Neto) resultou no não atendimento da demanda em 2 dos 96 

meses simulados, apresentando uma confiabilidade volumétrica de 73,36%.    

 

CONCLUSÕES 

         A aplicação dos métodos de Rippl, Prático Alemão e Prático Inglês resultaram em 

menores volumes, maior número de meses cuja demanda não é totalmente atendida e maior 

perda por extravasamento. Esses volumes apresentam como vantagens, menor custo de 

aquisição e menor espaço para sua localização. 

Os métodos Australiano e Azevedo Neto resultaram em maiores volumes, menor 

número de meses cuja demanda não é totalmente atendida e menor perda por extravasamento.                 

Esses volumes apresentam como desvantagens maior custo de aquisição e exigência de maior 

espaço para sua localização. 

Mesmo o atendimento da demanda sendo parcial, a implantação de sistemas de 

captação de chuva se justifica, pois, reduz consideravelmente a utilização de água potável 

para atendimento dos usos não potáveis. 
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RESUMO: Devido à necessidade da preservação dos corpos d’água e das crises hídricas em 
várias regiões, o reuso de efluentes surge como uma alternativa para amenizar essas situações. 
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo, no campus Afogados da Ingazeira, 
desenvolver a automação de um reator fotolítico de baixo custo, na desinfecção de efluentes 
domésticos para posterior utilização na agricultura. Assim, foi desenvolvido um mecanismo 
capaz de movimentar o reator fotolítico para acompanhar o sol de forma autônoma e 
consequentemente alcançar uma maior eficiência na remoção de patógenos. Para isso foi 
utilizado um sistema hidráulico que com o movimento e o peso da água pode rotacionar o 
reator, ficando sempre alinhado com o sol. O sistema foi desenvolvido com restos de sucatas, 
utilizando tubos, seringas e pequenos motores para desenvolver as bombas de água que 
realizam a rotação. Para a alimentação do sistema foi realizado um breve estudo da 
viabilidade de utilizar uma fonte alternativa de energia (placas fotovoltaicas). O sistema é 
eficaz, porém o custo para aquisição das placas solares ainda é alto, fazendo um comparativo 
o resto do sistema custa metade do valor dos módulos solares utilizados. 
 
Palavras–chave: automação hidráulica; energia fotovoltaica; reator fotolítico 
 

AUTOMATOS SYSTEM FOR A PHOTOLYTIC REACTOR 
 
ABSTRACT: Due to the need for preservation of water bodies and water crises in several 
regions, the reuse of wastewater is an alternative to mitigate these situations. This work, at 
Afogados da Ingazeira campus, had the objective of developing the automatization of a low 
cost photolytic reactor, for the disinfection of domestic wastewater for reuse in agriculture. 
This work had developed a mechanism capable of moving a photolytic reactor to track the sun 
autonomously and with that improve efficiency in removing pathogens. For this, it was used a 
hydraulic system to move and rotate weight of water to the reactor, always being aligned with 
the sun. The system was developed with scraps of debris, using tubes, syringes and small 
engine to develop water pumps that were used to perform the rotation. For system power was 
conducted a brief study of the feasibility of using an alternative source of energy 
(photovoltaics). Despite the plate cost is still high, since reaches twice the value of the system 
itself, the set was viable, costing about R$ 100,00. 
 
KEYWORDS: hidraulic automatization, photovoltaic energy, photolytic reactor. 
 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas a humanidade vem se preocupando com as questões ambientais, 

nesse contexto pode-se destacar os problemas hídricos, pois com o aumento populacional 

torna-se maior a demanda por água de boa qualidade. Assim, várias alternativas estão sendo 
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estudadas para tentar minimizar as crises hídricas que estão ocorrendo nos diversos lugares ao 

redor do mundo.  

Dentre as alternativas pesquisadas destaca-se o reuso de efluentes domésticos, que 

dependendo da finalidade do uso, é necessária sua desinfecção, reuso agrícola, por exemplo. 

Dentre os processos de desinfecção, podem-se destacar as técnicas que utilizam a desinfecção 

com raios ultravioleta (UV). A utilização dos raios UV se baseia na ação dessa radiação que 

atinge principalmente os ácidos nucléicos dos microrganismos, o que provoca a inativação 

dos vírus e bactérias. Uma alternativa para a desinfecção com a utilização da radiação UV, é o 

processo conhecido como SODIS (solar disinfection) que foi desenvolvido no final da década 

de 1970 e se baseia na utilização da luz solar como fonte de radiação UV. É observado em 

estudos que utilizando a radiação solar para desinfecção de água, com recipientes de plásticos 

e vidros transparentes, conseguiu-se a inativação de 99,9% de coliformes em 95 minutos de 

exposição (ACRA et al., 1984). 

Assim, esse trabalho, que faz parte de um projeto para o desenvolvimento de um reator 

fotolítico, teve como objetivo desenvolver a automação deste reator de baixo custo, na 

desinfecção de efluentes por radiação ultravioleta de esgotos domésticos para possível 

utilização na agricultura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no campus Afogados da Ingazeira do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Figura 1), situado no município de 

Afogados da Ingazeira no sertão pernambucano. Inicialmente foram coletos dados 

bibliográficos em bases de dados, livros, periódicos e publicações técnicas sobre a utilização 

de energias renováveis e diferentes tipos de automação.  

 

Figura 1. IFPE campus Afogados da Ingazeira. IFPE, 2016. 
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Em paralelo a isso, foram realizadas pesquisas de mercado para que posteriormente 

fossem escolhidas as melhores alternativas que pudessem atender as necessidades do projeto, 

principalmente no tocante ao baixo custo. Iniciando com base no projeto desenvolvido por 

SOUZA, et. al. (2008), e visando uma melhor operação foi desenvolvido um sistema de 

automação para otimizar a incidência solar sobre o reator de forma que não necessitasse o 

acompanhamento humano constante para ajustar a posição do reator em relação ao sol.  

Tendo um foco na sustentabilidade, na conservação do meio ambiente e no uso em 

locais remotos (sem acesso à energia elétrica) o trabalho estudou, também, a utilização de 

energia solar, pois a região do Sertão do pernambucano dispõe de um grande potencial, que 

pode ser aproveitado na geração de energia elétrica através da tecnologia solar fotovoltaica 

(HECKTHEUER, et. al., 2001).  

Desenvolvimento de minibomba a partir de seringas 

Para o cálculo da vazão das minibombas foram verificados o volume de água 

necessária para que o reator girasse 180º, angulação necessária para acompanhar o trajeto do 

sol, e o tempo de luz solar diário (tempo entre nascente e poente), que na região de Afogados 

da Ingazeira foi, em média, aproximadamente 10 horas de sol diária. Assim, dividiu-se o 

volume pelo tempo, obtendo a vazão que seria utilizada pelas minibombas.  

Inicialmente iam ser utilizadas bombas de 12V, usadas em para-brisas de carros, 

entretanto para reduzir os custos foi construída minibombas a partir de seringas e motores de 

3 Volts, esse modelo foi baseado em um vídeo encontrado no endereço eletrônico 

www.youtube.com (2016). 

Para a montagem das minibombas, foram utilizados ainda pistola de cola quente, arco 

de serra e tesoura. As minibombas foram construídas conforme explicado a seguir sempre 

visando a economia (baixo custo) e a eficácia.  

1. Retira-se o êmbolo da seringa e corta em tamanho desejável, pois ele será a parte do rotor, 

depois cola-se um suporte, pois ele será a conexão entre o êmbolo e o eixo do motor. 

2. Faz se o mesmo procedimento com o corpo da seringa com a parte do bico ou se preferir 

usa a parte inicial da seringa, cortando-a um pouco maior que o êmbolo, para que o 

mesmo não entre em contato com o bico e gire livremente dentro do corpo da seringa 

(Figura 2).  
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Figura 2.  Corpo da seringa e o êmbolo (ROTOR), da minibomba. IFPE,2016. 
 

3. Cola-se o êmbolo com a cola instantânea no eixo do motor (Figura 3), que deverá ficar 

bem fixo para que não ocorra variações quando estiver girando e não entre em contato 

com o corpo da seringa. Para melhorar a vedação, usar uma parte de uma tampa com um 

furo no meio, isso irá proteger o motor caso haja algum vazamento. 

                  
       
Figura 3. Fixação do o êmbolo (ROTOR) no motor. IFPE, 2016. 
 

4. Acoplar o êmbolo no corpo da seringa, que foi previamente cortado. Para vedar utilizar a 

cola quente (Figura 4). 

 
 
Figura 4. Corpo da seringa e o êmbolo (ROTOR) fixos ao motor com a cola quente, 
IFPE,2016. 
 

5. Para finalizar, perfura-se o corpo da seringa na parte de cima onde será a saída de água da 

bomba e o bico a entrada, aplicando um pedaço de mangueira de aquário, podendo ser 

qualquer coisa onde permita uma passagem de água. Na parte da entrada utiliza a borracha 
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de sucção da seringa, fazendo um furo no meio e colocando a mangueira e fixando no 

corpo da seringa com supercola e cola quente para evitar vazamentos (Figura 5). 

         

Figura 5. Minibomba sendo finalizada. IFPE, 2016. 

Controladores das minibombas 

Para o controle das minibombas foi utilizado sensores de luminosidade, ligados a 

plataforma aberta Arduino UNO, muito utilizada em prototipagem eletrônica, projetada com 

um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, com uma 

linguagem de programação padrão. O controlador foi alimentado pela mesma fonte de 

alimentação que acionou as minibombas, o módulo fotovoltaico. Além disto, foi também 

utilizado um conversor, que foi comprado, de corrente continua para manter a tensão nas 

minibombas. 

Foi adquirido o Regulador de Tensão Ajustável LM2577 (Figura 6) Auto Boost Step Up 

(para mais) e Down (para menos) 1,25V a 30V. é ideal para alimentação de motores, relés, 

displays, microcontroladores ou outros circuitos elétricos que operem dentro das faixas de 

tensões e correntes especificadas, onde a sua capacidade de ajustar a tensão de saída para mais 

(Step Up) ou para menos (Step Down) do que a tensão de entrada, ou como melhor lhe 

interessar, por meio do trimpot, que custa em torno de 51,35 reais. 

 

Figura 6. Conversor de corrente continua. IFPE,2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a pesquisa sobre as alternativas para a alimentação do sistema, decidiu-se pela 

utilização da energia solar, uma vez que o reator é baseado na incidência solar e que em 

muitos casos será utilizado em áreas onde não há rede elétrica. As vantagens da geração 

fotovoltaica é a possibilidade de aplicação em larga ou pequena escala (CARNEIRO, et. al., 

2010).  

Após a definição do tipo de alimentação, foi realizada uma pesquisa de preços de 

placas e células fotovoltaicas (Tabelas 1 e 2) para verificar se era mais viável adquirir o 

módulo ou construir o mesmo adquirindo os materiais (células).  

Tabela 1. Preço de painéis de células fotovoltaicas. IFPE, 2016. 

Tipos de células fotovoltaicas Preço (R$) 

Célula Solar Fv Grade A Policristalino 4,28 Wp 156x156. 15,00 

10x Células Para Gerador Fotovoltaico - Painel Energia Solar. 169,90 
10x Células Solar Grade A Fotovoltaica 4,67 W Painel Solar. 158,00 
36x Células Solar Grade A Fotovoltaica 4,67 W Painel Solar. 500,00 

Fonte: mercado livre e neo solar 

Tabela 2. Preço placas fotovoltaicas. IFPE, 2016. 

Tipo de painel/módulo fotovoltaico Preço (R$) 
Painel Placa Célula Solar Fotovoltaica 250w Axitec Inmetro A. 1.200,00 
Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL140P-17b (140Wp). 649,00 
Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL020P-17b (20Wp) 159,00 
Painel Solar Fotovoltaico Yingli YL095P-17b 2/3 (95Wp) 489,00 
Mini painel solar fotovoltaico 5V 200mA - 69x101mm 36,65 

Fonte: mercado livre e neo solar. 

Com base nos preços encontrados (Tabela 1 e Tabela 2), foram adquiridas duas 

unidades do mini painel solar fotovoltaico policristalinos de 5V e 200mA, com dimensões de 

69 mm x 101 mm. O Mini Painel Solar é um dispositivo especialmente utilizado no 

desenvolvimento e alimentação de projetos eletrônicos de baixo consumo, e a obtenção de 

energia e aperfeiçoamento da geração de energia renovável (GAMA, et. al., 2014). 

Na Figura 7a é ilustrada a medição da corrente nas condições locais e na Figura 7b as 

duas em série dobrando a corrente. 
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(a) Apenas uma 

 
(b) Em série 

Figura 7. Teste das minis placas solares (a) individual (b) em série. IFPE 2016. 

 

Com relação ao mecanismo de movimentação do reator, várias ideias surgiram como a 

movimentação a partir da diferenciação de pesos em suas extremidades, utilizando roldanas, 

movimentação com catracas e por fim controlar o movimento usando o peso água em 

recipientes acoplados nos lados do reator. Nessa última ideia, a escolhida, o peso foi 

controlando pela quantidade de água que duas minibombas colocavam em cada um dos 

recipientes acoplados, fazendo, assim, que houvesse uma diferença de pesos nos lados do 

reator (Figura 8).  

 

Figura 8. Reator Fotolítico com sistema de minibomba. IFPE, 2016. 

Para a construção das minibombas, os custos estão na tabela 3. 
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Tabela 3.  Materiais na construção das minibombas. IFPE 2016. 

Materiais  Unidade Quantidade Preços (R$) 
Seringa de 20ml und 2 R$4,00  
Motores DC 3V unid 2 R$10,00 
Bastão de cola quente unid 1 R$1,00 
Cola instantânea unid 1 R$3,70 
Sal g 50 R$0,20 
Total 18,90 
 

Como pode ser observado, os custos para construir o mecanismo de movimentação do 

reator fotolítico ficaram aproximadamente R$ 145 (18,9 + 51,35 + 73,30), podendo ser uma 

alternativa barata para automatizar o reator fotolítico. Outra vantagem desse equipamento é 

que qualquer pessoa pode fazer, não requer mão-de-obra especializada, e os componentes 

materiais podem ser encontrados facilmente, tanto na Internet quanto em lojas de eletrônicos 

locais. 

Apesar do enorme benefício que energia solar fotovoltaica pode trazer tanto para o 

ambiente como para os consumidores, é difícil imaginar que se torne uma fonte popular de 

energia tão rapidamente. No entanto é importante notar que esta tecnologia tem se 

desenvolvido cada vez mais ao longo destes últimos anos, aumentando sua eficiência e 

diminuindo seu custo.  

 

CONCLUSÕES 

Os resultados deste trabalho foram satisfatórios e abrangentes. Com o intuito de 

solucionar o problema para resíduos sólidos no meio ambiente, e tendo em vista a possível 

solução, que será a implantação do reator fotolitíco, desenvolveu-se um sistema autônomo e 

automático para seguir o sol. O seguidor solar foi desenvolvido por outro membro do grupo 

de pesquisa, sendo discutido em outro trabalho. 

O trabalho serviu para entender o desenvolvimento de um projeto de pesquisa e o mais 

importante gerou um protótipo que pode ser aplicado e melhorado em trabalhos futuros. No 

estudo fotovoltaico realizado pode-se constatar que o uso deste tipo de energia ainda não é de 

baixo custo, pois no caso do projeto o custo da fonte de energia foi mais que o dobro do 

restante do projeto, apesar da eficiência e com bons resultados. Entretanto vale salientar que 

no total o custo ficou cerca de R$ 145,00, o que é um custo relativamente barato para se ter 

um sistema automático autossustentável. 
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O sistema teve um bom funcionamento com algumas dificuldades na montagem da 

bomba, mas nada que fosse impedimento. Outra dificuldade foram as condições climáticas do 

local, pois o vento influenciou muito na automação do projeto. Logo, para trabalhos futuros é 

necessário que se melhore a estrutura para combater a ação do vento. 
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RESUMO: Internet das coisas é um conceito que tem sido foco de estudos nos últimos anos, 
que se refere a interligação entre as coisas que utilizam a tecnologia de comunicação sem fio 
para conectar objetos, lugares, animais ou pessoas na internet, permitindo assim a transmissão 
direta, gerência e o compartilhamento de dados. A gerência dos arquivos para alguns usuários 
e até mesmo para empresas, não é uma tarefa muito simples, existe a preocupação com a 
segurança desses dados e o custo para o seu armazenamento pode ser elevado. Este trabalho 
apresenta um sistema de armazenamento de dados na internet, a distância, e de baixo custo. 
Esse sistema é capaz de gerenciar a gravação, leitura, e edição de arquivos de um cartão de 
memória através da internet. Para isso, foi utilizado o firmware NodeMCU gravado em uma 
placa ESP8266, que permite a programação de protótipos para internet das coisas. A 
linguagem de marcação escolhida para o desenvolvimento na web foi o HTML (HyperText 
Markup Language), que é simples e de fácil entendimento, e é usada pelas páginas webs para 
fazer a formatação dos dados. 
Palavras–chave: internet das coisas, NodeMCU, ESP8266, HTML 
 

LOW COST WEB MANAGING SYSTEM USING A ESP8266 
 
ABSTRACT: Internet of Things is a concept that has been focused on studies in the last few 
years, which refers to the interconnection of things using wireless technology to connect 
objects, places, animals or people into the internet allowing a direct transmission and sharing 
data. Moreover, the management of files for some users and even companies is not a simple 
task. There is a concern about the data safety, and the cost of storage can be high. This article 
presents a distance and low cost data storage system on the web. This system is able to 
manage the recording, reading and editing files from a memory card through the internet. In 
this regard. For this purpose, NodeMCU was used, which is a firmware and development kit 
that allows the programming of prototypes for IoT. The chosen language to the web 
development was the HTML (HyperText Markup Language), that is simple and easy to 
understand, and is used by webpages to formatting data. 
KEYWORDS: Internet of things, NodeMCU, ESP8266, HTML. 
 

INTRODUÇÃO 

Na conjuntura atual do mundo, a comunidade está cada vez mais dependente da 

internet, e novas tecnologias surgem a todo momento, um fator determinante para impulsionar 

as diversas evoluções que se têm atualmente, se deu a partir da “internet das coisas”, que 

pretende conectar tudo que nos rodeia a rede. É analisando isso que se pode verificar as 
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vantagens, e as necessidades de estar conectado, seja com armazenamento em nuvem ou com 

sites próprios. 

 A maioria das empresas tem uma imensa quantidade de documentos que já nascem 

eletrônicos. Esse mundo de documentos digitais, sem gerenciamento, implica em muitas 

copias de diversas versões, provocando a má utilização de espaço em discos, e custos 

desnecessários com armazenamento (ITEC, 2012).  

Grandes nomes estão se consolidando no mercado, fornecendo serviços de 

armazenamento em nuvens com alto nível de segurança, velocidade e larga capacidades de 

armazenamentos, como por exemplo o Google Drive, Dropbox, Box, Mega e Sendspace, que 

fornecem serviços de armazenamentos em grandes servidores. Essas diversas ferramentas 

podem ser utilizadas com o mesmo propósito, contudo, o sistema descrito neste trabalho 

permite ao usuário a sua utilização em uma rede local ou em um ambiente corporativo. Além 

disso, esses serviços disponiveis no mercado, podem suportar cobranças de taxas periodicas e 

não se tem certeza sobre quem tem acesso aos dados.  

Costa et al (2010) descreve a implementação de um sistema de armazenamento de 

arquivos utilizando, como principal ferramenta, o framework JavaServer Faces, e obteve 

como resultado a criação de um sistema capaz de enviar arquivos para a Web com tamanho de 

até 10 MB (MegaBytes).  

O objetivo deste artigo é apresentar uma ferramenta para armzanamento de dados com 

acesso privativo (servidor particular), livres de taxas e limitado pelo seu usuário, utilizando 

uma placa ESP8266 para a troca de dados entre o módulo de armazenamento no servidor e os 

usuários na Web. 

No desenvolvimento deste trabalho serão apresentados as tecnologias envolvidas no 

projeto, a metodologia para o desenvolvimento do servidor, os resultados obtidos e por fim, as 

considerações finais deste trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

NodeMCU 

O NodeMCU é uma placa da família ESP8266, com o processador ESP-12E, que já 

vem instalado o firmware, também denominado, NodeMCU. Trata-se de um firmware que 

permite a programação de protótipos IoT, utilizando a ferramenta ou linguagem de 

programação LUA. O firmware utiliza o paradigma event-driven para facilitar o 

desenvolvimento de aplicações que necessitem acesso à internet. Além disso, o placa integra 
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módulos de GPIO, PWM, 1-Wire, IIC e ADC, para facilitar e ampliar sua utiliziação em 

sistemas embarcados. (NODEMCU, 2016). 

O paradigma event-driven (ou programação assíncrona) consiste em um estilo de 

programação em que o fluxo de execução é determinado por eventos disparados por 

callbacks. Uma callback é uma função que é invocada quando um evento ocorre. Por 

exemplo, ao pressionar um botão um evento é disparado e a função callback efetuará uma 

ação para esse evento (TEIXEIRA, 2013). 

O microcontrolador é um circuito integrado capaz de executar programas. Assim como 

o Arduino, muitos microcontroladores não possuem acesso à internet sem a presença de um 

hardware complementar (KOLBAN, 2015).  

A placa NodeMCU possui um microcontrolador denominado ESP12E, que tem baixo 

custo, baixo consumo de energia, alto desempenho wireless e está de acordo com o padrão 

IEEE802. Esta placa é indicada para uso em plataformas móveis. O ESP8266 provê a 

capacidade de incorporar funções Wi-Fi em outros sistemas, a um custo baixo, e foi projetado 

para projetos de mobilidade, eletrônicos vestíveis e para Internet das Coisas (KOLBAN, 

2015). 

 

O módulo SD 

Este módulo é um dispositivo eficiente e compacto, desenvolvido especialmente para 

otimizar o trabalho de projetistas e estudantes na confecção de projetos eletrônicos. 

Basicamente, seu funcionamento consiste em salvar dados fornecidos por sensores e/ou ainda 

armazenar um histórico de ações e ocorrências durante a execução do sistema em operação.  

O módulo possui integrado um leitor de cartão micro SD, o qual se comunica através do 

sistema de arquivos e do driver de interface SPI, além do sistema de SCM (Supply Chain 

Management), de modo a completar o arquivo para ler e escrever no cartão micro SD 

(VINITRONICA, 2016). 

 

Métodos 

Para este projeto foi utilizado um módulo micro SD compatível com a plataforma 

Arduíno, para o armazenamento de dados em um cartão de memoria e uma placa NodeMCU 

para comunicação wifi com a rede. 

O módulo micro SD, compatível com a plataforma Arduíno, permite a leitura e escrita 

em um cartão micro SD, suportando formatos de arquivo FAT16 e FAT32. O módulo micro 

SD trabalha com uma tensão de 5 V. Como a placa NodeMCU fornece apenas 3,3 V, foi 
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necessário fazer uma adaptação, pois o cartão micro SD utiliza 3,3V de alimentação. Para isso 

foi realizado uma ligação, utilizando um jumper da saída da placa NodeMCU, para o cartão 

de memória. A Figura 1 ilustra essas adaptações realizadas.  

 

 
Figura 1. Ligação entre o NodeMCU e o Módulo Micro SD. 
IFPB, 2016. 

 

A partir da conexão entre a placa NodeMCU e o módulo micro SD, foi iniciada a etapa 

de programação do microcontrolador. Para isso, foi utilizada a IDE da plataforma Arduino. 

Esta IDE permite a instalação de drivers para comunicação e decodificação do código 

desenvolvido para a placa configurada, no caso, a placa ESP8266 conhecida como 

NodeMCU. Desta forma, após a gravação do código, a placa NodeMCU passa a conter um 

novo firmware, gravado sobre o firmware original, baseado em LUA.  

O usuario, ao conectar-se ao servidor, através do domínio ou IP do servidor pela rede, 

estabelece uma conexão com a placa NodeMCU, que realiza uma leitura no cartão de 

memória, onde microcontrolador procura o arquivo com o código em HTML no diretório 

padrão, denominado index.htm, após isso o index.htm é enviado ao usuário, e a página Web é 

gerada.  

O código em HTML é responsável pela geração da página Web, a interface de 

utilização do usuário. Esse código é feito de maneira que através da página Web, possa se 

comunicar com o microcontrolador e chamar funções do mesmo, funções essas que permitem 

a gravação e leitura de dados no cartão de memória.  

A ESP8266 permite ser configurada no modo cliente ou servidor. Neste trabalho a 

ESP8266 foi configurada como servidor para gerar a página Web e receber comandos dos 

clientes, que são os usuários dessa página. Para a comunicação wifi são utilizados os 

protocolos TCP e UDP, que são tratados por bibliotecas específicas para estabelecer essas 
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conexões, disponíveis para a plataforma Arduino. As configurações do servidor também são 

realizadas através de funções utilizando a IDE do Arduino. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da metodologia utilizada neste trabalho, foi possível a criação de um sistema de 

armazenamento que pode ser acessado a partir do IP (Internet protocol) da ESP8266 em uma 

rede local, ou seja, o acesso é restrito a usuários conectados à mesma rede do sistema de 

armazenamento. A Figura 2 ilustra o acesso à página Web.  

 

 
Figura 2. Página Web do sistema de Armazenamento. 
IFPB, 2016. 

 

Na página Web também é possível a visualização de arquivos contidos dentro cartão de 

memória, como é ilustrado na Figura 3.  

 
Figura 3.  Visualização de arquivos na página Web. IFPB, 2016. 

 

No menu superior da página Web, demonstrado na Figura 4, é possível observar as 

opções de fazer o Upload de arquivos, criar páginas, ou criar arquivos.  
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Figura 4. Menu superior da Página Web. IFPB, 2016. 

 

Na página web criada, é possível também a criação e edição de outras páginas, através 

da edição do conteúdo do cartão de memória. Ou seja, é possível criar arquivos index.htm em 

outros diretórios. Pode-se também editar, deletar ou fazer download dos arquivos do cartão, 

conforme ilustra a Figura 5. 

 
Figura 5. Gerenciamento dos arquivos 
através da página Web. IFPB, 2016. 

 

Foram realizados vinte testes utilizando arquivos compactados de diversos tamanhos, a 

Figura 6 ilustra o gráfico do tamanho do arquivo em função do tempo gasto para fazer o 

Upload. 

 
Figura 6. Tamanho do arquivo em função do tempo de upload. IFPB, 
2016. 
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A taxa de transferência dos arquivos ficou entre 20 e 25 Kbps, que pode ser considerada 

baixa para a transferência de arquivos muito grandes, como vídeos, mas é suficiente para a 

criação de planilhas, registros de atividades, e alguns documentos.  

Este sistema também pode ser adaptado para acesso remoto, via internet, utilizando se 

de um domínio na internet através de um servidor DNS (Domain Name System). A 

capacidade de armazenamento do sistema depende exclusivamente do espaço de 

armazenamento do cartão de memoria utilizado. 

 

CONCLUSÕES 

       O sistema descrito neste trabalho é capaz de gerenciar a gravação, leitura, e edição 

de arquivos de um cartão de memória através da Internet, restringindo o acesso dos 

documentos a usuários de uma rede local, o que é ideal para garantir a segurança dos arquivos 

de uma pessoa física ou empresa.  

       Trabalhos futuros, já em curso, já está se considerando a possibilidade da utilização 

da placa NodeMCU aliado a melhoria de recursos, para se obter uma melhor taxa de 

transferência de arquivos, e com isso, trazer uma maior agilidade aos processos aqui 

descritos. Este trabalho também poderá servir como base para pesquisas que envolvam a 

utilização do microcontrolador ESP8266, assim como a placa NodeMCU aliado a módulos de 

cartão de memória SD.   
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RESUMO: Com a demanda crescente de energia para a suprir a matriz energética mundial e a 
preocupação com a escassez de recursos no mundo, torna-se necessário estudar novas formas 
de obtenção da energia, principalmente fontes renováveis, ou ainda melhorar a eficiência das 
existentes. Seguindo essa pauta, o presente artigo apresenta a implementação de uma técnica 
de controle para um painel fotovoltaico seguidor solar, utilizando um sensor que identifique o 
posicionamento perpendicular da placa em relação ao sol, garantido assim a máxima 
incidência solar sobre o painel. Tal sistema apresentou bons resultados e, é possível observar 
gráficos e figuras que comprovam a movimentação adequada. 
Palavras–chave: energia, fontes renováveis, seguidor solar 
 

SOLAR POSITIONING CONTROL AND DATA ACQUISITION 
SYSTEM APPLIED TO A MOVABLE PHOTOVOLTAIC PANEL 

 
ABSTRACT: With the increasing demand of energy to meet the world's energy matrix and 
the concern due the world’s resources scarcity, it is required to study new ways to obtain 
energy, especially renewable sources, or enhance the efficiency of those existing. Following 
this matter, this article presents an implementation of a control technique to a solar-tracking 
photovoltaic panel, utilizing a sensor that identifies the perpendicular positioning of the plate 
regarding the sun, guaranteeing the maximum solar incidence on the panel. This system 
presented good results and, it is possible to observe graphs and images that prove the suitable 
orientation.  
KEYWORDS: energy, renewable sources, solar-tracking 
 

INTRODUÇÃO 

A questão energética é alvo de bastante discussões no que tange a necessidade de 

aumentar a capacidade da matriz de energia mundial buscando fontes que possam substituir 

ou reduzir a exigência das não renováveis e poluidoras.  

De maneira crescente, a sustentabilidade e a preocupação na redução de poluentes e 

impactos ambientais são assuntos que ganharam espaço em todos os setores, tanto na indústria 

quanto na sociedade, e a geração de eletricidade através da luz solar, mostrou-se uma 

alternativa sustentável e de grande potencial (MATAVELI, 2013). 

Segundo Tiba (2000), por ser um país localizado na sua maior parte na região 

intertropical, o Brasil possui grande potencial para aproveitamento de energia solar durante 
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todo ano. O uso desta fonte energética, por Pereira (1997), traz benefícios em longo prazo 

para o país. Estes podem acarretar no desenvolvimento de regiões remotas onde o custo da 

eletrificação pela rede convencional é demasiadamente alto com relação ao retorno financeiro 

do investimento.  

Entretanto, as perdas resultantes do posicionamento estático do painel podem reduzir a 

eficiência na geração de energia elétrica pela incidência solar, que é dinâmica ao decorrer do 

dia e ano. O uso da automação em um sistema de rastreamento solar pode reduzir os efeitos 

causados por esses fatores. O controle e monitoramento de um eixo móvel e a análise dos 

dados adquiridos por sensores, ao decorrer dos dias, pode ser fundamental na criação de um 

sistema para a melhoria na eficiência energética do sistema.  

Este trabalho propõe a utilização da automação e instrumentação na criação de uma 

estrutura que possa não só posicionar o painel fotovoltaico perante o movimento do Sol, mas 

também, fazer a análise dos dados de todos os sensores e dispositivos presentes no sistema de 

controle e aquisição de dados. Estes dados servirão para o monitoramento da movimentação e 

a visualização do usuário. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido levando em conta algumas etapas que começaram pela 

fundamentação teórica até chegar a implementação da estrutura seguidora solar e do sistema 

de controle e aquisição de dados. 

Primeiramente, ao obter a placa solar, o objeto de estudo em questão, foi escolhida a 

movimentação desta através de um único eixo inclinado e, para tanto, foi construída a 

estrutura responsável para a instalação e movimentação do painel solar. Seguidamente, foi 

determinado que o controle seria aplicado através da leitura de um sensor solar desenvolvido 

durante o projeto. E, finalmente, foi implementado um sistema de monitoramento e controle 

de todas as variáveis envolvidas no sistema. Para a compreensão do projeto neste artigo, ele 

foi dividido em três partes: construção da estrutura seguidora solar, sensor solar e sistema de 

controle e aquisição de dados.  

 

Construção da estrutura seguidora solar 

Para a construção da estrutura para suportar o seguidor solar foi necessário o estudo e 

análise das dimensões do painel fotovoltaico. Foram levadas em conta as dimensões físicas, 

como por exemplo, altura, comprimento e peso para que fosse possível a construção de uma 

estrutura leve que pudesse suportar o peso e realizar a movimentação suave do painel ao 
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decorrer do dia. A estrutura possuiu um grau de liberdade na configuração de um eixo 

inclinado de 45° em relação ao solo, como pode ser vista na Figura 1 (b), e foi construída para 

a movimentação da placa solar com a necessidade de obter o ponto de maior incidência solar. 

Para a movimentação do painel fotovoltaico em relação a incidência solar foi 

desenvolvido um pequeno sistema, aqui denominado de conjunto mola-motor. Esse conjunto, 

presente na Figura 1 (a), tem um motor de vidro elétrico de carro com o seu eixo acoplado em 

um carretel e fixo em uma parede de madeira presente no pallet da estrutura. O carretel possui 

enrolado em seu eixo uma linha de nylon de 0,5 mm e, a outra extremidade da linha está presa 

no canto superior esquerdo do painel. No outro extremo, tem-se um gancho prendendo um 

elástico levemente tensionado e preso no canto superior direito do painel.  

 

 

Figura 134. a) Conjunto mola-motor para a movimentação de um painel seguidor solar e 

b) Estrutura montada fisicamente com o conjunto mola-motor. IFBA, 2016. 

 

 No modo estático o motor fica parado e o nylon enrolado no carretel apresenta um 

comprimento fixo. O elástico também está levemente tensionado e não possui força suficiente 

para vencer o travamento do motor. Já, no movimento no sentido horário, ou seja, de oeste 

para leste o motor libera aos poucos o nylon e o elástico exerce uma força puxando o painel 

para o lado direito de acordo a Figura 1 (a). Além disso, para o movimento no sentido anti-

horário o motor acoplado no eixo do carretel enrola o fio de nylon e exerce uma força que 

supera a força elástica da mola. Essa força puxa o painel para o lado esquerdo e tensiona mais 

a mola, assegurando que quando houver nova liberação do fio de nylon pelo motor a mola 

suportaria puxar o painel novamente as posições no sentido horário.  
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Sensor solar 

De modo a movimentar o painel fotovoltaico de acordo com a posição solar foi 

necessário utilizar uma espécie de sensor que pudesse determinar com boa precisão o melhor 

posicionamento do painel durante o dia e assim captar a maior quantidade de energia solar no 

momento. Para isso, foi escolhido o dispositivo LDR (Resistor dependente de luz) que possui 

uma boa sensibilidade a luminosidade e, também, é um componente fácil de ser encontrado.  

O sensor solar em questão baseia-se em dois LDRs separados por um anteparo. Esse 

anteparo serve para criar sombra em um dos componentes se estes não estiverem dispostos 

perpendicularmente aos raios solares. Pelos dados lidos nesse sensor solar o painel procura 

sempre se posicionar para eliminar a sombra e reduzir a diferença de incidência solar entre 

eles. A Figura 2 apresenta o circuito do sensor solar que possui dois sensores de luminosidade 

presentes em divisores de tensão e que ao receber a incidência do sol sobre eles variam a 

tensão do divisor de acordo com a luminosidade que recebem e estes dados são passados para 

a análise do sistema de controle e aquisição de dados presente na placa do Arduino UNO. Os 

resistores variáveis presentes no circuito servem para o ajuste do sensor ao ambiente em que é 

disposto. 

 

 

Figura 135. Circuito do sensor solar responsável pela leitura da incidência solar em 

tensão sobre os sensores de luminosidade presente na estrutura. IFBA, 2016. 

 

Sistema de controle e aquisição de dados 

O sistema de controle de posicionamento solar e aquisição de dados apresenta ao 

usuário registros de dados (Data Logs) para observar a movimentação do painel ao longo do 

dia. Na Figura 3, pode ser visto um fluxograma de como se comporta o sistema descrito no 

IDE do Arduino, com as estruturas e funções mais importantes. 
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Figura 136. Fluxograma do sistema de controle de posicionamento solar e aquisição de 

dados. IFBA, 2016. 

 

Para o desenvolvimento do sistema de controle de posicionamento e aquisição de dados 

foi necessária a implementação de uma placa onde pudessem ser conectados todos os sensores 

e dispositivos espalhados na estrutura. Nesta placa, presente na Figura 4, tem-se um Arduino 

UNO acoplado com as suas entradas e saídas acopladas a diversos pinos. Ainda estão 

presentes bornes para a conexão dos pinos para a comunicação serial com o Arduino, botão 

para posicionamento estático da placa, leds identificadores de movimentação e pinos para os 

sensores de posição (encoder/decoder digital e chaves ópticas), ângulação (acelerômetro) e 

sensor de temperatura e umidade (DHT 11). O sistema possui sensores redundantes que 

asseguram o funcionamento do sistema mesmo na ocorrência de falhas de um deles. 
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Figura 137. Placa do sistema de controle e aquisição de dados para a leitura de todos os 

sensores e dispositivos acoplados no sistema. IFBA, 2016. 

 

Os dados coletados dos sensores e dispositivos do sistema eram passados via 

comunicação serial para o LabVIEW ou para o Arduino. O LabVIEW foi escolhido por tratar-

se de um software que possibilita o desenvolvimento de instrumentos virtuais através da 

programação em diagrama de blocos. Além disso, propicia uma fácil implementação de uma 

interface gráfica (Figura 6) para o monitoramento e análise dos dados colhidos no sistema. Já 

o Arduino, foi escolhido por se tratar de um microcomputador com possibilidade de ser 

embarcado no sistema e prescindir de uso de um computador pessoal para a obtenção dos 

dados. Após a leitura no tempo previsto, é possível coletar os dados no Arduino acessando-o 

remotamente ou através da comunicação deste com um computador por um cabo crossover.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a verificação do funcionamento do sistema de controle e aquisição de dados do 

seguidor solar de eixo único inclinado foram feitas análises tanto com o software LabVIEW da 

National Instruments® quanto com o IDLE Python presente no Arduino.  

 

Análise do sistema de aquisição de dados no LabVIEW 

Para a análise no LabVIEW foram realizadas leituras dos sensores presentes na estrutura 

do painel seguidor solar durante o período de uma hora, como pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 138. Placa seguidora solar com o intervalos e angulações correspondentes. IFBA, 

2016. 

 

O intervalo demonstrado na Figura 5 aproxima-se do final de curso do sistema de 

posicionamento solar do lado oeste. A incidência solar tende a ser mais baixa neste período do 

dia e, por isso, era necessário notar se os dispositivos e sensores leriam os dados com a 

precisão desejada. A leitura dos dados, enviados pelo Arduino, apresenta uma taxa de 

amostragem de 5ms e estes dados podem ou não ser salvos em Data Logs a partir da escolha 

do usuário na interface do sistema (Figura 6).  Na interface é possível, iniciar ou encerrar a 

leitura, escolher a amostragem e o tempo de leitura desejados, acompanhar o tempo de 

execução e visualizar por meio de gráficos, leds e mostradores os valores dos sensores e 

dispositivos instantaneamente. 

 

 

Figura 139. Interface do sistema de aquisição de dados do painel seguidor solar. IFBA, 2016. 

 

Os gráficos de angulação da placa e da tensão nos LDRs (em mV) estão representados, 

respectivamente, na Figura 7. É possível observar que os valores de ângulo são negativos pelo 

fato deste sistema considerar os ângulos partindo do centro (0º) à direção oeste desta forma. A 

diferença de tensão entre os LDRs do lado leste e oeste não passa dos 100 mV, previstos na 
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programação do sistema de controle de posicionamento, até que o final de curso do lado oeste 

fosse detectado. Nesse caso, o painel para de movimentar-se até que seja ativada a função da 

noite, quando as tensões nos divisores de tensão dos LDRs têm valores abaixo de 40 mV. 

Além disso, é possível notar uma queda brusca de tensão nos LDRs no final do gráfico, fruto 

da redução da incidência solar no horário de teste em questão.  

 

 

Figura 140. Leitura dos dados de angulação e tensões sobre os LDRs colhidos pelo 

software LabVIEW durante um período de uma hora e plotados no MATLAB. IFBA, 

2016. 

 

Análise do sistema de aquisição de dados no Raspberry Pi 

Com o Arduino acoplado no sistema de controle e aquisição de dados foi escolhido um 

período mais longo, de mais de seis horas, como pode ser visto na Figura 8.  

 

 

Figura 141. Placa seguidora solar com o intervalos e angulações correspondentes. IFBA, 

2016. 
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O teste de confiabilidade do sistema realizou as leituras dos mesmos sensores e 

dispositivos presentes na análise no LabVIEW, só que agora utilizando-se o IDLE Python e o 

código no IDE do Arduino, responsáveis pela comunicação serial entre este e o Raspberry Pi. 

Neste caso, houve apenas a necessidade de um computador para a configuração inicial.  

A leitura realizada apresentou uma taxa de amostragem de dados de 1 segundo. Nesse 

teste são adquiridos os dados da tensão nos LDRs (em mV), de angulação, e do tempo de 

execução tanto do sistema de controle, quanto do sistema de aquisição de dados no Raspberry 

Pi. Em exceção aos testes anteriores este não possui uma interface gráfica, entretanto, salva 

todos os dados colhidos para a memória do cartão SD conectado ao Arduino em duas 

extensões: .csv e .txt. Essas duas extensões de dados são facilmente convertidas em tabelas 

por softwares editores de texto ou, assim como nos últimos testes, podem ser desenvolvidos 

gráficos no MATLAB.  

 

 

Figura 142. Leitura dos dados de angulação e tensões sobre os LDRs colhidos pelo 

software LabVIEW durante um período de uma hora e plotados no MATLAB. IFBA, 

2016. 

 

Os gráficos da Figura 9 representam esses dados colhidos em campo desenhados no 

ambiente MATLAB da MathWorks®. O primeiro gráfico mostra a variação na movimentação 

do sistema seguidor solar do leste até o extremo oeste. E, o gráfico seguinte, apresenta as 

tensões no divisor de tensão de cada LDR (Leste e Oeste) com o mesmo princípio de 

diferença não maior que 100 mV para estabilidade.  
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Os sistemas supervisórios do LabVIEW e Arduino conseguiram desempenhar bons 

papéis na leitura dos dados do sistema, cabendo ressaltar que no caso do Arduino era possível 

perceber pequenos atrasos na leitura dos dados pelo fato de na programação ser pedida a 

leitura dos dados linha por linha, ou seja, se o Arduino fosse ligado em um instante um pouco 

diferente do Arduino, assim que este estivesse acoplado ao sistema ele leria os dados desde o 

início da execução do Arduino.  

 

CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos, foi possível perceber que a automação e instrumentação 

no desenvolvimento de uma estrutura seguidora solar tem boa resposta não só para o 

posicionamento de um painel fotovoltaico em relação ao Sol, mas também, agrega na análise 

dos dados dos sensores presentes no sistema construído. Possibilitando também o 

monitoramento da movimentação e visualização do usuário.  

Para efeito comparativo o monitoramento pelo LabVIEW, em detrimento do Raspberry 

Pi, possui uma interface gráfica para a visualização de qualquer usuário sem grandes 

conhecimentos de programação. Já o Arduino possui como vantagem em relação ao LabVIEW 

o fato de ser embarcado no sistema e, por isso, pode ser acoplado diretamente ao Arduino sem 

necessitar de um computador pessoal. 

Por fim, devido à sua disposição lógica, os códigos dos sistemas de controle e de 

aquisição de dados podem ser utilizados didaticamente, ensinando os conceitos fundamentais 

de instrumentação, sensores e sistemas de aquisição de dados. 
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RESUMO: As condições do ambiente de trabalho devem ser favoráveis ao bom 
desenvolvimento das atividades que os trabalhadores devem desempenhar. Um dos critérios 
que mais influenciam para a boa avaliação do conceito de ergonomia é o conforto térmico. 
Baseado nessa condição, diversas normas nacionais e internacionais apresentam os patamares 
necessários que formam um ambiente ergometricamente favorável ao trabalhador. Entretanto, 
mesmo com a tecnologia atual, o levantamento das características ergonômicas ainda é 
realizado de maneira rudimentar e considerando todo o ambiente de trabalho como um só, isto 
é, sem considerar as características de cada setor do mesmo. Nesse projeto, pretende-se 
desenvolver um sistema de medição que permita mesurar individualmente as características 
de conforto ergonômico dos trabalhadores de uma empresa. Pretende-se também desenvolver 
uma plataforma que permita que esses dados sejam visualizados em tempo real e armazenados 
em um sistema de banco de dados, podendo esses ser acessados tanto por empregados quanto 
por empregadores. 
Palavras–chave: Conforto, dados, ergonomia, temperatura, vestimenta 
 

SYSTEM TO CONTROL ERGOMETERS CHARACTERISTICS IN 
WORKPLACES BASED ON SMART CLOTHES 
 
ABSTRACT: The work environment should provide favorable conditions for the 
development of the activities that workers must perform. One of the criteria that influence for 
elevate the level of evaluation of the concept of ergonomics is the thermal comfort. Based on 
this condition, several national and international standards present the required levels that 
compose an ergonometric work area to the operators. However, besides the actual technology, 
the monitoring of ergonometric characteristics have been still done using a rudimentarily way 
and consider all the work area as uniformly, that is, individual characteristics of each area 
were not considered. In this project, a measurement system that allows monitors individually 
the ergonometric comfort characteristics of each operator of the company will be developed. 
Besides that, a software platform that stores and shows in real operation time using database 
architecture will be developed, allowing access the data as to workers as to employers. 
KEYWORDS: Comfort, data, ergonomics, temperature, clothing 
 

INTRODUÇÃO 

Pode-se definir o conforto térmico num determinado ambiente como sendo a sensação 

de bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, 
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nesse ambiente, da temperatura radiante média (trm), umidade relativa (UR), temperatura do 

ambiente (ta) e velocidade relativa do ar (vr) com a atividade lá desenvolvida e com a 

vestimenta usada pelas pessoas (RUAS, 1999). 

As sensações de conforto térmico são subjetivas, isto é, dependem das pessoas, portanto 

um ambiente confortável termicamente para uma pessoa pode ser frio ou quente para outra. 

Assim, entende-se como condições ambientais de conforto aquelas que propiciam bem-estar 

ao maior número possível de pessoas. 

Segundo profissionais de segurança do trabalho, esse assunto deve ser regulado a partir 

da comprovação do ambiente insalubre. Entretanto, segundo os mesmos, as formas atuais de 

medição para classificação do ambiente não são efetivas, pois são realizadas anualmente, 

além de o trabalhador estar à mercê de diversas condições durante um ano inteiro; e difíceis, 

devido serem realizadas apenas por técnicos qualificados. A solução para esse problema está 

nas roupas inteligentes, pois elas são desenvolvidas para serem integradas ao cotidiano do 

usuário, estando ativas a todo o momento (McCAN&BRYSON, 2009). Isso pode ser visto 

com aplicações como a “SmartShirt”, que é um dispositivo vestível, usado para ajudar 

pessoas que sofrem com algumas desordens que afetam a saúde. O objetivo desse sistema é 

permitir a integração de médicos e pacientes, de modo que esses realizem acompanhamento 

não invasivo (McCAN&BRYSON, 2009). 

No processo metabólico o homem produz energia interna a partir da transformação dos 

alimentos. Essa energia é consumida na manutenção das funções fisiológicas vitais, na 

realização de trabalhos mecânicos externos (atividade muscular) e o restante é liberado na 

forma de calor. A produção de calor é contínua e aumenta com o esforço físico executado. 

O excedente de energia produzida pelo metabolismo humano é transformado em calor 

que tem de ser imediatamente liberado para o meio, a fim de que a temperatura interna do 

corpo mantenha-se constante. Basicamente são três os mecanismos de troca térmica do corpo 

humano com o ambiente: convecção, radiação e evaporação. 

Dentre os fatores que influenciam no processo de troca de calor entre o trabalhador e o 

meio ambiente, pode-se destacar a vestimenta utilizada pelo mesmo. As vestimentas podem 

diminuir a troca térmica por convecção uma vez que são obstáculos ao movimento do ar junto 

à pele. Podem diminuir o processo de evaporação do suor num grau que varia conforme a 

permeabilidade da roupa ao vapor d'água. Quanto menor a permeabilidade da roupa, menor 

será a remoção de calor por evaporação. Vale ainda a observação de que a vestimenta 

interfere na troca térmica por radiação, depende esta principalmente da emissividade e 

absorção de radiação da roupa e do comprimento de onda da radiação. 
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As condições do ambiente de trabalho afetam diretamente a saúde e produção dos que 

nele exercem o ofício. Um dos problemas está relacionado com a temperatura, pois ela irá 

atuar diretamente no mecanismo do corpo humano que busca o equilíbrio térmico. Este fará 

com que seja liberado suor, caso a temperatura esteja elevada; ou contrações involuntárias, 

caso a temperatura esteja muito baixa. Desse modo, a execução do trabalho é prejudicada, 

pois as condições tornam o ofício desconfortável (SOARES, 2007). Outros custos humanos 

que estão associados às condições desfavoráveis são morte, problemas de saúde, problemas 

físicos (SOARES, 2007). 

Com base na premissa de que para haver conforto térmico numa determinada atividade 

física o corpo deve estar em equilíbrio térmico, com a temperatura média de pele (tp) e 

perdendo certa quantidade de calor por evaporação do suor (Cev), uma equação que permite, 

para determinada combinação das variáveis pessoais (tipo de atividade física e vestimenta), 

calcular todas as combinações das variáveis ambientais (temperatura radiante média, umidade 

relativa, velocidade relativa e temperatura do ar) que produzem o conforto térmico é 

apresentada em Fagner (1970). Essa equação foi chamada de equação de conforto. 

A equação de conforto é complexa e de difícil utilização, por isso uma série de 

combinações das variáveis pessoais e ambientais que resultam em conforto térmico foram 

criadas de modo a representar o resultado por meio dos chamados Diagramas de Conforto. 

Os diagramas de conforto mostram de forma gráfica as combinações das variáveis 

ambientais e pessoais que resultam em conforto térmico, todavia, sob o ponto de vista prático, 

era necessário conhecer-se o grau de desconforto experimentado pelas pessoas em ambientes 

que tivessem condições diferentes daquelas de conforto térmico. Assim, um critério para 

avaliar esse grau de desconforto, relacionando as variáveis que influenciam no conforto 

térmico com uma escala de sensação térmica é definido em Fagner (1967). Esse critério é 

chamado de Voto Médio Estimado (VME). 

Os diagramas de conforto e os votos médios estimados (VME) permitem, 

respectivamente, verificar a existência do conforto térmico e estimar a sensação térmica das 

pessoas num ambiente qualquer. A utilização desses diagramas e dessa tabela para a avaliação 

do conforto térmico exige, porém, o conhecimento prévio do valor das variáveis pessoais e 

ambientais de conforto. 

As variáveis pessoais: metabolismo relacionado à atividade executada e o tipo de 

vestimenta usada podem ser obtidas por meio de estudos e normas internacionais que 

regulamentam essas características. Já as variáveis ambientais, que são temperatura radiante 

média, umidade relativa, velocidade relativa e temperatura do ar, devem ser medidas no 
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ambiente de acordo com procedimentos específicos conforme descrito em (ASHRAE 55, 

1992), (ISO 7726, 1985). 

Ergonomia 

Caso o trabalhador esteja em um trabalho que é considerado insalubre, ele pode receber 

um adicional no salário. O problema disso é que a caracterização de trabalho que pode causar 

doenças ao trabalhador é feita seguindo somente os trabalhos que estão previstos na relação 

oficial do Ministério do Trabalho. Então, alguns ofícios podem não receber adicional por 

insalubridade, mesmo estando expostos à radiação solar intensa, ruídos, temperaturas 

elevadas (PANTALEÃO, 2015). Isso aconteceu com um empregado da empresa Açúcar e 

Álcool Bandeirantes S/A, em 2013, que teve o pedido de adicional de insalubridade, devido 

ter trabalhado em uma exposição de calor intensa, negado, com a justificativa de que o local 

onde ele trabalhava não tinha condições de temperatura regulares, então o poder jurídico não 

podia usar a Norma Trabalhista para julgar o caso (PANTALEÃO, 2015). 

A ergonomia é uma disciplina que irá trabalhar diretamente com as condições de 

trabalho e o trabalhador, envolvendo propostas para a produção de sistemas que propiciem a 

melhoria do trabalho humano. Um dos modos de fazer isso é estudando o ambiente no qual o 

trabalhador está inserido. Com isso, situações de risco e medidas de segurança podem ser 

desenvolvidas (SILVA, 2009). 

Medição do conforto térmico no ambiente de trabalho 

O levantamento das variáveis ambientais deve ser planejado com especial atenção às 

peculiaridades de cada local e das atividades lá desenvolvidas. Um caso específico que 

merece destaque é o da obtenção da velocidade relativa do ar (vr), que é a velocidade efetiva 

do ar atuante sobre o corpo humano. Essa velocidade é resultante de duas componentes: 

 A velocidade do ar incidente sobre o corpo do trabalhador, considerando o trabalhador 

parado. Ela é obtida medindo-se a velocidade do ar no local onde está sendo 

desenvolvido o trabalho; 

 A outra componente relaciona-se ao movimento do corpo do trabalhador na realização 

da sua tarefa, considerando-se agora que o ar está parado. Ela é obtida analisando-se a 

atividade do trabalhador e calculando-se ou medindo-se a velocidade dos movimentos 

executados. Essa componente pode ser desprezada nas atividades leves, mas tem de 

ser considerada em algumas atividades médias e nas pesadas nas quais o movimento 

do corpo do trabalhador é apreciável. 

Para medição da temperatura do ar, esta pode ser medida com termômetros de mercúrio, 

termômetros de resistência ou termopares, sendo os primeiros os mais usados principalmente 
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por questão de custo. Para tanto sugere-se um equipamento com escala mínima de 0 a 50°C, 

precisão mínima de ± 0,10°C, exatidão de ± 0,5°C e com tempo de resposta adequado ao 

número de medidas a serem executadas. 

É importante observar, quando se trata da medição de temperatura do ar, o efeito da 

radiação das superfícies circundantes sobre o sensor do equipamento de medição. 

No que se diz respeito à medição da velocidade do ar, esta é normalmente obtida com 

um termoanemômetro com capacidade para medir velocidades da ordem de 0,05m/s. O sensor 

deve ser de preferência unidirecional, do contrário à direção principal da velocidade no ponto 

de medição tem de ser determinada. 

Para a obtenção do valor médio da velocidade num determinado ponto, deve-se fazer 

várias medidas, por exemplo, a cada 15 segundos durante um período de 3 a 5 minutos, a fim 

de considerar as flutuações de velocidade normalmente existentes. Para as medições sugere-se 

um equipamento com escala mínima de 0 a 10 m/s, exatidão de 0,05 m/s e tempo de resposta 

da ordem de 1 a 10 segundos. 

Outro parâmetro que deve ser monitorado no tocante a determinação do conforto 

térmico é a temperatura radiante média (trm). Esta pode ser definida em relação a uma pessoa 

e é determinada valendo-se dos valores da temperatura de globo (tg), da velocidade do ar na 

altura do globo (v) e da temperatura do ar (ta). 

A tg pode ser definida como a temperatura de equilíbrio medida no centro de uma esfera 

oca de cobre, pintada externamente de preto fosco. 

O princípio do cálculo da trm é o de que estando o globo em equilíbrio térmico com o 

ambiente, então o calor trocado por radiação entre o globo e as superfícies circundantes é 

igual ao calor trocado por convecção entre o globo e o ar. 

Por fim, é necessária a determinação da umidade relativa do ar. Para tanto, o 

equipamento mais utilizado para a obtenção da mesma é o psicrômetro, embora ela também 

possa ser obtida com outros equipamentos como o higrômetro capacitivo e o higrômetro de 

ponto de orvalho. 

Smart clothes 

Smart clothing é um “sistema inteligente” capaz de interpretar e comunicar-se com o 

ambiente e as condições nele presentes. As respostas e a coleta de dados podem ser por 

transferência de energia elétrica, térmica, mecânica, magnética, ou por processos químicos 

(CHO, 2009). 

Smart clothes pode ser definido como peças de vestuário ordinárias, que tem uma 

tecnologia, que usualmente não é vestível, adicionada nela. Isso não pode comprometer as 



 

6101 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

características originais da roupa, como conforto e durabilidade, sendo preciso integrar as 

características dos tecidos e dos eletrônicos, para o sistema funcionar. Este pode executar 

tarefas de coletor e transferidor de dados para um computador externo, como em funções de 

monitoramento cardíaco, de temperatura ou de umidade (McCAN&BRYSON, 2009). 

Ademais, em alguns sistemas é necessário que as medições sejam realizadas diariamente e 

ininterruptamente (CHO, 2009). 

Computadores vestíveis utilizam tecnologia convencional para conectar os eletrônicos, 

necessários para o funcionamento do sistema, as vestimentas. A maioria dos componentes 

utilizados não é como materiais têxteis, sendo rígido. Mas, há uma constante busca pela 

miniaturização da tecnologia, trazendo benefícios para a área de tecnologias vestíveis (CHO, 

2009). 

A alimentação desses sistemas é o maior problema, isso devido às formas convencionais 

de suprimento elétrico serem rígidas, pesadas, grandes e de pouco tempo de vida útil. 

Geralmente, a maior parte de uma smart cloth é o sistema de alimentação. Este deve ser 

flexível, não incomodando o usuário. Além disso, as cargas devem durar um longo período e 

serem projetadas para que as recargas sejam feitas facilmente. Ademais, deve resistir às 

lavagens e uso cotidiano (CHO, 2009). 

Energias alternativas vem ganhando espaço, isso inclui a solar, calor corporal, e 

estímulos mecânicos. A tecnologia fotovoltaica (PV) vem recebendo diversas pesquisas sobre 

estruturas flexíveis (CHO, 2009). 

Smart clothing tem potencial de ser utilizado em muitos campos, um dos que traz mais 

benefícios é o da saúde, com o monitoramento corporal. O monitoramento fisiológico, 

neurológico e cinemático do corpo é crucial para a área de cuidados médicos e bem-estar. Isto 

é muito importante, pois com as informações do paciente coletadas, os profissionais podem 

detectar e agir sobre riscos de saúde, diagnosticar doenças na fase inicial, recomendar 

tratamento; fazendo, portanto, que as decisões dos médicos sejam realizadas de acordo com 

informações objetivas. 

Aplicações ergonômicas de smart clothes 

Uma das formas de aplicar a ergonomia no ambiente de trabalho é com o uso de roupas 

inteligentes. 

Um dos fatores para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento é um 

ambiente de gerenciamento e armazenamento dos dados coletados. Uma das formas de 

criação desse software externo é por meio de Django. Isto é, um framework web gratuito, que 

é utilizado para ajudar no desenvolvimento de sites, tornando essa atividade prática e rápida 
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(DJANGO, 2010). Além disso, o desenvolvimento da aplicação web traz benefícios em 

relação à comunicação entre dispositivos, pois implementa o protocolo de comunicação 

HTTP, que cuida de diversos problemas que podem ocorrer na comunicação. 

Justificativa 

No âmbito trabalhista é fundamental que as condições do ambiente sejam favoráveis às 

atividades que os trabalhadores irão exercer, de modo que proporcionem um aumento da 

produtividade desses. 

Dessa forma, foram criadas diversas Normas Reguladoras (NR) do Ministério do 

Trabalho, que estão associadas à ergonomia do trabalho. Elas permitem que essas condições 

sejam providas. Uma delas é a NR 17, que especifica: “17.5.1. As condições ambientais de 

trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à 

natureza do trabalho a ser executado”. Da natureza do trabalho, essa norma dá parâmetros 

para trabalhos que exijam muito do intelecto e concentração, como: “salas de controle, 

laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos”. 

Mesmo com esses parâmetros, no Brasil, diversos cargos trabalhistas estão em um 

contexto de ambiente insalubre. Isso devido às empresas nas quais os trabalhadores atuam não 

respeitarem as regras estabelecidas por normas, como a NR 17. Em outros casos, há uma 

dificuldade em saber como estão às condições em determinado momento em um setor 

específico da empresa, ou até mesmo de um trabalhador. Isso ocorre como resultado do uso 

de um sistema de medição lento, anual e complicado, que deve ser feito apenas por pessoas 

que conhecem as normas para realizar as medições. Desse modo, as atividades do trabalhador 

são prejudicadas, devido as condições do ambiente tornarem o ofício desconfortável. 

Desse modo, faz-se necessário o investimento em projetos como esse, que irão propor e 

executar formas mais efetivas de medir e acompanhar as condições do ambiente de trabalho e 

dos trabalhadores, para que dados concretos possam modificar o atual cenário trabalhista. 

Assim, esse projeto propõe o desenvolvimento de um sistema que esteja acoplado ao 

ambiente e a cada trabalhador, constituindo uma rede de informações sobre as condições 

térmicas, luminosas, dentro outras, de locais e de determinadas pessoas em um domínio-

específico. O projeto também visa à criação de um banco de dados, que possa guardar as 

informações desse sistema, podendo ser consultado a qualquer momento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Atualmente o projeto encontra-se em fase de execução e está sendo desenvolvido 

seguindo as etapas abaixo listadas, em paralelo a todo o desenvolvimento, haverá a 

implementação do software de gerenciamento e armazenamento de dados, feito em Django: 

1. Buscar e testar a plataforma microcontrolada para o desenvolvimento da roupa 

inteligente; 

2. Encontrar uma solução baseada em conceitos de conforto, comodidade e viabilidade 

elétrica para o desenvolvimento de uma peça de vestuário que contenha os medidores 

necessários para a estimação do conforto térmico no ambiente de trabalho; 

3. Criar o protótipo da roupa; 

4. Acoplar o protótipo com o software de gerenciamento e armazenamento de dados 

desenvolvido; 

5. Testar o protótipo em diversos âmbitos trabalhistas, como mototaxistas, professores, 

técnicos de laboratório, de modo a avaliar e submeter o produto a sugestões de 

melhoria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espera-se ter como resultado a integração do sistema desenvolvido no projeto no âmbito 

trabalhista, de modo que seja usado por diversas empresas, permitindo que as condições de 

trabalho em diversos locais sejam melhoradas. Desse modo trará benefícios para a saúde dos 

trabalhadores, além do aumento da produtividade dos mesmos, que beneficiará a empresa. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho visa apresentar as etapas para o desenvolvimento de um sistema físico, 

integrado as roupas inteligentes, que interpretem os dados do ambiente e enviem para um 

banco de dados que deve realizar a mensuração individual de parâmetros que permitam 

caracterizar do conforto térmico do funcionário no ambiente de trabalho. Com a metodologia 

de medição individual e por meio de aparelhos conectados às próprias vestimentas do 

empregado, tanto a empresa quanto o trabalhador poderão ter acesso a dados de extrema 

relevância no que diz respeito às condições de trabalho. 
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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar um protótipo de um sistema para controle de 
unidades de refrigeração de ambientes, com foco nas salas de aula do IFTO Campus Palmas. 
Ao automatizar o funcionamento desses aparelhos, espera-se redução de custos e uso mais 
eficiente do tempo de uso, reduzindo o desperdício de energia elétrica. Uma série de dados 
sobre o consumo de alguns destes equipamentos é apresentado, para análise quantitativa. O 
circuito em questão utiliza um dispositivo que possui um microcontrolador ESP8266EX e um 
LED infravermelho, funcionando assim de modo semelhante aos controles remoto dos 
condicionadores de ar, porém de forma que o gerenciamento passa a ser centralizado, ou seja, 
via um sistema com banco de dados e controle de usuário, utilizando recursos Web. 
Protótipos foram confeccionados e os resultados obtidos mostram que o sistema é adequado 
para atingir o objetivo desejado. 
 
Palavras–chave: automação de ambientes, eficiência energética, sistema web 
 
 
AIR CONDITIONING CONTROL SYSTEM FOR IFTO CAMPUS PALMAS 
 
 
ABSTRACT: This paper presents a prototype of a system to control air conditioning units, 
focusing the classrooms of IFTO Campus Palmas. With the automating operation of these 
devices is expected to reduce energy costs and a more efficient use of time, reducing the 
waste of electricity. A series of data on the consumption of some of this equipment is 
submitted for quantitative analysis. The circuit in question uses a device having a 
ESP8266EX microcontroller and an infrared LED, thus act similarly to remote control the air 
conditioners, but so that the management becomes centralized, or via a system of stock data 
and user control using Web resources. Prototypes were made and the results shows that the 
system is suitable to achieve the desired goal. 
.  
 
 
KEYWORDS: automation environments; energy efficiency, web system 
 
INTRODUÇÃO 

A automação de ambientes é um ramo da domótica que vem crescendo nos últimos 

anos, com isso a busca por novos produtos que oferecem conforto e segurança acompanhou 

tal crescimento. O desenvolvimento de sistemas que atendam essa demanda ainda se encontra 

limitado no seu alto custo. 
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O uso de aparelhos de refrigeração é quase que indispensável em edificações 

empresariais, públicas e tem seu funcionamento por todo o expediente. Desta forma, esses são 

responsáveis por boa parte dos custos de energia. O grande vilão não é o uso dos 

condicionadores de ar, mas sua má utilização que configura desperdícios ocasionando o 

aumento no valor da conta.  

Os condicionadores de ar são aparelhos capazes de deixar ambientes em temperaturas 

agradáveis deixando uma sensação de conforto térmico, dessa forma a troca de calor do 

ambiente interno e externo é por meio de um compressor que puxa o gás em alta pressão e 

temperatura. Nesse caminho, o gás percorrerá o condensador perdendo calor e em seguida pelo 

evaporador onde o ar já está frio pronto para resfriar o ambiente. 

De acordo com estudo realizado pelos Tecnólogos de Sistemas Elétricos Levi Dias 

Moreira e Arabutan Marques Neres é que esse trabalho se apoiou a fim de apresentar uma 

intervenção mais eficiente do problema. Eles realizaram um censo em 39 salas de aulas do 

IFTO Campus Palmas e com isso conseguiram contabilizar o quanto é desperdiçado em 

dinheiro com o mau uso dos condicionadores de ar. 

  A Tabela 1 é referente às potências nominais de cada aparelho a fim de dimensionar o 

gasto de energia. 

 

Tabela 1. Distribuição das potências nominais dos condicionadores de ar e iluminação nas salas de aulas. IFTO, 
2016. 

Bloco 5 Bloco 7 e 8 Blocos 9 e 11 
Sala Potência 

(W) 
Sala Potência 

(W) 
Sala Potência 

(W) 
Sala Potência 

(W) 
504 4544 515 4984 701 2727 902 2492 
505 2492 516 5468 706 2058 903 2492 
506 4544 517 5468 710 8602 904 2492 
507 2492 518 5468 711 8602 905 5928 
508 4544 519 5468 712 8602 906 5928 
509 4544 520 5468 713 8602 907 5928 
510 2492 521 5468 714 8602 908 5928 
511 2492 522 5468 715 8602 1106 8602 
512 4544 523 6096 802 2492 1107 8602 
513 2492 524 6148 - - 1108 8602 

Fonte: LEVI; ARABUTAN (2015, p.2). 
   

A partir das potências foram realizados os cálculos para contabilizar os valores do 

desperdício total mensal de acordo com a Tabela 2. Foram considerados os tempos ociosos 

fazendo com que aparelhos com a mesma potência nominal divergem no valor final da conta. 
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Tabela 2. Desperdício mensal por salas nos blocos. IFTO, 2015. 
 

Bloco 5 Bloco 7 e 8 Blocos 9 e 11 
Sala R$ Sala R$ Sala R$ Sala R$ 
504 120,81 515 204,66 701 106,87 902 91,72 
505 91,27 516 214,09 706 79,18 903 96,86 
506 178,03 517 211,02 710 339,90 904 88,61 
507 89,41 518 217,34 711 345,63 905 216,05 
508 160,71 519 228,16 712 336,71 906 223,03 
509 88,62 520 221,22 713 339,82 907 217,21 
510 88,49 521 227,05 714 335,53 908 215,34 
511 96,50 522 218,16 715 342,57 1106 334,80 
512 108,30 523 247,82 802 315,20 1107 306,22 
513 93,37 524 243,47 - - 1108 330,19 
R$ 3.348,50 R$ 2.541,41 R$ 2.216,89 

Fonte: LEVI; ARABUTAN (2015, p.4) 
 

Segundo Levi e Arabutan a economia se torna significativa se levado em conta ao 

longo do ano devido ao gasto do mau uso dos aparelhos de refrigeração. 

O desperdício total mensal nas salas de aulas do campus Palmas 
equivale a R$ 8.106,80 (oito mil cento e seis reais e oitenta centavos). 
Extrapolando-se o resultado observado nos meses de agosto a outubro, 
período do censo para as salas de aula, para um ano pode-se chegar a cerca 
de R$ 81.068,00 (oitenta e um mil e sessenta e oito reais) para 10 (dez) 
meses de atividades nos dois semestres letivos. Os cálculos do consumo dos 
condicionadores de ar foram realizados tendo por base os resultados do ciclo 
normalizado pelo INMETRO e os custos da energia elétrica foram obtidos 
considerando as tarifas obtidas no site da Concessionária (CELTINS, 2014) 
(LEVI; ARABUTAN; 2015 p.4). 

  

Baseado neste estudo, o dispositivo de controle dos condicionadores se torna viável 

para minimizar as deficiências encontradas como má utilização desses aparelhos, e com isso a 

instalação nas salas de aula visando diminuir os desperdícios. 

Assim, é que se desenvolveu um dispositivo capaz de acionar o ar condicionado e 

regular a temperatura a partir de uma interface Web. Com isso, diminuiria o uso inadequado 

desses equipamentos por parte de alunos e servidores, uma vez que acesso estaria subordinado 

à operação de um responsável pelo sistema.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento do dispositivo se deu inicialmente com a clonagem dos botões do 

controle do ar condicionado, que utilizando um receptor infravermelho e um código posto no 

microcontrolador ESP8266EX, para obter o protocolo de comunicação com o aparelho. Após 

a decodificação, se construiu a placa onde ficaria o microcontrolador, um LED infravermelho 
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e a fonte de alimentação para o circuito. Por conseguinte, se construiu a dinâmica de controle 

do sistema. 

O princípio de funcionamento do controle dos condicionadores é o acionamento por 

meio de uma página Web, onde um operador escolhe a opção de atuação de acordo com a 

necessidade do momento. O microcontrolador se conecta a internet por meio de uma antena 

Wi-Fi embutida na placa, e através do protocolo embarcado processa as ações de ligar, 

desligar ou mudar a temperatura por meio do emissor infravermelho. 

A interface é composta por seções de controle, adicionar dispositivos, locais e editar 

os mesmos que possibilita maior autonomia a quem está responsável pelo sistema. Foi então 

desenvolvida utilizando as linguagens HTML 5, CSS 3, JavaScript, PHP e elementos da 

biblioteca jQuery. A parte estrutural e de diagramação da página, foi construída em HTML. 

Após a inserção de todo o conteúdo, trabalhou-se na estilização dos blocos e seções da mesma 

por meio do CSS, tornando a interface amigável e intuitiva com conteúdo de fácil acesso. 

Porém, funcionalidades como o login, inserção de novos dispositivos e mudança de 

temperatura trouxeram a necessidade de armazenar informações o que é possível utilizando 

PHP. Este código envia os estados e alterações executadas pelo usuário para ao banco de 

dados, pelo mesmo protocolo HTTP. 

O dispositivo é conectado à tomada elétrica, preferencialmente apontada ao ar 

condicionado para que o comando chegue ao receptor do mesmo, caso não haja onde conectar 

o circuito de instalação fica sujeito à adaptação.  

A Tabela 3 apresenta a relação de preços dos componentes usados no trabalho. 
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Tabela 3. Relação de custo do material usado. IFTO, 2016. 

Nº COMPONENTE PREÇO 

(R$) 

1 ESP8266EX 25,00 

2 LED EMISSOR INFRAVERMELHO 1,99 

3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5VDC 14,90 

4 REGULADOR DE TENSÃO 3.3V 1,00 

5 RESISTOR 10K 0,08 

6 RESISTOR 330R 0,08 

7 RECEPTOR INFRAVERMELHO 1,99 

8 FUSÍVEL 500 mA 0,29 

9 TRANSISTOR NPN BC337 1,80 

10 BARRA DE PINOS 0,23 

 TOTAL 47,36 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Depois de constatados os gastos de energia elétrica, a falta de um gerenciamento 

eficiente dos aparelhos de refrigeração, o dispositivo de controle como exibido na Figura 1 se 

justifica para sua instalação nas salas de aula do IFTO Campus Palmas se respaldando nas 

análises técnicas e econômicas na redução do desperdício elétrico conforme verificado. 

A página Web como na Figura 2, é responsável pela interação entre o usuário e 

monitoramento dos condicionadores de ar que permite maior segurança e com isso tornaria o 

sistema de controle dos condicionadores de ar uma resposta eficaz para o problema do 

desperdício de energia elétrica.  
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Figura 1. Dispositivo de controle. IFTO, 2016. 

 

 

 

Figura 2. Página Web visualizada no menu inicial. IFTO, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

O circuito proposto funcionou satisfatoriamente, sendo possível acessar a unidade de 

controle de qualquer local do Campus com acesso à rede interna sem fio de dados. No atual 

estágio do sistema de automação dos equipamentos, a operação tem sido feita de forma 

manual; contudo, nas próximas etapas da pesquisa, espera-se integrar a este sistema um 

circuito para detecção de pessoas de forma eficiente, e assim tomar decisões como: ligar caso 

seja detectado pessoas na sala, ou mudar a temperatura conforme a quantidade de pessoas 

presentes no local mantendo o nível de conforto térmico do ambiente.  

Este sistema de controle para unidades de ar condicionado foi concebido visando à 

integração com um sistema de monitoramento de consumo e qualidade de energia, e o banco 

de dados que armazena todas estas informações que serão utilizadas para geração de relatórios 
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periódicos. Algumas unidades estão sendo instaladas em diferentes ambientes do Campus 

Palmas do IFTO, e em trabalhos posteriores serão apresentados resultados comparativos de 

diferentes cenários mostrando, inclusive, valores atualizados da economia alcançada. 
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criado para auxiliar o projeto intitulado Desenvolvimento de Tecnologia Social Inovadora, 

para Dessalinização de Água no Semiárido Nordestino, desenvolvido no IFPB Campus João 

Pessoa. O estudo surgiu com o intuito de solucionar o problema da escassez de água no 

semiárido nordestino, aproveitando as águas do subsolo (salinas, em sua maior parte) e 

tornando-a adequada para o consumo humano, além de se apresentar como uma alternativa 

viável para substituição do método de osmose reversa.  Nesse processo foi desenvolvido um 

sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizando a plataforma arduino. Por 

meio desse sistema foi possível analisar as variações ambientais que foram determinantes para 

análise e construção do Dessalinizador solar. O dessalinizador, quando em funcionamento, 

com o auxílio do protótipo obteve uma média de 5 litros diários de água destilada, para 

posterior tratamento, para tornar água potável. Portanto espera-se alcançar a melhor eficiência 

do sistema, para que a sociedade possa ter acesso a uma tecnologia de baixo custo e fácil 

manutenção. 

Palavras–chave: Arduino, Dessalinizador solar, Semiárido, Tecnologia social, 
Monitoramento de temperatura 
 

Humidity and temperature monitoring system  

 

ABSTRACT: This work was developed to assist the project entitled Development of 

Innovative Social Technology for Water Desalination in the semi-arid Northeast, at IFPB, 

João Pessoa campus. The study arose in order to solve the problem of water shortage in the 

Brazilian northeastern semi-arid region, taking advantage of the groundwater (saline, for the 

most part) and making it suitable for human consumption, besides presenting itself as a viable 

alternative to the reverse osmosis method. In this process, a temperature and humidity 

monitoring system was developed using the Arduino platform. With this system, it was 

possible to analyze the environmental changes that were decisive for the analysis and 

construction of the solar Desalinator. With the aid of the prototype, the desalinator achieved 

an average of 5 liters of distilled water per day, which is proper for further treatment to obtain 
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potable water. Therefore, the desalinator is expected to achieve the best efficiency from the 

system, so that society may gain access to a low cost technology with easy maintenance. 

KEYWORDS: Arduino, solar Desalinator, semi-arid, social technology,temperature 

monitoring 

 

INTRODUÇÃO 

O semiárido brasileiro ocupa uma área correspondente a 969,5 mil km2, com uma 

população correspondente a 22,5 milhões de habitantes, dos quais 8,5 milhões residem no 

meio rural (IBGE 2010).  

Atualmente, 67% das famílias rurais da região não possuem acesso à rede geral de 

abastecimento de água, sendo que 43% utilizam poços ou nascentes e 24% utilizam outras 

formas de acessar a água, muitas vezes inadequada ao consumo humano (ASA BRASIL 

2012).  

Como alternativa aos efeitos do clima da região, áreas sedimentares são exploradas 

para o abastecimento e a partir de reservas de água subterrâneas são construídos poços 

artesianos.  No entanto, a predominância de rochas cristalinas no seu subsolo impõe 

características salobras e salinas a estas águas, dificultando seu aproveitamento para consumo 

humano e animal, e para a agricultura familiar.   

Na região Nordeste, 70% do subsolo é cristalino, porém, há vários pontos de área 

sedimentar que podem ser explorados para o abastecimento local. Quatro reservas de água 

subterrâneas conhecidas são: a Bacia Tucana (Tucano-Jatobá), na divisa da Bahia com 

Pernambuco, a Chapada do Araripe, entre Ceará, Pernambuco e Piauí, a Chapada do Urucuia 

e a Chapada do Irecê, na Bahia (EMBRAPA, 2014). 

A predominância de rochas cristalinas no subsolo de grande parte do semiárido 

brasileiro, impõe características salobras e salinas às águas subterrâneas, dificultando seu 

aproveitamento para consumo humano e animal. Em geral, os sistemas aquíferos apresentam 

vazões inferiores a 3 m3 h-1 e teores de sólidos solúveis totais, em média, de 3 g L-1, com 

predominância de cloretos. Mesmo com essas limitações, essas águas têm importância do 

ponto de vista social, podendo atender às necessidades das famílias que não dispõem de 

outras fontes de abastecimento, como também aos animais e a produção de alimentos. 

(EMBRAPA 2014) 
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A promoção do acesso à água, a partir da utilização de poços artesianos construído em 

larga escala nessa região, tem sido viabilizada através da utilização de dessalinizadores que 

usam, comumente, o processo da osmose reversa. Porém, estes sistemas apresentam 

dificuldades de ordem técnica e econômica. Entre elas, ressalta-se o alto custo da manutenção 

dos equipamentos e a escassez de mão de obra especializada, além de ser um sistema 

totalmente dependente da energia elétrica. Como consequência, verifica-se inúmeros 

reservatórios subterrâneos e dessalinizadores abandonados ou funcionando precariamente em 

todo semiárido nordestino.  

Diante deste quadro, o IFPB, em parceria com a demandante AGEMTE, organização 

não governamental sem fins econômicos com larga experiência em gestão de projetos de 

desenvolvimento sustentável de comunidades rurais, e o apoio do INSA, se propôs a  

desenvolver uma tecnologia social inovadora para a dessalinização de água, otimizando o 

princípio da evaporação/condensação, a partir de um equipamento construído com materiais 

de baixo custo, fácil acesso pelas comunidades rurais, robusto e baixo custo de operação e 

manutenção. 

       Na dessalinização solar térmica o agente de separação é o calor proveniente da radiação 

solar, captada por coletores e/ou concentradores. A obtenção de água purificada, na 

dessalinização solar térmica, é baseada na evaporação da água salobra (ou salgada) por meio 

de aquecimento, sem necessariamente provocar sua ebulição. Essa é a grande vantagem desse 

processo, pois durante a ruptura da molécula de água na ebulição, poder-se-ia arrastar íons 

indesejáveis dos sais para o vapor a ser condensado (RODRIGUES, 2011). 

Em conjunto com a construção do dessalinizador solar, com o objetivo de testar e 

avaliar o dessalinizador construído, medindo seu desempenho, características técnicas, 

operacionais e para sua manutenção foi desenvolvido um sistema de monitoramento 

automatizado de temperatura e umidade utilizando a plataforma arduino. O sistema realiza as 

leituras de temperaturas em diversos pontos do protótipo, incluindo a umidade, faz o 

armazenamento em um cartão SD, para posteriormente fazer a transferência destes dados para 

algum celular ou notebook. O sistema tem a função tanto de monitoramento do rendimento do 

dessalinizador, como também na orientação para possíveis melhorias do projeto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O equipamento construído é formado por: (1) Arduino Mega 2560; (2) 16 Sensores de 

temperatura (LM35); (3) Sensor de umidade (DHT11); (4) Caixa plástica; (5) Conectores de 
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painéis para áudio; (5) Módulo arduino RTC DS1307; (6) Módulo arduino SD; (7) Cabos 

flexíveis.  

1.1 Protótipo elaborado  

 O sistema possui uma placa principal, composta de conectores para receber os cabos 

dos sensores, bem como, fixadores para as placas de RTC (Real Time Clock), e do arduino 

Mega e a placa do cartão SD. O principal objetivo deste projeto foi a confecção de um 

circuito coletor de dados para adquirir as medidas de umidade e temperatura em diversos 

pontos de um dessalinizador, e armazenar os dados em um cartão SD.  

Na primeira versão do projeto foi utilizado o microcontrolador Arduino UNO para 

adquirir e processar os dados dos sensores, o sensor de temperatura LM35, que possui uma 

saída linear em relação à temperatura do local, onde ao ser alimentado por uma tensão de 4V 

a 20V.O sensor LM35 possui uma resposta de 10mV para cada Grau Celsius de temperatura 

(TEXAS INSTRUMENTS, 1999). E O sensor DHT11 de temperatura e umidade que permite 

fazer leituras de temperaturas entre 0 a 50 Celsius e umidade entre 20 a 90% (D-ROBOTICS, 

2010).  

Porém os sensores utilizados para a medição de temperatura (LM35 e DHT11, que 

inclui temperatura e umidade) enviam sinais analógicos, e o Arduino UNO não possui 

entradas analógicas suficiente para efetuar todas as 16 leituras. Para solucionar este problema 

podemos utilizar um multiplexador ou, opcionalmente, a mudança de uma UNO para a placa 

MEGA do arduino. Foi adotada a segunda opção e passamos a utilizar o Arduino Mega 2560. 

Após ser definida a utilização do Arduino Mega 2560 o projeto seguiu para uma próxima 

etapa, que seria a confecção de uma placa de interface para o Arduino Mega que fizesse as 

ligações entre os 16 sensores, através dos conectores fixados no chassi ou lateral da caixa do 

equipamento, um RTC (Real Time Clock) e o módulo SD, com objetivo de se utilizar menos 

fios e também evitar curtos-circuitos que prejudicassem o funcionamento do circuito.    

O esquema eletrônico foi elaborado em uma ferramenta de software de código aberto, 

fritzing, que permite projetar placas de circuito impresso a partir de um esquemático, ou de 

uma montagem em uma protoboard virtual, disponibilizada pelo programa. A placa de 

interface possui conectores para interligar a placa do RTC e do cartão SD. A placa principal 

foi projetada com conector fêmea para encaixe dos pinos digitais e analógicos do arduino 

MEGA, dispensando o uso de cabo, bem como, o circuito adicional para conversão de tensão 

de 5V para 3,3V, necessário para os demais módulos.  
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Esta placa principal possui o padrão de fixação para o arduino MEGA, e doravante 

passaremos a denomina-la de shield de interface. A Figura 1 ilustra o desenho esquemático do 

circuito da placa de interface. A Figura 2 ilustra o layout da Placa de Circuito Impresso, da 

placa de interface. A Figura 3 ilustra o gabinete final do coletor, com o arduino, a placa de 

interface e com os módulos de RTC e SD. Na Figura 3 se encontra os cabos para interligação 

dos sensores a placa de interface, através dos conectores fixados no gabinete do coletor e 

interligados através de soldas ao cabo flat que se conecta na placa de interface. 

 

Figura 1 – Esquemático do shield para Arduino Mega. IFPB, 2016. 
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Figura 2 – Layout da placa de circuito impresso. IFPB, 2016. 

 

Figura 3 – Equipamento de medição para obtenção da temperatura nos diferentes pontos do 
Dessalinizador e de umidade ambiente. IFPB, 2016. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comportamento do Dessalinizador Solar foi monitorado a partir dos sensores LM35 e 

DHT11 em horários variados para avaliar a eficiência do mesmo. A Figura 4 ilustra a conexão 

dos sensores no protótipo do dessalinizador. A Figura 5 ilustra o protótipo montado. O 

Dessalinizador em funcionamento obteve uma média de 5 litros diários de água destilada, 

após coleta dessa água, a mesma passou por um processo de balanceamento de sais minerais 

para se tornar potável, para este processo foram utilizados os sais minerais retidos no processo 
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de dessalinização. Além disso, foi feito também o processamento desses sais minerais para a 

adubação de solos que apresentavam uma deficiência mineral em sua constituição 

impossibilitando o cultivo de alimentos.  

Atualmente este projeto encontra-se em fase de planejamento para multiplicação e 

implementação de uma rede sem fio para monitoramento da temperatura e da umidade no 

Dessalinizador. Para possibilitar, dessa forma, a geração de uma maior quantidade de água e 

com isso possibilitar a essas famílias uma maior estrutura hídrica para suas atividades 

cotidianas, como irrigação de pequenas hortas, preparo de alimentos e higiene pessoal. O 

sistema de monitoramento de temperatura e umidade utilizado no projeto, tem como objetivo 

a sua utilização apenas no período de desenvolvimento do Dessalinizador solar, para sua 

avaliação e aprimoramento.  

 

 
Figura 4 – Implementação dos sensores no protótipo do dessalinizador solar. IFPB, 2016.  
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Figura 5 – Protótipo do dessalinizador. IFPB, 2016. 

 
Com os dados coletados pelo cartão SD foram gerados gráficos com as temperaturas 

para testar o nível de eficiência dos materiais utilizados e o rendimento do protótipo. Na figura 6 

é apresentado o gráfico representa da análise de dados feita no primeiro coletor solar do projeto, 

os dados foram coletados a cada 5 minutos.  

 

Figura 5 – Gráfico da análise de dados feita no primeiro 
coletor solar do projeto. IFPB, 2016. 
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CONCLUSÕES 

De maneira geral, os resultados obtidos com o sistema de monitoramento de 

temperatura e umidade foram satisfatórios, mostrando que o protótipo do Dessalinizador solar 

é uma ótima alternativa para dessalinização da água no semiárido nordestino. O sistema 

criado para o presente projeto foi de suma importância para seu desenvolvimento, pois através 

do mesmo foi possível observar as possíveis melhorias do sistema, entendendo, dessa forma, 

seu funcionamento. Desse modo, foi possível cumprir o objetivo geral do projeto, de 

apresentar uma tecnologia social voltada para as comunidades rurais da região do semiárido, 

com uma tecnologia social de baixo custo e fácil manutenção.   
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RESUMO: A proposta deste trabalho foi apresentar uma solução de engenharia que 
permitisse informar em tempo real aos órgãos competentes a ocorrência ou suspeita de assalto 
em locais que sejam cabíveis o uso do sistema, como transporte coletivo, estabelecimentos 
comerciais, residências, etc. O sistema é baseado na plataforma física Arduino e envia 
mensagens com acionamento de um botão oculto para telefones cadastrados, informando em 
texto predefinido, contendo o nome e as coordenadas de onde esteja acontecendo a 
ocorrência. A ideia principal é que seja uma solução de baixo custo, que auxilie os órgãos de 
combate ao crime no acesso rápido ao local da ocorrência, deslocando a viatura mais próxima 
e consequentemente uma redução na criminalidade nessas áreas, além de manter a integridade 
física das pessoas.  
Palavras–chave: segurança, microcontrolador, arduino, automação comercial 
 

ROBBERY OCCURRENCE NOTIFICATION SYSTEM WITH 
INTERFACE FOR MESSAGING APPLICATION 
ABSTRACT: This work proposes an engineering solution to inform in real time to 
competent bodies of occurrence or suspicion of assault in places that are appropriate using the 
system , such as public transport , stores, homes, etc. The system is based on the Arduino 
microcontroller and sends messages to registered phones, informing Default text, name and 
contact information and the geographic cordenates of event, just pressing a hidden button . 
The main idea make it a low-cost solution, which would help organs to combat crime in the 
quick access to the scene , shifting the nearest vehicle and consequently a reduction in crime 
in these areas , while maintaining the physical integrity of people. 
KEYWORDS: security, microcontroller, arduino, commercial automation 
 

INTRODUÇÃO 

O uso de celulares, internet, aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais, além 

dos mais variados tipos de dispositivos como laptops, tablets, notebooks, entre outros, são 

marcas desta sociedade (século XXI), caracterizada pelo avanço tecnológico. 

Concomitantemente com o crescimento da tecnologia estão associados outros 

efeitos, alguns positivos, outros negativos, mas que fazem parte do desenvolvimento de 

grandes e pequenas cidades. Entre os negativos, pode-se citar a violência. 

Um estudo realizado pela Fundação City Mayors referente ao ano de 2014, relata que 19 

cidades entre as 50 mais perigosas do mundo encontram-se no Brasil, sendo São Luís a 

décima colocada em escala global e a quarta em âmbito nacional (Mayors, 2014). Outro dado 

preocupante em São Luís é a ocorrência de assaltos a ônibus, que apresentou 210 ocorrências 

somente entre os primeiros cinco meses de 2015, uma média que já chega a 40 por mês e já é 
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maior que a registrada em 2014 (Mirante, 2015). Estes acontecimentos em conjunto ou 

isolados aumentam as estatísticas de crime no Estado e mais que justificam a importância de 

estudos que venham a auxiliar na tomada de decisão de ações de inibição desse tipo de crime. 

Pretende-se desta forma, desenvolver uma solução de engenharia que auxilie na inibição 

à criminalidade, além de manter a integridade das pessoas, uma vez que se trata de uma 

notificação oculta, direcionada aos órgãos de combate ao crime. O objetivo deste artigo é 

apresentar um protótipo de um sistema que atue como notificador de assaltos a 

estabelecimentos comerciais, ônibus e outros em que se aplique esta funcionalidade, o qual 

informe aos órgãos público e pessoas cadastradas a ocorrência do evento em tempo real e que 

utilize tecnologias de fácil acesso como celular e internet para tal função. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para facilitar o entendimento, o trabalho dividido em duas etapas: arquitetura do 
microcontrolador Arduino e Interface GSM/GPRS/GPS.  

O Arduino é uma plataforma de computação física/embarcada, com a capacidade de interagir 
com o ambiente, por meio de hardware e software (McRoberts, 2011). É dividido em dois 
componentes principais: o hardware e o software. O hardware é composto por uma placa de 
prototipagem, no qual é realizado as conexões físicas de sensores, componentes eletrônicos, etc. e o 
software com o IDE (Integrated Development Environment) no qual o código de programação 
(algoritmo) é inserido. 

Dentre os variados tipos existentes no mercado, foi selecionado o Arduino UNO que utiliza um 
chip ATmega328P, o qual pode ser programado por meio de um conversor USB para serial. Este 
possui a facilidade de ser acoplado a plataformas físicas (Shields) que adicionam diversas funções ao 
dispositivo. Para este trabalho, foi selecionado duas Shields :a Shield GPRS (General Packet Radio 
Service) para Arduino baseado no módulo wireless SIM900 Quad-Band GSM/GPR, por apresentar 
dentre outras, a função de enviar SMS em uma placa compacta e com baixo consumo de energia e o 
módulo GPS Ublox NEO-6M, responsável por enviar as coordenadas ao usuário.   

Com todos os elementos de hardware disponíveis para a montagem (Arduino e shield’s) e pré-
configurados, foi iniciada a etapa relacionada ao desenvolvimento do código (software/algoritmo) que 
permitirá a integração de todos os elementos que configuram a proposta do trabalho. 

A etapa de software do Arduino é necessária para que se determine o algoritmo capaz de 
executar um conjunto de tarefas de integração entre os diversos hardwares adquiridos, e para isso foi 
utilizado um IDE, que é baseado em software livre, no qual é inserido um código em uma linguagem 
compreensível ao microprocessador. O IDE permitirá que as instruções escritas sejam executadas, 
sendo a interface que permite a comunicação do programador com o Arduino. Essas instruções são 
conhecidas como sketch (McRoberts, 2011).  

Para que o Arduino envie a mensagem de alerta é preciso que obtenha as informações 
necessárias como: nome do usuário, coordenadas e números telefônicos cadastrados. Portanto, foi 
percebido a necessidade de criar mais um dispositivo que pudesse configurar o Arduino, sem que 
houvesse a necessidade de modificar o código no IDE, para tal função foi desenvolvido um aplicativo 
para smartphone. 

Para criar este aplicativo chamado “Configuração”, foi usado o MIT “App Inventor” (MIT App 
Inventor), que é a ferramenta online e de fácil utilização, por se tratar de linguagem gráfica. A 
interface principal do aplicativo é mostrada na Figura 143 na tela Menu,  onde  o usuário definirá a 
categoria: ônibus ou comércio. Ainda nesta figura é visto a tela Ônibus e Comércio, no qual 
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apresentam informações específicas para o tipo de aplicação. Para comunicação do aplicativo com o 
dispositivo usou-se o módulo Bluetooth. 
 

 

Figura 143. Aplicativo de mensagens - Menu principal  

 

Foram feitos vários testes do dispositivo já montado, que foram divididos em três 

etapas: comunicação aplicativo – Arduino (bluetooth), formular mensagem por meio das 

informações do aplicativo e do GPS e envio da mensagem completa do Arduino para os 

telefones cadastrados. 

Para resolver a primeira etapa, foi realizado o estudo e criação do aplicativo 

realizado no App Inventor.A ideia inicial era criar três telas para a configuração do 

dispositivo, de modo que fosse didático ao usuário, em que a primeira tela seria dedicada 

a escolha da categoria: ônibus ou comércio, a segunda destinada a escrita da mensagem 

e do cadastramento dos números e a terceira para o envio por bluetooth. 

Na segunda etapa foram realizados diversos testes, pois o código (sketch) era 

atualizado a cada novo dispositivo que era adicionado ao projeto. Alguns erros e 

peculiaridades provocaram mudanças de tipos variáveis, além do uso de novas bibliotecas. A 

última etapa foi testar o envio e recebimento da mensagem. 

Após testes e problemas resolvidos, foi elaborada uma nova versão do protótipo 

(Figura 144) com a fixação dos dispositivos em protoboard (Arduino UNO, shield 

GSM/GPRS, GPS, Bluetooth, botão de configuração e de pânico e LED’s de indicação de 

operação e erro). 
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Figura 144. Montagem final do dispositivo 

Os LED’s utilizados servem para a sinalização de inicialização (Azul), configurando 

(branco), operação normal (verde) e erro (vermelho).  

Como o objetivo também é a comercialização do protótipo na forma de um produto 

final, foi realizado a simulação utilizando o software PROTEUS muito aplicado em projetos 

de eletrônica e realizado o layout da placa de circuito impresso para a confecção. Contudo, 

antes do desenvolvimento da versão final da placa de circuito impresso, em uma verificação 

acerca dos chips que compõe o módulo GSM/GPRS e do GPS, foi observado a existência de 

uma nova versão de shields de uso universal, ou seja, que não é voltada apenas para o uso do 

Arduino UNO. Esta versão apresenta dimensões inferiores as existentes, no qual todos os 

elementos auxiliares foram removidos (por exemplo, 

conectores) e apenas o as mini-shields e os pontos de conexão são disponibilizados. 

Associado a esse novo padrão de shields foi possível repensar o projeto inicial 

e incorporar outros elementos em escala reduzida, logo na Figura 145 é ilustrado os novos 

elementos que compõe o projeto, no qual o Arduino UNO foi substituído por uma versão do 

Arduino NANO e os demais componentes por versões compactas. 

 

 

Figura 145. Componentes em escala reduzida para o novo protótipo 
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Ainda na Figura 145 da esquerda para a direita: Arduino NANO, módulo 

bluetooth, módulo GSM/GPRS (o chip telefônico e antena estão localizados na outra face 

da shield) e módulo GPS (antena fixada na outra face da shield). 

Com o protótipo em funcionamento foi realizada inicialmente uma estimativa 

dos custos dos componentes do projeto inicial, de modo que se pudesse verificar a viabilidade 

econômica. Na Tabela 26 é apresentada uma cotação realiza em três fornecedores 

online, um americano (A), um brasileiro (B) e outro chinês (C), com base nos principais 

componentes utilizados, e será discutida na próxima secção. 

 

Tabela 26 - Cotação dos componentes da primeira versão 

Item Descrição A B C 
1 Arduino UNO R$ 19,54 R$ 59,9 R$ 17,32 
2 GSM/GPRS R$ 182,35 R$ 349,9 R$ 76,12 
3 GPS R$ 72,31 R$ 90,00 R$ 55,18 
4 Bluetooth R$ 25,49 R$ 49,90 R$ 18,32 
5 Placa circuito R$ 9,80 R$ 10,20 R$ 3,50 
6 Diversos R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 10,00 
Total R$ 329,49 R$ 579,90 R$ 180,44 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a montagem do circuito por meio das shields e matriz de contatos, foram 

realizados alguns testes para verificar as funcionalidades desenvolvidas e alguns problemas 

foram encontrados, dentre eles, cita-se uma interferência na utilização do GPS e GSM/GPRS 

simultaneamente, ou seja, aquisitar os dados pelo GPS e enviá-los via GSM/GPRS durante 

um determinado tempo. Isto ocorreu por se tentar utilizar uma única porta serial de 

comunicação do Arduino UNO para duas aplicações, o que não seria possível. O problema foi 

resolvido alterando a lógica do programa, para que fosse reiniciada uma de cada vez. 

Na última etapa também surgiu um problema, pois após coletar a localização 

de latitude e longitude pelo GPS e gerar o link do Google Maps, havia inconsistências nas 

mensagens de forma que não chegavam ao usuário final. Após vários testes de envio, se 

identificou que o link estava corrompendo a mensagem, o que se supôs que seria alguma 

interferência da operadora em relação ao link. A solução foi utilizar um site de hospedagem 

que direcionaria o link até ao site do Google Maps com as coordenadas repassadas 

corretamente pelo GPS. 



 

6127 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

Na Figura 146 é ilustrado o dispositivo em funcionamento e o celular ao lado 

indicando a mensagem recebida. A mensagem pode ser mais bem observada na Figura 147, 

contendo o nome do estabelecimento, data, hora e o link com as coordenadas para indicar 

o local do evento com mais facilidade. 

 

 

Figura 146. Dispositivo em funcionamento 

 

Figura 147. Mensagem recebida pelo usuário 

 

Após o clique no link que foi enviado ao número cadastrado, o usuário é direcionado 

para algum site de localização, como por exemplo, o Google Maps. 

A redução do dispositivo pelos novos componentes, aplicada nova versão, também tem 

repercussão no valor final do projeto e permite agilidade no desenvolvimento de uma linha de 

produção semiprofissional. Na Figura 148 é ilustrada a placa suporte na versão final. 
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Figura 148 - Versão Final 

 

Com análise na Tabela 26 é possível perceber que o mercado C foi o mais acessível e 

com base nestes valores, seria possível estimar um valor entre R$ 150,00 e R$ 300,00 para o 

dispositivo, um valor pouco significativo às empresas de transporte público em relação aos 

benefícios propostos pelo dispositivo. 

Com o objetivo de reduzir ainda mais os custos do projeto, além da dimensão do 

protótipo final, foi realizada uma nova busca por fornecedores, o 

qual culminou na versão final, Figura 148. Nesta segunda versão foi possível obter o 

microcontrolador Arduino, os módulos GSM/GPRS e GSP em um 

formato compacto com uma redução total de custos em 40 %. Isto representa um produto 

final por aproximadamente R$ 100,00, o qual pode vir a atender as microempresas. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho foi desenvolvido para atender uma demanda em relação à segurança de 

microempresas que não podem arcar com segurança privada ou investir em 

tecnologia, por isso foi desenvolvido em tecnologias que pudessem apresentar um baixo 

investimento. De acordo com o apresentado no resumo da Tabela 26e discutido/justificado 

ao longo do texto, acerca do custo do projeto, observa-se que é plenamente factível e pode 

ser explorado comercialmente através de um spin-off, fomentando o desenvolvimento de 

empresas na participação do mercado de inovações e de soluções inteligentes. 

O protótipo final foi testado em todas as funções propostas, sendo percebido 

que cumpre com êxito o objetivo: criação de um dispositivo que envie mensagens a telefones 

cadastrados a fim de comunicar a possível ocorrência de assalto a estabelecimentos 

comerciais e ônibus, tendo no uso uma combinação de ações repressivas e preventivas, 
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o qual gera melhores resultados na proteção não apenas ao patrimônio como também 

preservando a integridade física e psicológica das pessoas. 

Por fim, conclui-se que o projeto é viável e todos os componentes utilizados 

se mostraram adequados ao contexto do trabalho, sendo seus objetivos geral e específicos 

atendidos, além de apresentar valor acessível ao público ao qual foi destinado. 

Como opção para trabalhos futuros está a integração de uma função interna 

que permita a cada envio de mensagem de assalto, o registro em uma base de dados que 

por meio de algoritmos inteligentes permita determinar melhores rotas para as viaturas, 

frequências de assaltos, horários entre outros padrões comportamentais. 

Além de uma outra funcionalidade relacionada a transporte público, onde poderia ser 

aproveitado a função GPS do dispositivo para que fosse enviada a localização do 

ônibus e o tempo que demoraria para chegar ao local onde foi enviada uma mensagem do 

usuário, fazendo com que este saiba onde estará o ônibus e quanto tempo ainda precisará 

esperar, uma ótima opção aos usuários do transporte público. 
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RESUMO: O desenvolvimento de um modelo de reconhecimento facial não implica em uma 
tarefa de fácil conhecimento para todos, pois as faces possuem características que as tornam 
muito complexas no que diz respeito ao reconhecimento. A dificuldade em desenvolver estes 
modelos está na modelagem de um sistema que tenha a capacidade de extrair características 
que possam ser utilizadas para diferenciar uma face de outra.  Por mais que uma face pareça 
diferente das demais, todas possuem características padrões como, por exemplo, dois olhos, 
uma boca e um nariz. Este projeto busca a implementação de técnicas de extração de 
características com o intuito de construir um sistema de reconhecimento facial. Inicialmente, 
serão utilizados extratores de características como: análise de componentes principais (PCA - 
Principal Component Analysis), análise de momentos invariantes (Hu). Em um segundo 
momento, será aplicado o classificador MultiLayer Perceptron (MLP) no processo de 
reconhecimento da face. O treinamento, a validação e o teste do algoritmo serão realizados 
num banco de imagens contendo 250 imagens de 5 classes distintas. Após estes estudos, 
pretende-se constatar que o desempenho dos algoritmos testados para sistemas de 
reconhecimento facial terá resultados satisfatórios. Ao descobrir a melhor técnica, esta poderá 
ser aplicada a um sistema de localização de pessoas em locais de difícil acesso, como regaste, 
podendo ser implementados em robôs terrestres e veículos aéreos não tripulados (VANTs) 
minimizando o risco de vida submetidos aos profissionais que trabalham com resgate em 
locais de difícil acesso. 

Palavras–chave: Extrator de características, Perceptron, Redes Neurais Artificiais. 

 

FACIAL RECOGNITION SYSTEM BASED ON ANALYSIS OF MAIN 
COMPONENTS AND MOMENTS OF HU 

 

ABSTRACT: The development of facial recognition model does not imply a task easy to 
knowledge for all, because the faces have features that make them very complex. The 
difficulty in developing these models is the modeling of a system that has the ability to extract 
features that can be used to distinguish one face from another. As it appears that a face 
different from the other, all patterns have characteristics, for example, two eyes, a mouth and 
a nose. This project seeks to implement feature extraction techniques in order to build a facial 
recognition system. Initially, features extractors are used as principal component analysis 
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(PCA), analysis of invariant moments (Hu). In a second step, the classifiers MultiLayer 
Perceptron will be applied (MLP) and Radial-Basis Functions (RBF) in the face recognition 
process. The training, validation and algorithm testing will be carried out in a image bank 
containing 250 images of 5 different classes. Following these studies, the aim is to observe 
that the performance of the tested algorithms for facial recognition systems have satisfactory 
results. By discovering the best technique, it can be applied to a people location system in 
hard to reach places, such as redemption, and can be implemented in ground robots and 
unmanned aerial vehicles (UAVs) minimizing the risk of life submitted to professionals 
working with rescue in difficult to access locations. 

KEYWORDS: Artificial Neural Networks, Face Recognition, Puller features. 

 

INTRODUÇÃO 

Visão computacional é a ciência responsável por simular a visão de uma máquina, pela 

forma como um computador enxerga o meio à sua volta, extraindo informações significativas 

a partir de imagens capturadas por câmeras de vídeo, sensores, scanners, entre outros 

dispositivos. Estas informações permitem reconhecer, manipular e pensar sobre os objetos 

que compõem uma imagem (BALLARD, 1982). 

Para auxiliar o reconhecimento desses objetos é utilizado o Processamento Digital de 

Imagens (PDI), que dispõe da manipulação de uma imagem por computador de modo que a 

entrada e a saída do processo sejam imagens. O objetivo de se usar processamento digital de 

imagens é melhorar o aspecto visual de certas feições estruturais e fornecer outros subsídios 

para a sua interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser posteriormente 

submetidos a outros processamentos (CAMARA, et al, 1996). 

As redes neurais artificiais (RNAs) possuem um conceito da computação que visa 

trabalhar no processamento de dados de maneira semelhante ao cérebro humano. O cérebro é 

tido como um processador altamente complexo e que realiza processamento de maneira 

paralela. Para isso, ele organiza sua estrutura, ou seja, os neurônios, de forma que eles 

realizem o processamento necessário. Isso é feito numa velocidade extremamente alta e não 

existe qualquer computador no mundo capaz de realizar o que o cérebro humano faz 

(BRADSKY, et al, 2006). Vale ressaltar que as redes neurais artificiais, depois de treinadas, 

possuem um custo computacional relativamente pequeno. 
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Um dos fatores de maior dificuldade na construção de um sistema de detecção de 

objetos em imagem reside na grande variedade de formatos que um mesmo objeto pode 

possuir em uma imagem, pois existem os problemas de rotação, de translação, de escala e de 

iluminação, tornando o problema complexo. Dessa maneira, um sistema de detecção de 

objetos em uma imagem deve ser capaz de detectar automaticamente um objeto levando em 

consideração as possíveis variações causadas por esses fatores (ZHANG, et al, 2006). 

O objetivo principal deste trabalho consiste em realizar uma comparação para obtenção 

do melhor método a ser utilizado na criação de um sistema de reconhecimento facial 

utilizando técnicas de Reconhecimento de Padrões aplicadas em descritores extraídos de um 

banco de imagens. Os descritores são obtidos através de técnicas de extração características 

que também serão comparadas entre si por meio de classificadores baseados em redes neurais 

artificias. Os objetivos específicos consistem em: 

• Criar um banco de imagens para extração de características; 

• Implementar e avaliar algoritmos de extração de características; 

• Implementar e avaliar classificadores de padrões baseados em redes neurais artificiais; 

• Comparar e identificar os melhores classificadores de padrões. A comparação será 

realizada levando em consideração a taxa de acerto médio dos resultados; 

• Construir de um sistema de reconhecimento facial utilizando as melhores técnicas 

avaliadas anteriormente.  

As hipóteses levantadas durante o processo de planejamento do projeto em questão 

foram:  

• Avaliação da complexidade dos algoritmos de extração utilizados nesse trabalho; 

• Investigação de aplicações e o desempenho dos métodos utilizados; 

• Combinação dos descritores para gerar padrões e posterior avaliação de técnicas de 

Reconhecimento de Padrões; 
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• Construção de um sistema de reconhecimento facial para localização de pessoas em 

locais de difícil acesso; 

• Utilização desse sistema de reconhecimento facial para resgate de pessoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

a. Multilayer Perceptron (MLP) 

Decidiu-se a utilização de redes neurais artificiais pois a mesma possui uma grande 

capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar as informações aprendidas. A 

rede possui uma capacidade de aprender por meio de um conjunto de exemplos reduzidos e 

depois dar respostas coerentes para dados não conhecidos, isto prova que sua capacidade vai 

muito além do que apenas mapear relações de entrada e saída. Realizou-se estudos 

bibliográficos sobre as formas de aprendizagem de um neurônio com o propósito de se 

entender melhor o funcionamento de alguns classificadores baseados em redes neurais 

artificiais.  

Para a escolha do classificador a ser utilizado, foi iniciado uma pesquisa entre várias 

redes sendo que apenas uma se adequo melhor as necessidades impostas no sistema. O 

classificador utilizado nesse projeto é baseado em redes neurais artificias: MLP (MultiLayer 

Perceptron). 

O perceptron ou neurônio artificial é um modelo do processamento da informação em 

uma célula nervosa (neurônio). É a forma mais básica, ou seja, menor unidade de uma rede 

neural. O primeiro modelo matemático para um neurônio biológico foi proposto por 

McCulloch e Pitts (1943). A saída de um neurônio depende das entradas e pesos associados a 

ele e pode servir de entrada para outros, formando uma rede disposta em camadas 

(GARDNER, et al, 1998).  

 O ajuste dos pesos do perceptron é dado pela equação (1), 

  (1) 
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onde  representa um passo de iteração do processo de ajuste dos pesos sinápticos,  é o 

vetor de pesos corrente,  é o valor desejado como saída,  é o valor fornecido pela 

rede,  é o vetor de entrada,  corresponde ao vetor de pesos atualizado e η é a 

taxa de aprendizado cujo valor deve estar entre 0 e 1. 

O backpropagation (BP) é um algoritmo de aprendizagem supervisionada baseada na 

generalização da regra delta onde se busca a minimizar a função do erro quadrático 

representada pela equação 2, 

  (2) 

onde n é a época, k é o número de neurônios da camada de saída, é o valor desejado do 

neurônio j e  é a saída fornecida pelo neurônio. 

 

b. Extratores de características 

Em seguida, um estudo bibliográfico sobre extratores de características foi realizado a 

fim de selecionar dois algoritmos que se adequariam melhor as necessidades do sistema. Os 

algoritmos para extração de características selecionados para a implementação do sistema 

foram a Análise de Componentes Principais (PCA) e o Momento de Hu, estes algoritmos são 

bem conhecidas quando o requisito é extração de características em imagens complexas. 

Em 1987, Sirovich e Kirby (1987) apresentaram trabalho empregando uma técnica de 

estatística multivariada, conhecida como Principal Components Analysis (PCA), para 

representar imagens de face em um subespaço reduzido preservando o máximo de 

informações originais.  

Usando a formulação clássica de PCA, como exposto em (NAYAR,  et al, 1996) 

(KIRBY, 2000), pode-se projetar o conjunto de vetores de dados (imagens) 

; ...;e, sendo e o número de imagens e  o número de pixels em cada 

imagem, , dentro de um conjunto de vetores de características chamado projeções 

das imagens ; ...;e, sendo  as características PCA que contêm as 

informações mais relevantes da a imagem . Essa projeção é calculada pela equação 3, 
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  (3) 

em que F é a matriz de dados constituída pelos vetores de dados dispostos em colunas e P é a 

matriz de projeção, contendo o as projeções dos dados no novo espaço. V contém os 

principais autovetores de C da matriz de covariância dispostos em colunas. Após esse 

processo, cada imagem com  pixels foi transformada em um vetor com C componentes 

(KIM, et al, 2002). 

Momentos podem fornecer características de uma cena que representam unicamente a 

sua forma. Hu (1962) introduz a base matemática para momentos invariantes bidimensionais 

e demonstrou as suas aplicações para reconhecimento de formas. Eles foram primeiramente 

aplicados para formas de aeronaves e se mostraram rápidos e confiáveis (DUDANI, et al, 

1977). 

  (4) 

  (5) 

  (6) 

  (7) 

  

(8) 

  (9) 

  

(10

) 

 

c. Formação do banco de dados 

Decidiu-se a criação de um banco de imagens, onde o mesmo é composto por algumas 

pessoas, com o propósito de realizar o treinamento do sistema e obter resultados mais 

próximos a nossa realidade, visto que os banco de imagens disponibilizados na internet 

possuem imagens muito padronizadas, com mesma posição, iluminação e expressão, 

enquanto que as imagens selecionadas possuem imagens bem distintas entre si, como 

exemplo, alteração das feições de uma pessoa e atribuição de características adicionais como 

óculos. Selecionou-se cinco classes (pessoas) e foi obtido cerca de 250 amostras (imagens). 
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Estas amostras foram colocadas em teste nos algoritmos de extração a fim de se obter uma 

saída com os valores que irão compor vetores de características.  

Na Figura 1, algumas imagens que foram obtidas para criação do banco de imagens 

utilizadas no processo de treinamento da rede neural artificial são apresentadas. Cada 

conjunto de imagens deverá passar por um extrator de características que irá extrair os 

principais atributos de cada imagem, onde o mesmo resultará em descritores que serão 

utilizados para realizar o processo de aprendizagem da rede por meio dos classificadores que 

são baseados em redes neurais artificiais. 

 

 

Figura 1: Amostras do banco de imagens. 

 

d. Reconhecimento facial 

Após a escolha dos extratores e dos classificadores, inicia-se o processo de extração de 

características das imagens obtidas. Cada imagem resultará em um vetor com suas entradas 

(características) e sua saída (valor referente a cada classe). Depois de realizado o processo de 

extração, as imagens são divididas na própria rede afim de obter o treinamento, validação e 

teste do sistema, para que isso aconteça, na própria rede foi implementado o algoritmo para 

que as características fossem separadas de forma automática. Depois de separadas, inicia-se o 

treinamento da rede para que a entrada do sistema seja igual a saída comprovando que a 

entrada corresponde a classe referente.  
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Após realizada a etapa de treinamento inicia-se o processo de validação que é realizado 

colocando na rede imagens que não foram treinadas, com a finalidade de selecionar os 

melhores hiperparâmetros para a rede neural. Vale ressaltar que na etapa de validação utiliza-

se um algoritmo conhecido como crossValidation. Quanto a etapa de validação é concluída, 

inicia-se o processo de testes onde outras imagens que não foram utilizadas são colocadas na 

rede com a quantidade de neurônios encontradas no processo de treinamento e validação com 

a finalidade de obter uma saída satisfatória para o sistema. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a conclusão do processo de extração, iniciou-se o processo de comparação entre 

os algoritmos de extração de características: Análise de Componentes Principais e Momentos 

de Hu, apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Taxas médias do treinamento, teste e tempo de execução dos extratores de 
características PCA e Momentos de Hu no classificador Multilayer Perceptron. 

 ------------- Média Classificador MLP ----------- 

Extratores  Treinamento Teste 

PCA 99,59244% 100% 

Momentos Hu 99,45867% 100% 

 

Os resultados dos algoritmos foram testados através do classificador MLP. Esse 

classificador foi treinado, validado e testado afim de se obter a melhor acurácia. Desta forma, 

o extrator que obtiver melhor taxas de acerto serão colocados no sistema de reconhecimento 

fácil em questão. Após a comparação pode ser comprovado a viabilidade do uso do método 

PCA para extração de características, pois o mesmo possui uma maior porcentagem em sua 

taxa média de treinamento. 
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CONCLUSÕES 

 Atualmente as aplicações de algoritmos que envolvam reconhecimento facial seguem 

em constante crescimento gerando uma busca por métodos cada vez mais precisos e que 

possuam um tempo de resposta mais rápidos.  Após os estudos realizados com classificadores 

e extratores de características pode-se analisar a viabilidade da utilização de sistemas que 

possuam base em redes neurais artificiais, visto que o mesmo pode ser empregado em vários 

tipos de sistema se adequando de acordo com a necessidade de cada projeto. 

O estudo feito com esse projeto obteve um retorno satisfatório visto que todos os 

objetivos foram cumpridos dentro do prazo, desde a criação de um banco de imagens até a 

implementação, avaliação de algoritmos de extração de características e classificadores de 

padrões, possibilitando a construção de um sistema de reconhecimento facial utilizando as 

melhores técnicas. 
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RESUMO: Um modelo MISO (Multiple Input and Single Output) é formulado para obtenção 
da previsão de chuvas. A partir de uma base de dados que demonstram a ocorrência de 
precipitação atmosférica ao longo de alguns anos, relacionadas às variáveis de entrada do 
modelo MISO nebuloso (umidade relativa do ar, temperatura, pressão atmosférica, velocidade 
do vento), foram construídos conjuntos nebulosos no consequente do modelo nebuloso 
Mamdani. O desenvolvimento do modelo nebuloso proposto foi baseado na análise de dados 
meteorológicos das variáveis de entrada. De início, somente duas variáveis de entrada foram 
selecionadas para a entrada do sistema (umidade relativa do ar e temperatura média do ar). 
Considerando que o comportamento climático varia através do ano, os dados foram coletados 
para diferentes meses do ano, sendo analisado ainda o grau de influência que a escolha dos 
meses tem na previsão de precipitação pluviométrica dada pelo sistema proposto. Um estudo 
de como estas duas variáveis estão correlacionadas com a precipitação pluviométrica foi 
realizado a fim de definir os conjuntos nebulosos e as regras do modelo nebuloso Mamdani. 
Resultados computacionais mostram a eficiência da metodologia proposta, uma vez que o 
sistema apresenta resultados satisfatórios para previsão de chuva.  
Palavras–chave: Mamdani; modelo MISO nebuloso; previsão do tempo  
 

MISO FUZZY SYSTEM APPLIED TO PREDICTION CLIMATE 

 
ABSTRACT: A MISO (Multiple Input and Single Output) model to obtain rain prediction is 
present. From a rainfall database, related to the input variables of the MISO model (humidity 
relative in the air, temperature, atmospheric pressure, speed wind) fuzzy sets were formulated 
in the consequent of Mamdani fuzzy model. The development of the proposed fuzzy model 
was based on a research and analysis of meteorological data of the input variables. First, only 
two variables were selected for input system (relative humidity and temperature). Considering 
that the climate behavior varies throughout the year, data were collected for different times of 
the year, it were also analyzed the degree of influence that the choice of months have on the 
rain prediction provided by the system. A study of how the two variables (humidity relative in 
the air and temperature) are related to rain was performed in order to define the fuzzy sets and 
rules in the Mamdani fuzzy model consequent. Computational results show the efficiency of 
the proposed methodology, once the system presents satisfactory results to rain prediction. 
KEYWORDS: Mamdani; MISO fuzzy model; weather forecast 
 

INTRODUÇÃO 

Predizer com eficiência o comportamento atmosférico é uma das preocupações mais 

constantes das estações pluviométricas existentes. Para tanto, diversas técnicas não lineares de 

inteligência artificial tem surgido como ferramentas alternativas para a simulação e previsão 
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de chuva, como por exemplo, as RNA’s – Redes Neurais Artificiais (DARJI; DABHI; 

PRAJAPATI, 2015), a técnica do Ensemble ou previsão por conjunto, que tem como base o 

processamento de diferentes condições iniciais da atmosfera (MONIRA; FAISAL; HIROSE, 

2011). 

A otimização na previsão do tempo deve-se ao fato de que a precipitação pluviométrica 

é uma variável difícil de ser modelada devido a não linearidade e a alta variabilidade dos 

fatores que a originam. Isso gera certo grau de imprecisão nas previsões do tempo que deve 

ser atenuado ao máximo para se garantir confiabilidade e precisão às mesmas. Tendo por base 

as variações e incertezas que determinados fatores climáticos apresentam, como a umidade do 

ar, temperatura, pressão atmosférica, velocidade dos ventos, entre outras, a lógica nebulosa se 

mostra como uma alternativa viável de processar esses dados, visto que sua principal 

característica é o tratamento da incerteza de determinada informação (PIRES; SERRA, 2013) 

(SERRA, 2012).  

Nos últimos anos, a lógica nebulosa vem ganhando espaço em estudos que envolvem 

variáveis não lineares, se apresentando como um fator muito importante para o 

desenvolvimento de sistemas baseados em dados meteorológicos. Dessa forma, o emprego de 

sistemas baseados em lógica nebulosa, na medição da precipitação pluviométrica, mostra 

resultados satisfatórios, tornando-o mais confiável para quem o utiliza.  

Tendo em vista que a lógica nebulosa  é utilizada para o tratamento de incerteza e 

imprecisão de variáveis, este trabalho apresenta um sistema de previsão climática baseado em 

um modelo MISO nebuloso capaz de fornecer a previsão de chuvas para a cidade de São Luís 

– MA.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na primeira fase do desenvolvimento do projeto foi realizado um levantamento 

bibliográfico nas áreas de meteorologia, lógica nebulosa, dentre outras, para fundamentação 

teórica da pesquisa. Com base nesse estudo, foram definidas as variáveis de entrada do 

sistema para que, a partir destas, pudesse ser fornecida a previsão de chuva como variável de 

saída. Foram definidas duas variáveis de entrada para o sistema (temperatura média do ar e 

umidade relativa do ar) e a precipitação de chuva dada em milímetros (mm) foi definida como 

variável de saída. Apesar de serem utilizadas apenas duas variáveis como entrada, o sistema 

de previsão climática apresentou um bom desempenho.  
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Após serem definidas as variáveis de entrada e saída do sistema, um banco de dados foi 

pesquisado para fornecer dados históricos referentes a estas variáveis. A base de dados 

utilizada foi o BDMEP – Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa, cujos 

dados são adquiridos através das estações de medição do INMET – Instituto Nacional de 

Meteorologia. Os dados coletados correspondem aos 53 meses compreendidos entre os anos 

de 2010 a 2015 para a cidade de São Luís – MA e foram divididos em 41 meses para o 

conjunto de dados de treinamento do sistema e 12 meses para o conjunto de dados de testes. O 

conjunto de treinamento é o responsável pela aquisição de conhecimento do sistema enquanto 

que o de teste é utilizado para a validação e verificação do desempenho do sistema.  

Em seguida, foi iniciada a formulação dos conjuntos nebulosos para o modelo de 

previsão proposto. A estrutura adotada para o modelo foi a de Mamdani, cuja  - 

ésima regra nebulosa do sistema é definida a partir da expressão dada a seguir: 

 
 

(1) 

 onde  corresponde às variáveis linguísticas (no caso, as variáveis definidas como 

entradas) do antecedente da regra nebulosa;  correspondem às partições nebulosas das 

variáveis linguísticas;  é a saída do modelo Mamdani, representada pela partição nebulosa 

. O método de defuzzificação utilizado foi o do centro de gravidade ou centroide, definido 

pela seguinte equação: 

 

 

(2) 

onde  é o valor central da regra  e  é o número de regras do sistema nebuloso. 

Após análise prévia dos dados dos 53 meses, foram obtidos os seguintes conjuntos 

nebulosos observados em Figura 1, Figura 2 e Figura 3.  
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Figura 1: Conjuntos nebulosos para a entrada temperatura média do ar. IFMA, 2016. 

Figura 2: Conjuntos nebulosos para a entrada umidade relativa do ar. IFMA, 2016. 

Figura 3: Conjuntos nebulosos para a saída precipitação. IFMA, 2016. 

Definida a partição do universo de discurso de cada variável em conjuntos nebulosos, 

foram obtidas as regras nebulosas a partir dos dados históricos das duas variáveis de entrada e 

da variável de saída. Foi desenvolvido um algoritmo que utilizou o conjunto de dados de 

treinamento para serem geradas as regras do sistema, que são as responsáveis pela tomada de 

decisão do mesmo. Tal algoritmo foi capaz de estudar o comportamento climático a partir dos 

registros do banco de dados e assim fornecer as regras nebulosas utilizadas na previsão do 

tempo. Foram obtidas 15 regras, sendo que 2 destas regras foram excluídas por falta de 

consistência com o problema abordado.  
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Após serem consolidadas, as regras foram testadas no modelo nebuloso desenvolvido e 

foram obtidos os resultados para a precipitação de chuva a partir das mesmas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o desenvolvimento da estrutura nebulosa Mamdani, pode-se perceber que o 

comportamento do sistema depende tanto do número de variáveis de entrada que este possui 

como da extensão do período em que os dados históricos são analisados. No início da 

pesquisa foram utilizados apenas quatro meses como conjunto de dados de treinamento e a 

previsão de chuva obtida via simulação atingiu patamares razoáveis, porém não os melhores 

possíveis. Como forma de otimizar o sistema, ampliou-se o período de tempo analisado 

gradativamente até 53 meses quando foram obtidos os melhores resultados.   

Mesmo com a limitação do número de variáveis de entrada, os resultados obtidos pelo 

sistema foram bastante satisfatórios. Na Figura 4 observam-se os valores previstos da 

precipitação pelo sistema proposto comparados com os valores registrados no banco de dados. 

Os dias apresentados correspondem aos 31 dias do mês de março de 2015. 

 

 

 

Figura 4: Resultados obtidos pelo sistema nebuloso. IFMA, 2016 

É possível perceber através da Figura 4, o comportamento semelhante entre as duas 

curvas e a aproximação entre os valores fornecidos pelo sistema e os registrados no banco de 

dados. Os resultados comprovam a eficiência do método utilizado na previsão climática.  
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Algumas modificações no modelo apresentado podem contribuir para aumentar a sua 

precisão e confiabilidade. Uma delas seria o aumento do número de variáveis de entrada, pois 

um número maior de fatores que descrevem o comportamento climático seria analisado pelo 

sistema. Outra maneira seria o aumento do conjunto de dados de treinamento visto que seria 

levada em conta toda a variabilidade dos fatores que originam a chuva ao longo de vários 

anos.  

 

CONCLUSÕES 

A lógica nebulosa, nos últimos anos, tem-se apresentado como uma alternativa para o 

desenvolvimento de sistemas baseados em dados meteorológicos propiciando um tratamento 

mais eficaz das incertezas que advém dos fatores climáticos.  

Em virtude dos fatos mencionados, a previsão climática baseada em lógica nebulosa 

pode apresentar resultados cada vez melhores na busca por maior confiabilidade em sistemas 

de previsão. A aplicação do sistema desenvolvido é ampla e beneficia a sociedade como um 

todo. Sistemas de previsão do tempo podem auxiliar em tomadas de decisão que vão desde a 

indústria ao trabalho no campo.  

Diante dos resultados obtidos neste artigo, o emprego da lógica nebulosa para a 

previsão de chuvas mostrou-se promissor abrindo possibilidades para novos projetos, 

garantindo alta qualidade e precisão em previsões climáticas. 
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RESUMO: O desenvolvimento científico e tecnológico torna os softwares educacionais mais 
acessíveis, e sua utilização mais necessária na busca de conhecimento. Desse modo, a fim de 
tornar mais dinâmico o processo de aprendizado de estudantes do curso técnico em Logística 
na disciplina de Estoques, o presente trabalho traz a criação de um software acadêmico de 
simulações na área de gerenciamento de estoque, que utiliza planilhas de Word Excel com 
uma interface em Visual Basic Aplication. Inicialmente, foi feito um estudo bibliográfico 
sobre as dimensões que envolvem a gestão de estoques, plataformas virtuais de simulação e o 
Visual Basic Application para Microsoft Excel. Em seguida, estudou-se o Excel avançado e o 
VBA para que, só então, pudesse se fazer a seleção e a delimitação do conteúdo do simulador 
acadêmico. Quanto à natureza, o estudo pode ser classificado como aplicado, com abordagem 
qualitativa, de cunho exploratório. Os resultados obtidos até o presente momento mostram as 
interfaces do simulador bem definidas, além dos desafios de simulações, ferramentas de 
auxílio ao jogador (como calculadoras) prontas e banco de dados em fase de 
desenvolvimento. 
 
Palavras–chave: Educação, Logística, Simulações, Aprendizado. 
 

SIMULATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE IN TEACHING OF 
INVENTORY MANAGEMENT 
 
ABSTRACT: The scientific and technological development makes them more accessible 
educational software, and its most necessary use in the pursuit of knowledge. Thus, in order to 
make more dynamic the learning process of students of the technical course in Logistics in 
stocks discipline, this work brings the creation of an academic software simulations in 
inventory management area, which uses Word Excel spreadsheets with an interface in Visual 
Basic Aplication. Initially, it was made a bibliographic study on the dimensions involving 
inventory management, virtual simulation platform and Visual Basic Application to Microsoft 
Excel. Then studied the Advanced Excel and VBA for only then could make the selection and 
delimitation of the academic simulator content. The nature, the study can be classified as 
applied with a qualitative approach, of an exploratory nature. The results to date show the 
interfaces of well defined simulator, and the challenges simulations aid the player tools (such 
as calculators) ready and database development. 
 
KEYWORDS: Education, Logistics, Simulation, Learning. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, torna-se fundamental a utilização de 

recursos tecnológicos como ferramenta de auxílio ao modo de aprendizagem. De acordo com 

Borges (1999), na educação, o uso da informática está cada vez mais presente como 

ferramenta pedagógica, mostrando ser uma forma de ensino mais dinâmica, que pode 

promover um aprendizado mais significativo, desenvolvendo a motivação do aluno na 

construção de novos conhecimentos. 

 Para isso, já existem várias ferramentas que possibilitam a integração da informática 

para fins educativos. Uma delas são os softwares educacionais que, de acordo com Alves 

(2005), vêm crescendo cada vez mais nas últimas décadas, ganhando espaço na esfera 

educacional. 

No ensino técnico, as ferramentas de simulação exercem um papel ainda mais 

importante, uma vez que elas atuam sobre a formação de profissionais, tornando-os mais 

capacitados para lidarem com situações que estes só vivenciariam no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, o ensino da Logística, bem como do gerenciamento de estoques, requer 

recursos atuais para preparar melhor esses profissionais, de modo que eles possam atender às 

exigências do mercado. 

Concomitante a isso, o avanço das tecnologias e da informática associado ao processo 

de globalização têm ocasionado um rápido crescimento das técnicas logísticas e, por isso, 

muitas universidades e institutos federais já ofertam cursos desde o nível técnico até o 

doutorado nessa área, fazendo com que o mercado passe a ser extremamente competitivo. 

Por outro lado, no que se refere à metodologia de ensino, são muitas as queixas dos 

estudantes referentes à falta de práticas associadas ao conteúdo que é passado em sala de aula, 

como é apontado na pesquisa de Augusto (2007) sobre as dificuldades de implantar atividades 

práticas em escolas estaduais. Já os professores se queixam por não haver ferramentas que 

atendam às suas necessidades, ou porque elas são caras e, por isso, se tornam inviáveis para a 

escola, ou porque não são condizentes com o nível dos estudantes que irão utilizá-las, ou 

simplesmente porque não é possível o acesso. 

Diante disso, surge a necessidade de criar programas que auxiliem os métodos de 

aprendizagem já utilizados em sala de aula. Esse tipo de ferramenta, se utilizada de maneira 

correta, com métodos que o contextualize no processo de ensino-aprendizagem, se torna um 

agente importante na capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e até mesmo das 

próprias instituições de ensino. 
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Assim, este trabalho traz a criação de um simulador acadêmico de gerenciamento de 

estoques, que visa proporcionar aos estudantes uma aprendizagem prática de operações 

logísticas referentes à atividade de estocagem. O objetivo, após a conclusão do trabalho, é 

aplicar essa ferramenta em sala de aula como objeto complementar ao ensino da disciplina de 

Estoques para os alunos do curso técnico em Logística. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada na condução deste trabalho é essencialmente exploratória com 

uma abordagem qualitativa, no sentido de buscar conhecer e descrever com maior 

profundidade o assunto estudado (BEUREN, 2003). E experimental, pois consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis e definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre as dimensões que envolvem 

a gestão de estoques; plataformas virtuais de simulação – a fim de identificar qual seria a 

melhor plataforma a ser utilizada, levando em consideração as limitações do pesquisador e os 

objetivos do trabalho; e o Visual Basic Application (VBA) para Microsoft Excel. 

Tendo isso e o objeto de estudo bem definidos, o segundo passo foi estudar o Excel 

avançado e o VBA, para que se pudesse expandir o conhecimento sobre essas ferramentas e 

aprender a manuseá-las da melhor forma. O terceiro passo foi fazer a seleção do conteúdo que 

seria utilizado pelo simulador e, em seguida, decidir qual seria a melhor forma de abordar esse 

conteúdo na ferramenta. 

 

SELEÇÃO DO CONTEÚDO 

O tema em questão – gerenciamento de estoques – abarca uma diversidade de tópicos 

necessários ao seu aprendizado. Por isso, para a seleção do conteúdo do software foi 

necessário explorar, inicialmente, as informações de diferentes autores e suas condutas 

práticas. Dessa busca à literatura, elaborou-se um material composto pelas seguintes 

informações: 

Logística e as atividades primárias e secundárias; estoque e suas vantagens e 

desvantagens; funções do sistema de estocagem; políticas de estoque; tipos de demanda; 

controle de estoques; tipos de estoques; previsão para estoques; custos de estoques; lote 

econômico de compra; níveis de estoque; classificação ABC; sistemas de controle de 

estoques; giro, antigiro, taxa de rotatividade e cobertura de estoques. 
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DELIMITAÇÃO DO CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR 

Para o desenvolvimento do simulador acadêmico de gerenciamento de estoques 

estabeleceu-se basicamente oito fases: 1 – a aprendizagem da linguagem VBA/Excel; 2 – 

escolha dos testes e protocolos mais adequados; 3 – experimentação de diferentes interfaces; 

4 – (fase atual em que a pesquisa se encontra) programação, testagem e revisão da 

programação; 5 – desenvolvimento do manual; 6 – desenvolvimento de um questionário para 

verificar a usabilidade do software; 7 – testagem do software por professores de logística e 

por um profissional da área de informática e; 8 – Ajustes e finalização da ferramenta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após compreender a linguagem de programação VBA, escolhido o público alvo dos 

testes e seus protocolos, buscou-se, então, a implementação das rotinas dentro do Excel, ou 

seja, transferir as equações de predição para dentro das planilhas eletrônicas do Excel (Figura 

1). A partir daí, foi possível criar as primeiras interfaces do simulador, como mostram as 

figuras abaixo.  

 O software em desenvolvimento está sendo programado em linguagem de 

programação Visual Basic Applications (VBA) para Microsoft Excel. Pode-se entender como 

macros uma série de ações pré-programadas para serem executadas a partir de um 

determinado procedimento, em uma ordem definida, como o clicar do mouse, apertar uma 

combinação de teclas ou a partir de determinados resultados, entre outros. Por ter sido 

desenvolvido no VBA-Excel, o simulador só pode ser utilizado em computadores que 

possuem o Microsoft Excel. A partir da versão do Microsoft Excel 2003, o usuário terá todas 

as funcionalidades deste projeto. 

 

Figura 1. Interface de login bem definida. Dados da pesquisa, 2016. 
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 A Figura 1 apresenta a tela inicial do simulador, que solicitará ao usuário um login e 

senha para que ele possa acessar o sistema. Caso este usuário não possua uma conta, ele 

poderá clicar no botão “Clique aqui se ainda não possui uma conta”, na mesma tela, e a tela 

para criar uma conta (Figura 2) será exibida. É importante salientar que o simulador trabalha 

na forma offline, ou seja, sem conexão com a internet. Portanto, só é possível que o mesmo 

usuário acesse novamente o seu login se ele utilizar o mesmo computador em que fez o 

registro. 

 

Figura 2. Tela de criação de conta no sistema. Dados da pesquisa, 2016. 
  

Após preencher todos os campos corretamente, o sistema armazenará em seu banco de 

dados (o Excel) as informações do usuário para que não haja necessidade de criar um login 

novamente quando este usuário acessar aquele computador.  

 

Figura 3. Tela de start do simulador. Dados da pesquisa, 2016. 
 

A partir desta tela, o usuário poderá escolher entre as opções de: ver as instruções; 

iniciar a simulação; ir para a tela principal (ou tela de controle) (Figura 6) ou; ver informações 

sobre o desenvolvedor.  
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Ao clicar em “Iniciar simulação”, o sistema mostrará uma sequência de telas que 

explicam o funcionamento do simulador, bem como a empresa na qual o usuário irá atuar – 

neste caso, Campano S.A, uma fábrica de laticínios, até chegar à sua primeira tarefa, como 

mostra a Figura 4. 

  

Figura 4. Primeiro desafio da simulação. Dados da pesquisa, 2016. 
 

Ao selecionar uma opção e clicar no botão “confirmar”, a resposta do usuário será 

armazenada no banco de dados do programa para que, no final da simulação, o aluno 

possa receber um relatório com o percentual de erros e acertos que obteve. Ao clicar no 

botão de dúvida (?), o usuário terá acesso a uma série de exemplos e conceitos 

relacionados ao assunto que está sendo abordado naquele desafio, podendo o jogador ter 

acesso a essa função 5 vezes em cada fase da simulação, as quais são denominadas: fase 

1 – estagiário, fase 2 – supervisor e fase 3 – gerente. Cada uma apresentando 15 

desafios. 

Ao acertar, uma mensagem de incentivo aparecerá na tela e, em seguida, surgirá 

um novo desafio. Ao errar, uma mensagem de alerta será exibida e, em seguida, uma 

tela mostrando a resolução correta do desafio será exibida. 

Cada simulação apresenta, antes de seu desafio, uma breve explicação 

contextualizada sobre o tema que será abordado, podendo ser em forma de uma 

situação, de um evento, de uma notícia de jornal etc. A Figura 5 apresenta um pequeno 

exemplo disso. 
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Figura 5. Desafio número 20, contabilidade de custos. Dados da pesquisa, 2016. 
 

Caso o usuário selecione a opção “Tela principal”, ele irá para a tela representada 

pela Figura 6, onde poderá navegar livremente pelas funções do programa, bem como 

calculadoras, quadros com conceitos e definições, criar planilhas etc. Algumas delas 

estão exibidas nas Figuras 7, 8, 9 e 10. 

 

Figura 6. Tela principal do simulador. Dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 7. Tela de cadastro de clientes. Dados da pesquisa, 2016. 
 

 

Figura 8. Tela de opções de calculadora de custos de estoques. Dados da 
pesquisa, 2016. 

 

 

Figura 9. Calculadora e gráfico de custo de pedido. Dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 10. Calculadora e gráfico do Lote Econômico de Compra (LEC). Dados 
da pesquisa, 2016. 

 

CONCLUSÕES 

Diante disso, a utilização de projetos reais como exemplos acadêmicos torna-se viável 

neste contexto, permitindo aos alunos vivenciarem, em um cenário fictício, situações que 

somente presenciariam quando inseridos no mercado de trabalho.  

Além disso, o desenvolvimento deste software permitirá que os pesquisadores 

aprimorem o conhecimento na área em que estudam, além de ter uma visão mais ampla das 

várias áreas que o estudo envolve. 

As competências e habilidades gerais do técnico, quanto à aplicação de conhecimentos 

logísticos, bem como de estoques e estratégia, é incentivada pela aplicação de conceitos e de práticas 

que envolvem computação, jogos e simulação. O uso de planilhas Excel com VBA traz tais conceitos 

e práticas e contribui para a melhoria destas competências e habilidades. 

Também ganha força o reconhecimento da importância da utilização de ferramentas 

que associem o conteúdo ministrado em sala de aula à prática dos estudantes. Os simuladores 

e jogos de empresas, portanto, preparam esses estudantes para atividades de planejamento e 

tomada de decisão que estes somente enfrentariam no mercado de trabalho, após a conclusão 

do curso. 

 Assim, conclui-se que o produto obtido ao final deste projeto poderá trazer benefícios 

tanto para os estudantes, que terão a oportunidade de aprender um conteúdo técnico, de forma 

prática, lúdica e não impositiva; quanto para os professores que poderão oferecer aos seus 

alunos algo novo, diferente das ferramentas utilizadas tradicionalmente; e também para 

instituição de ensino, que poderá certificar-se, além de poder mostrar para a sua comunidade,  

que se preocupa com a qualidade na formação de seus alunos. 
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RESUMO: O ruído é um fenômeno cada vez mais presente em nosso dia-a-dia, sendo as 
instalações hidráulico-sanitárias um dos principais itens na lista de reclamação dos usuários 
no tocante ao conforto acústico das edificações. Diante do exposto, este artigo tem por 
objetivo, realizar uma ampla revisão bibliográfica sobre a importância da acústica em 
edificações, e especificamente, apresentar possíveis soluções para minimizar o ruído em 
instalações prediais hidráulico-sanitárias. De acordo com os resultados obtidos, concluímos 
que é extremamente importante o cuidado com a acústica no tocante aos sistemas prediais, 
sendo que as ações que visam atenuar os ruídos em tubulações, vão desde o dimensionamento 
das canalizações e locação dos aparelhos sanitários, passando pelo uso de novos materiais, 
equipamentos e dispositivos, e finalmente, chegando ao isolamento acústico das instalações. 
Desta forma, o conhecimento e aplicação dessas formas possíveis de melhorar o desempenho 
acústico das instalações prediais tornam-se cada dia mais imprescindível para os ocupantes 
das edificações na busca pelo seu conforto acústico. 
Palavras–chave: barulho, dispositivos, materiais, tubulações 
 
SOLUTIONS  TO NOISE ATTENUATION IN HYDRAULIC-SANITARY 
FACILITY BUILDING 
 
ABSTRACT: The noise is a phenomenon increasingly present in our daily lives, being 
hydraulic facilities health and one of the main items in the complaint of users, as regards 
acoustic comfort of the buildings. On the above, this article aims to carry out a wide 
bibliographical review about the importance of acoustics in buildings, and specifically, to 
present possible solutions to minimize noise in hydraulic-sanitary facility building. According 
to the obtained results, we conclude that it is extremely important to be careful with the 
acoustics as regards building systems, and the actions that aim to mitigate the noise in pipes, 
ranging from the sizing of pipes and rental of sanitary appliances, through the use of new 
materials, equipment and devices, and finally, sound insulation of the premises. In this way, 
the knowledge and application of these possible ways to improve the acoustic performance of 
building facilities, becomes increasingly essential for occupants of buildings in search for 
your acoustic comfort. 

KEYWORDS: devices, materials, noise, pipes 
 

INTRODUÇÃO 

         O termo “ruído” possui diversas definições. Segundo Bistafa (2006), o ruído pode ser 

definido como um som sem harmonia e que no geral tem uma conotação negativa. Lida 
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(2005), em sua definição mais subjetiva, o ruído nada mais é do que um som indesejável. 

Porém, é importante ressaltar que um som pode ser indesejável para um indivíduo, mas não 

para outro. 

         Segundo Eniz e Garavelli (2006), o ruído urbano está cada vez mais presente no 

cotidiano, em residências, locais de trabalho, ambientes de lazer, hospitais e escolas, podendo 

prejudicar as relações sociais, a comunicação, o comportamento, o rendimento escolar e a 

saúde das pessoas. 

          O desempenho acústico em edificações está claramente relacionado ao incômodo 

gerado pelo ruído, o qual pode ser avaliado por índices estabelecidos em normas e 

regulamentações, bem como através de análise objetiva e subjetiva efetuada junto aos 

usuários das edificações. (REZENDE; RODRIGUES; VECCI, 2014) 

           Analisando especificamente as instalações hidráulico-sanitárias, são diversas as causas 

de ruídos nesses sistemas prediais. Em edifícios desde o recalque para o reservatório superior, 

até o sistema de esgotos sanitários, existem muitas condições geradoras de ruídos. Vibrações 

do sistema de recalque de água, que se propagam através da estrutura, escoamentos de água 

por curvas, cotovelos, registros, fechamento repentino dos componentes, choque de água com 

as superfícies dos equipamentos de utilização como cubas, lavatórios, banheiras e pias; 

escoamento de água pela bacia sanitária, ralos e sifões, tubulação de esgotos; deslocamento de 

bolsões de ar pelas tubulações, além de outras, são contribuintes nos níveis de ruído (Querido 

et.al.1993). 

          O ruído gerado não se restringe somente ao ambiente sanitário, como também poderá 

causar incômodo aos aposentos contíguos e mesmo à apartamentos vizinhos, aguçando os 

problemas e constrangimentos de vizinhança. Pois que, além do desconforto e embaraço, 

causam uma completa invasão da privacidade de outrem; muito mais talvez do que outros 

ruídos de origem doméstica (Querido et.al.1993). 

         Nas instalações hidráulico-sanitárias, grande parte das situações geradoras de ruídos 

poderão ser evitadas com um projeto abrangente e empregando-se materiais e aparelhos com 

características acústicas controladoras (BISTAFA, 1991) 

         Diante do exposto, este artigo tem por objetivo, realizar uma ampla e atual revisão 

bibliográfica sobre a importância da acústica em edificações, e especificamente, apresentar 

possíveis soluções para minimizar o ruído em instalações prediais hidráulico-sanitárias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

         Este artigo foi desenvolvido utilizando-se a pesquisa bibliográfica.  Todas as 

informações foram obtidas em livros, artigos, periódicos, catálogos de produtos, manuais 

técnicos e outras produções científicas, e estão dispostas no artigo de forma clara e objetiva, 

com o intuito de trazer esclarecimentos sobre soluções para redução de ruídos em instalações 

prediais hidráulico-sanitárias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dimensionamento das Tubulações 

         A primeira medida para diminuir ruído em instalações de água-fria, refere-se ao 

dimensionamento. A NBR 5626 (ABNT,1998) recomenda que as tubulações sejam 

dimensionadas de modo que a velocidade da água, em qualquer trecho, não ultrapasse 3 m/s. 

Acima desse valor, ocorre um ruído desagradável na tubulação, devido à vibração das paredes 

ocasionada pela ação do escoamento da água. (Carvalho Júnior, 2013). 

Utilização de Novos Materiais em Instalações Prediais 

       Um dos novos materiais que podem contribuir na redução dos níveis de ruído são os 

tubos PEX, os quais possuem como principal característica a alta flexibilidade. Para Carvalho 

Junior (2013) tal material, o polietileno reticulado, por ser menos rígido e permitir que a água 

passe por trajetos curvos de forma mais suave, tende a diminuir os ruídos. Segundo o 

Catálogo Predial Tigre (2011) quando instalados os tubos PEX Monocamada embutidos em 

alvenaria é obrigatório o uso de bainha, o que garante uma livre movimentação das tubulações 

condutoras de água por não estarem solidárias a estrutura diminuindo o ruído. 

 

Figura 01. Colocação da bainha na alvenaria (Tigre, 2011) 

 

 O PVC Mineralizado é uma linha de tubos e conexões de PVC de alta densidade com 

paredes mais espessas e aditivos minerais, com objetivo de reduzir o problema de ruídos nas 

instalações hidráulicas. Reduzem o barulho provocado pelo deslocamento da água nas 

tubulações; sendo utilizados principalmente em redes de esgoto de edifícios e fornecidos com 

os mesmos diâmetros comerciais das linhas convencionais, possuindo ainda, anéis de 

vedação. 
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Figura 02. Desempenho Acústico do PVC Mineralizado (Amanco, 2016) 

 

Utilização de Dispositivos nos Aparelhos e Instalações 

 Cézar, Moya e Souza (2015) relatam que os tubos e conexões de PVC série normal 

utilizados com fixação metálica são causas para a percepção de ruídos nos edifícios, 

entretanto, a simples utilização de braçadeiras confeccionadas em material plástico, que 

possuam flexibilidade para o amortecimento dos efeitos vibratórios no escoamento nos 

condutos, pode reduzir o nível de ruídos para índices aceitáveis. 

         Para combater o golpe de aríete, podem ser usados alguns recursos, como válvulas de 

descarga e registros com fechamento mais suave, limitação da velocidade nas tubulações etc. 

Em prédios, é preferível utilizar caixas de descarga, pois além de consumirem menor 

quantidade de água, não provocam golpe de aríete (Carvalho Júnior, 2013). Outra 

possibilidade para combater o golpe de aríete é a utilização de juntas de expansão de 

borracha, as quais absorvem vibrações em tubulações (colunas de distribuição, tubulações de 

sucção e recalque de bombas, etc.) ajudando na redução de ruído. 

 

Figura 03. Junta de Expansão de Borracha (VRP Premium, 2016) 

 

 A utilização de acessórios, tais como arejadores, redutores de vazão e registros 

reguladores de vazão geram economia de água, pois reduzem a vazão sem diminuir o 

conforto, consequentemente, reduzem o ruído nas torneiras e chuveiros devido as altas vazões 

(Docol, 2016). 
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Figura 04. Registro regulador de vazão e arejador (Docol, 2016) 

 

        A Amanco (2016) apresenta uma série de dispositivos da Linha Silentium PVC, que 

podem ser utilizadas nas linhas normal e reforçada de Esgoto, visto que possuem os mesmos 

diâmetros comerciais. A seguir são apresentados esses dispositivos: 

Amortecedor Acústico: é um dispositivo aplicado entre o corpo da caixa sifonada e o 

prolongador, proporcionando uma redução da transmissão do ruído estrutural ocasionado pela 

vibração do sistema.  

 

Figura 05. Amortecedor acústico (Amanco, 2016) 

Defletor Acústico: Desenvolvido especialmente para instalação em box de banheiro. 

Fabricado totalmente em borracha especial. Instalado diretamente no Porta Grelha da Caixa 

Sifonada. Pode ser aplicado em caixas sifonadas já instaladas. 

 

Figura 06. Defletor acústico (Amanco, 2016) 

 

Suporte para Caixa Sifonada: suportes especiais para fixar e sustentar as caixas sifonadas. 

Por suas características, reduz significativamente o ruído causado pelas vibrações das 

tubulações. A utilização do suporte é fundamental para garantir o bom desempenho do 

sistema. 
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Figura 07. Suporte para Caixa Sifonada (Amanco, 2016) 

 

Amortecedor Acústico para Vaso Sanitário: é instalado entre a conexão e o prolongador para 

vaso sanitário. É vendido acompanhado de duas abraçadeiras metálicas. 

 

Figura 08. Amortecedor Acústico para Vaso Sanitário (Amanco, 2016) 

 

Abraçadeira para Esgoto: abraçadeiras especiais fabricadas com borracha especial isolante, 

nos diâmetros DN 40 até DN 150 que servem para fixar as tubulações verticais e horizontais, 

e reduzem significativamente o ruído causado pelas vibrações das tubulações. 

 

Figura 09. Abraçadeira para Esgoto (Amanco, 2016) 

 

Isolamento Acústico das Tubulações 

         A Tratamento Acústico (2016) apresenta os canos e tubos bipartidos que são 

revestimentos especiais para isolamento acústico, em lã de rocha ou lã de vidro, projetados 

para cobrir toda a extensão de tubulações impedindo a transmissão sonora e térmica de um 

ambiente para outro. É uma ótima solução de isolamento acústico, pois reduz o ruído do som 

da descarga de um apartamento para outro ou o ruído de uma bomba d’água, por exemplo. 

 

Figura 11. Isolamento Acústico de Acústico Tubulações (Tratamento, 2016) 
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      A Tratamento Acústico (2016) também projeta e executa, por cabines acústicas, o 

Enclausuramento de Máquinas como: compressores, motores, sopradores, grupos geradores, 

etc. No desenvolvimento dessas cabines leva-se em consideração o nível de redução de ruído 

que se quer e a vazão de ar necessária para o perfeito funcionamento do equipamento.  

 

Figura 12.  Enclausuramento de máquinas e motores (Tratamento Acústico, 2016) 

 

 A AUBICON (2016) apresenta uma manta acústica fabricada com resíduos de borracha 

virgem EPDM e grânulos de pneus reciclados. A manta deve envelopar e revestir toda a 

tubulação hidráulica do imóvel, sendo fixada por braçadeiras plásticas exisitindo também as 

peças pré-moldadas para revestimento das caixas sifonadas. O produto atua nos ruídos aéreos 

e evita que a vibração passe com intensidade para o resto da estrutura. 

 

Figura 13. Manta acústica envolvendo caixa sifonada e ramais de esgoto 

Disposições e Recomendações Construtivas 

          A seguir serão elencadas algumas recomendações construtivas feitas por Aidar (1998) 

que devem ser observadas: 

 Locar as peças de utilização na parede oposta à contigua aos ambientes habitados; 

 Não utilizar tijolos vazados de cerâmica ou concreto nas paredes que suportem (ou tragam 

embutidas) tubulações de água de alimentação com ramais para válvula de descarga ou sob 

pressurização pneumática; 

 Deixar um recobrimento mínimo de 50 mm (tijolo maciço, argamassa, ou tijolo + 

argamassa) na fase voltada para dormitórios, sala de estar, sala íntima, escritórios e home 

theater; 

 Utilizar vasos sanitários acoplados à caixa de descarga, em vez de válvulas e descarga. 
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CONCLUSÕES 

         Diante do exposto, podemos concluir que é extremamente importante o cuidado com a 

acústica, no tocante as instalações prediais hidráulico-sanitários, visto ser essa uma das 

principais reclamações dos usuários das edificações. As ações que visam atenuar os ruídos em 

tubulações, vão desde o dimensionamento das canalizações e locação dos aparelhos 

sanitários, passando pelo uso de novos materiais, equipamentos e dispositivos, e finalmente, 

chegando no isolamento acústico das instalações. Desta forma, o conhecimento das formas 

possíveis de melhorar o desempenho acústico das instalações prediais, torna-se cada dia mais 

imprescindível para os ocupantes das edificações. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre eficiência energética relativa à iluminação 
em uma instituição educacional. O objetivo é averiguar a viabilidade técnica e econômica da 
implementação de lâmpadas LED no Campus Apodi do IFRN como forma de reduzir os 
custos com energia elétrica, seguindo as diretrizes da Portaria Nº. 370 do Ministério da 
Educação. A metodologia utilizada consistiu no levantamento das cargas in loco, análise 
luminotécnica utilizando o software DIALux, proposta de substituição da iluminação existente 
por iluminação LED e análise da viabilidade econômica. Os resultados obtidos indicam que é 
possível atingir uma redução de até 30.588 kWh por ano, o que resulta em uma economia 
anual da ordem de 12,5 mil reais. O investimento para a substituição é aproximadamente 22,9 
mil reais, o payback deste projeto será atingido em um período de 1 ano e 10 meses. Portanto, 
sua implantação é viável. 
 
Palavras–chave: Eficiência energética, Iluminação, Redução de custos com energia , 
Retrofit, DIALux. 
 

REPLACING TUBULAR FLUORESCENT LAMPS FOR LED LAMPS. 
AN ANALYSIS FOR LEARNING ENVIRONMENTS IN IFRN – 
CAMPUS APODI 
 
ABSTRACT: This paper presents a study about energy efficiency on lighting in an 
educational institution. The aim is to determine the technical and economic feasibility of 
implementing LED lamps in Campus Apodi IFRN as a way to reduce electricity costs, 
following the guidelines of Ordinance no. 370 of the Ministry of Education. The methodology 
consisted in quantify loads on the spot, luminotechnical study using DIALux software, 
proposal to replace existing lighting with LED and analysis of economic viability. The results 
indicate that it is possible to achieve a reduction up to 30,588 kWh per year, resulting in 
annual savings of R$ 12,500. The investment for the replacement is about R$ 22,900, the 
payback of this project will be achieved in a period of 1 year and 10 months. Therefore, it is 
feasible to implement. 

 
KEYWORDS: Energy efficiency, Lighting, Energy savings, Retrofit, DIALux.  
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INTRODUÇÃO 

A energia é um ativo estratégico para todas as nações e a sua produção envolve 

impactos econômicos, sociais, políticos e ambientais. Em um mundo com recursos naturais 

escassos a preocupação com o uso eficiente e racional da energia elétrica está cada vez mais 

presente na sociedade. 

Neste cenário, a utilização de técnicas que aumentem a eficiência energética das 

instalações elétricas tem se tornado cada vez mais importante na redução do consumo de 

energia, seja para unidades residenciais, como para indústrias, comércios e instituições 

públicas. 

Conforme Ryckaert (2010) a iluminação representa entre 5 e 15% do consumo total de 

energia elétrica nos países desenvolvidos. No Brasil, especificamente nos prédios públicos, 

Vargas Junior (2006) afirma que iluminação representa 24% do consumo de energia. Esta 

pesquisa propõe-se a atacar diretamente o problema utilizando técnicas de eficiência 

energética para reduzir o consumo de uma instituição pública de ensino e consequentemente 

reduzir os seus custos de operação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa desenvolveu-se no Campus Apodi do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), sendo analisado o período de junho/2015 a 

junho/2016. 

A metodologia utilizada consistiu no levantamento das cargas in loco, análise 

luminotécnica utilizando o software DIALux, proposta de substituição da iluminação existente 

por iluminação LED e análise da viabilidade econômico-financeira. 

Em um primeiro momento, foi realizado o levantamento das cargas in loco, dividindo os 

ambientes de acordo com o seu uso. O tempo de uso das lâmpadas varia entre os diversos 

locais da instituição, sendo que a parcela mais representativa são as salas de aula, onde as 

lâmpadas ficam acesas em média 11 horas por dia. 

Em seguida analisou-se os ambientes do ponto de vista luminotécnico utilizando o 

software DIALux, sendo possível determinar a quantidade e disposição das lâmpadas e 

luminárias de forma a obter um melhor aproveitamento da iluminação. 

O próximo passo foi propor a substituição da iluminação existente por iluminação de 

LED. Para tanto, foi realizada análise do ponto de vista técnico e financeiro. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A portaria nº 370 de 16 de abril de 2015 do Ministério da Educação indica que os 

órgãos, autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas a MEC devem integrar esforços 

para desenvolver ações destinadas a melhorar a eficiência no uso de forma racional dos 

recursos públicos, observando, entre outros aspectos, “incentivar a implementação de ações 

de eficiência energética nas edificações públicas” (BRASIL, 2015). 

Para fazer a aplicação de ações de eficiência energética no Campus Apodi do IFRN, 

realizou-se o levantamento quantitativo nas salas de aula e laboratórios da instituição, 

totalizando 46 ambientes de ensino. Procedeu-se com o registro das lâmpadas existentes, a 

potência de cada uma delas, o tipo da lâmpada, tipo de luminária, bem como o horário de 

utilização do ambiente durante o dia. 

Verificou-se que nos ambientes de ensino, existem 676 lâmpadas fluorescentes, sendo 

606 lâmpadas com potência 40 W e 70 lâmpadas com potência de 36 W. A potência instalada 

é portanto 26.760 W. 

O consumo mensal de energia elétrica gasto com iluminação nos ambientes de ensino 

foi estimado em 4.175 kWh mensais, sendo 380 kWh/mês consumido na ponta, e 3.795 

kWh/mês fora da ponta. O que representa aproximadamente 14% do consumo mensal de 

energia da instituição. 

Propõe-se a substituição das lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas com 

tecnologia LED. Para tanto é necessário analisar se a nova iluminação é capaz de atender aos 

requisitos normatizados pela NBR 8995-1 (ABNT, 2013), que trata da iluminação no interior 

dos ambientes de trabalho, a norma indica que para salas de aula noturnas, classes e educação 

de adultos, a iluminância média requerida é de 500 lx. 

A análise luminotécnica foi elaborada utilizando o software DIALux Evo 6.2 

(DIAL,2016) que confere a simulação da iluminação. O software dispõe de catálogos com 

luminárias e lâmpadas, buscou-se trabalhar com luminárias similares às já atualmente 

utilizadas na instituição, substituindo apenas as lâmpadas. 

 Para uma sala de aula padrão, mostrada na figura 1 a seguir, utilizou-se para a 

substituição, lâmpadas LED com as seguintes características: potência 18 W, fluxo luminoso 

de 1900 lumens (lm) e temperatura de cor 6500 K. De acordo com os cálculos serão 

necessárias 12 luminárias e 24 lâmpadas para que a iluminância esteja adequada aos padrões 

da norma. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2. Representação da sala de aula utilizando o software DIALux. (a) Sala vista de cima (b) 

Perspectiva na posição de um aluno. IFRN, 2016. 

 

Realizando-se a simulação podemos analisar se o arranjo disposto das luminárias na 

sala de aula é adequado. 

A NBR  8995-1, define a área de tarefa como a área parcial no local de trabalho em que 

a tarefa é realizada. No caso particular das salas de aula, as áreas de tarefa são a área da lousa 

e a área das mesas dos estudantes. Nas figuras 3 e 4 a seguir, são mostradas a iluminância na 

lousa.  
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Figura 3. Representação dos valores de iluminância em pontos da lousa. IFRN, 2016. 

 

A figura 3 mostra a representação dos valores de iluminância distribuídas em pontos da 

lousa. A média de iluminância na superfície do quadro foi de 528 lx, com mínimo de 449 lx e 

máximo de 654 lx.  

 

Figura 4. Representação dos valores de iluminância da lousa em isolinhas. IFRN, 2016. 

 

Utilizando o recurso de isolinhas, foram definidas linhas que apresentam 

iluminância de 450 lx, 475 lx e 500 lx. Pela figura 4 fica claro perceber o que a maior 

parte da lousa estará apresentando iluminância superior a 500 lx, com apenas algumas 

zonas no intervalo de 450 lx a 475 lx, e 475 a 500 lx. 

Além da lousa analisou-se o plano de trabalho nas superfícies das mesas dos alunos 

como um todo. A iluminância é mostrada nas figuras 5 e 6 a seguir. 
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Figura 5. Representação dos valores de iluminância em pontos da lousa. IFRN, 2016. 

 

A figura 5 mostra a representação dos valores de iluminância nos pontos da sala de aula. 

A média de iluminância no plano de trabalho foi de 503 lx, portanto adequado à 

recomendação da norma, que requer iluminância de média de 500 lx.  

A iluminância máxima foi de 609 lx, e a mínima foi de 0,20 lx este resultado de 

iluminância mínima é explicável devido à altura dos encostos das cadeiras, que cruzam o 

plano de trabalho das mesas e, portanto, gerarão sombreamento. 

 

Figura 6: Representação dos valores de iluminância em isolinhas da sala de aula. IFRN, 2016. 
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A maior parte da sala de aula superará os 500 lx requeridos pela norma. Algumas 

poucas zonas nas laterais e última fileira de cadeiras terão iluminância de 400 lx ou inferior. 

Diante dos resultados constata-se que a iluminância nas áreas relevantes da sala de aula 

estão de acordo com a norma NBR 8995-1 para uso adulto ou noturno. As imagens 2, 3, 4 e 5 

mostram através de escalas e valores inteiros que a iluminância predominante supera os 500 

lx, porém para isso ocorrer, foi necessário aumentar o número de lâmpadas de 22 para 24 por 

sala. Portanto um acréscimo de 9,09% no total de lâmpadas. 

Uma vez que a substituição de lâmpadas tubulares por lâmpadas LED é possível do 

ponto de vista técnico, o próximo passo para a validação é realizar a análise do ponto de vista 

econômico.  

Para tal análise deverão ser considerados o quantitativo de lâmpadas a ser adquiridas, o 

custo unitário para aquisição de cada uma, encontrando-se o custo total. Será calculado o 

valor que será economizado com o novo sistema, e este valor será comparado com o custo 

total, de modo que a substituição seja paga com a economia de energia que o novo sistema 

proporcionará, finalmente, deve-se calcular o tempo que levará para que o investimento se 

pague apenas com a economia de energia (payback). 

O quantitativo total de lâmpadas fluorescentes nos ambientes de ensino foi de 676 

lâmpadas. É necessário acrescentar 9,1% no quantitativo para garantir os parâmetros 

luminotécnicos, um acréscimo de 62 lâmpadas, o que resultará em uma compra de 738 

unidades de lâmpadas LED. 

Para a estimativa do custo de aquisição das lâmpadas LED neste caso particular deve-se 

considerar que a realização de compras para o serviço público no Brasil é feita por meio de 

licitações e, portanto, devem obedecer ao disposto na Lei 8.666/93 (BRASIL, 1993) que 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

Optou-se por pesquisar em Atas de Registro de Preços que contivessem lâmpadas LED 

com características e volume de compra semelhantes ao proposto neste artigo. Foi encontrado 

o extrato de pregão número 37/2015 do IFPR, que adquiriu uma quantidade de 700 lâmpadas 

LED com a seguinte descrição: “lâmpada LED, tensão nominal bivolt, potência nominal 18, 

tipo base g13, formato tubular t8, equivalência fluorescente de 40w” (BRASIL, 2015) a um 

preço de R$ 33,90 por unidade. Admitindo-se que caso seja realizado uma compra de 

lâmpadas com esse mesmo preço, o investimento necessário será de R$ 22.916,40. 

A redução no consumo mensal de energia elétrica com iluminação nos ambientes de 

ensino será de 61%, passando de 4.175 kWh mensais com lâmpadas florescentes, para 1.626 

kWh mensais com lâmpadas LED, o que em um ano representa uma redução no consumo de 
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30.588 kWh. O consumo na ponta passará de 380 kWh/mês para 197 kWh/mês, reduzindo 

48%. Já o consumo fora da ponta passará de 3.795 kWh/mês para 1430 kWh/mês, reduzindo 

62%. 

Em termos de custo, considerando o custo na ponta de 1,56 R$/kWh, e o custo fora 

ponta de 0,32 R$/kWh. Haverá uma redução de custos de 58%, passando de R$ 1.807,45 para 

R$ 764,83. Uma diferença de R$ 1.042,62 por mês, ou R$ 12.511,43 por ano.  

Portanto para uma quantidade de 738 lâmpadas é necessário um investimento de R$ 

22.916,40. A economia direta, considerando apenas o consumo de energia elétrica é de R$ 

12.511,43 por ano. O payback simples desse investimento se dará em um tempo de 1 anos e 

10 meses, sendo viável a sua implementação.  

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que existe viabilidade tanto técnica quanto econômico-financeira na 

substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas LED nos ambientes de ensino 

do IFRN – Campus Apodi. 

Para a substituição de lâmpadas, é necessário observar as normas vigentes quanto à 

iluminação de ambientes de trabalho, neste caso específico foi necessário ampliar o número 

de lâmpadas de LED para se obter a iluminância adequada. 

A realização do proposto neste trabalho requer um investimento financeiro 

relativamente baixo e é capaz de gerar economia considerável de energia. Esta economia de 

energia se igualará ao custo do investimento em um curto período de tempo. 

É possível expandir este trabalho para os demais ambientes do Campus Apodi do IFRN, 

bem como para as demais unidades da Rede Federal de Ensino. Porém, é importante ressaltar 

que deve ser realizada, em cada ambiente, a análise luminotécnica objetivando manter a 

iluminância adequada nos diversos ambientes de trabalho existentes em cada instituição.  
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RESUMO: A produção de biodiesel no Brasil já está consolidada e faz parte de matriz 
energética do país com um mercado em ascensão. Os métodos de obtenção do biodiesel já são 
bastantes conhecidos e várias técnicas foram empregadas para obter o melhor rendimento na 
produção. O balanço energético permite avaliar o custo do biodiesel em comparação a outras 
fontes de energia com análise desde o plantio da oleaginosa até a planta industrial.  A 
transesterificação é um processo de produção do biodiesel o qual foi otimizada pelo de 
método Delineamento Composta Central Rotacional (DCCR) que encontrou as melhores 
condições da reação para obter uma maior quantidade de ésteres em relação à glicerina. A 
reação tem um tempo aleatório para finalizar o processo devido à quantidade de variáveis 
envolvidas. Empregar um tempo menor com maior eficiência é importante pois o consumo de 
energia elétrica necessária ao processo tem um impacto significativo na relação custo 
benefício. O dispositivo proposto visa reduzir o consumo de energia elétrica indicando ou 
atuando no processo de produção do biodiesel informando ou desligando os equipamentos no 
momento em que a reação de transesterificação chegou a uma razão de conversão desprezível. 
Por outro lado, acompanhar a reação permitirá o desdobramento de novas pesquisas para 
conhecer que outras variáveis fazem parte do processo e como pode ser melhorado o 
rendimento da reação para produção do biodiesel. 
 
Palavras–chave: Biodiesel, transesterificação, eficiência, supervisório. 
 

SUPERVISORY IN REAL TIME OF THE REACTON 
TRANSESTERIFICATION OF SOYBEAN OIL WITH METHYL 
ROUTE IN BIODIESEL PRODUCTION 
 
ABSTRACT: Biodiesel production in Brazil has been consolidated and is part of the 
Brazilian energy matrix with a growing market. The methods of obtaining biodiesel already 
are quite known and various techniques were employed to obtain the best performance in 
production. The energy balance allows evaluating the cost of biodiesel compared to other 
sources of energy analysis from the planting of oil seed to industrial plant. Transesterification 
is a biodiesel production process that is enhanced by the method Delineation Composed 
Rotational Center (CCRD) to find the best reaction conditions to obtain a greater amount of 
ester relative to glycerol. The reaction has a random time to complete the process due to the 
number of variables involved. Employ a shorter time for greater efficiency is important 
because the power consumption required to process has a significant impact on the cost-
benefit ratio. The proposed device is designed to reduce the power consumption indicating or 
acting in the biodiesel production process informing or turning off the equipment at the time 
the transesterification reaction reached a small conversion ratio. On the other hand, 
monitoring the reaction will allow the deployment of new research to know that other 
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variables are part of the process and how it can be improved the yield of the reaction to the 
production of biodiesel. 
 
KEYWORDS: Biodiesel, transesterification, efficiency, supervisory. 
 

INTRODUÇÃO 

O biodiesel é um combustível alternativo produzido de óleos vegetais e gorduras 

animais por meio de três processos mais empregados: Craqueamento, esterificação e 

transesterificação. O processo de craqueamento ou pirólise provoca uma quebra das 

moléculas do óleo ou gordura, por aquecimento em altas temperaturas na ausência de ar ou 

oxigênio, formando ésteres (Biodiesel). A esterificação é uma reação reversível em que um 

ácido carboxílico reage com um álcool produzindo éster e água, enquanto a transesterificação 

é a reação química entre um éster e um álcool formando um novo éster e um álcool na 

presença de um catalisador, que pode ser um ácido forte, base ou enzima para os homogêneos, 

ou por meio dos catalisadores heterogêneos (KNOTHE, G. 2006). 

Para garantir a qualidade dos combustíveis é necessário estabelecer padrões que fixam 

limites. Os combustíveis dentro dos parâmetros exigidos permitem o desempenho e 

integridade dos motores, uma maior segurança no manuseio e menor emissão de poluentes 

(LÔBO, I. P., 2009). O sucesso da introdução e comercialização do biodiesel em muitos 

países tem sido acompanhado pelo desenvolvimento de padrões, que asseguram a alta 

qualidade do produto. Alguns padrões para biodiesel são ASTM D6751 (American Society 

for Testing and Materials) e norma Europeia EN 14214 (Europe Norm) (KNOTEH, G., 

2005). 

Vários pesquisadores têm trabalhado para aperfeiçoar o processo de produção do 

biodiesel variando o tempo de reação, a quantidade de catalisador e a relação de óleo:álcool. 

Métodos como Delineamento Composto Central Rotacional, o qual permite a obtenção de 

superfícies e curvas de repostas e análise de variância do rendimento em massa do biodiesel e 

teor de ésteres apontando a melhor razão molar, temperatura e tempo do processo 

(BRANDÃO, K. S. R., 2007). Outras pesquisas avaliam o balanço energético, desde o plantio 

e insumos necessário à produção do biodiesel (NOUGUEIRA, L. A. H., 1987). Como 

exemplo, Delai (2012) relata que em um processo de produção de um litro de biodiesel foi 

consumido 0,045 kWh de energia elétrica, o qual foi calculado considerando a energia 

consumida em função da potência dos motores pelo tempo de utilização de cada motor, 

durante o processo. 
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Na avaliação econômica que foi realizada por Pagliardi (2006) foi considerando um 

reator de transesterificação de capacidade máxima de 125 litros, por batelada. Para ocorrer 

reação completa de conversão do óleo de soja degomado em biodiesel, foram necessários 45 

minutos. Porém as reações apresentam uma dinâmica em que vários fatores podem interferir 

neste tempo, que foi considerado o melhor dentro de um limite significativo.  

A proposta deste trabalho teve o objetivo de monitorar, em tempo real, a concentração 

dos reagentes no mecanismo da reação e, com os resultados se indicou o momento em que 

relação custo benefício do processo tinha maior eficiência. Por outro lado, a observação do 

processo permitiu compreender fatores presente na cinética da reação, ao qual foram 

registradas em tempo real, pelo supervisório.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O protótipo desenvolvido é composto por um vaso reator de inox com um sistema de 

agitação forçada, suportados por uma estrutura de aço inox e tubos de politetrafluoretileno 

(PTFE). Um elemento sensorial converteu a reatância capacitiva produzida pelo meio 

reacional em sinal elétrico, que foi processado e convertido para dados (VASCONCELOS, A. 

C. S., 2010). Os dados são enviados ao computador por uma interface USB. Um supervisório 

registrou a curva em tempo real, permitindo observar em tempo a reação de transesterificação 

do óleo de soja com capacidade para 1000 mL. No final do processo foi salvo dos dados com 

formato CSV, que pode ser empregado por diversos softwares usados para análises. O 

aparato, conforme indicado na Figura 1, foi desenvolvido e montado no Laboratório de 

Sistemas Embarcados do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Maranhão.  

 

Figura 1: Aparato para reação de transesterificação do óleo de soja. IFMA, 2016. 
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Nos experimentos realizados, os reagentes circularam no reator continuamente 

passando pelo sensor. Neste protótipo foram projetados os circuitos eletrônicos de 

condicionamento de sinais e o circuito de conversão de sinais analógicos para digitais. A 

interface USB do reator foi conectada ao computador no qual foi desenvolvido o programa 

supervisório em linguagem C, como mostra a Figura 2.  

 

Figura 2: Interface do supervisório em tempo real para registro da reação 

transesterificação do óleo de soja. IFMA, 2016. 

 

 As curvas das reações de transesterificação do óleo de soja rota metílica foram 

acompanhadas em tempo real no computador e ao final do processo foram armazenadas.  

As reações foram realizadas em duas fases no Núcleo de Combustíveis Catálise e 

Ambiental (NCCA) da Universidade Federal do Maranhão. A primeira fase (caracterização do 

sensor) foi empregada um balão de fundo redondo 3 bocas angulares. Na montagem duas 

bocas do balão foram usadas para o sensor e agitador, enquanto a terceira foi empregada para 

adição dos reagentes. As condições reacionais para a obtenção do biodiesel metílico de soja 

foram: razão molar óleo/metanol 1:5,8, (22,12 g = 28 mL de metanol), 1,5% de KOH, 30 min 

de reação, agitação 1760 rpm e temperatura ambiente determinado pelo método de 

Delineamento Composto Central Rotacional. Na segunda fase o sensor caracterizado foi 

adicionado ao reator proposto e as reações em bateladas foram de 150 mL de óleo soja 

comercial, 120 mL de metanol e 2g KOH. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As reações iniciais foram realizadas para caracterizar o elemento sensorial, 

determinando a sensibilidade e padrão típico de uma curva para reação de transesterificação 

do óleo de soja por rota metílica. Para isto foi empregado um balão com três bocas, em um 

agitador foi adicionado junto com o elemento sensorial no formato cilíndrico. Um circuito de 

aquisição e processamento de sinal elétrico foi empregado para obter a curva da reação 

conforme mostra a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Curva de caracterização do sensor na reação de transesterificação do óleo de 

soja por rota metílica. IFMA, 2016. 

 

A curva apresenta regiões característica intrínseca à cinética da reação. No início do 

processo a curva está abaixo de 100 u.a. e, ao ser adicionado o metóxido de potássio sobe para 

aproximadamente 600 u.a., com aspecto límpido dos reagentes. Em torno de 180 segundos 

ocorre uma turvação que aparece na curva como variações de níveis e em seguida volta a ficar 

translucida, após a homogeneização dos reagentes (FRANGRUI, M., 1999). Na fase seguinte 

se inicia o decaimento da concentração do metóxido de potássio na reação. Acima de 450 
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segundos, a relação custo benefício do processo cai devido o consumo de energia elétrica 

necessário para manter os dispositivos funcionando, enquanto produto da reação é pequeno. 

Ao termino da caracterização do sensor foram realizadas diversas reações empregando o 

protótipo do reator e, duas curvas normalizadas são mostradas na Figura 3. 

 

Figura 3: Curva de reação de transesterificação do óleo de soja por rota metílica em 

tempo real. IFMA, 2016. 

 

Durante a reação se observou que após adição do metóxido de potássio, a reatância 

capacitiva aumentou significativamente, porém ocorrem de forma aleatória devido a 

turbulência que o agitador produziu na mistura. Verificou-se que mesmo mantendo os 

procedimentos de adição do metóxido, as subidas das curvas foram diferentes. Observa-se na 

Figura 3 que em uma reação a homogeneização aconteceu imediatamente, enquanto que em 

outra reação se necessitou de um tempo maior, de forma gradativa.  

Após a turvação, que se caracteriza por franjas no sinal amostrada ocorre a estabilidade 

da curva, que representa neste momento a homogeneização do processo.  Em seguida se inicia 

o decaimento da curva a aproximadamente 1800 s, tomando como referência o instante da 

adição do metóxido. O decaimento é devido a concentração do metóxido na reação, que ao ser 

transformado, reduz a reatância capacitiva. Em outras palavras, o campo elétrico produzido no 

meio reacional, devido ao grande momento de dipolo do metóxido foi gradativamente 



 

6183 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

reduzido e seguiu a taxa de decaimento da curva cinética de reação, descrita nas literaturas 

(MANN, U., 2009).  

No tempo de 4800 s, a reatância capacitiva foi significativamente pequena e 

consequentemente, a produção do biodiesel teve a relação custo benéfico muito baixa. 

 

CONCLUSÕES 

O dispositivo desenvolvido mostrou correlação do tempo necessário para redução 

significativa da reatância capacitiva e o cálculo de tempo estimado para reação, empregando o 

método de Delineamento Composto Central Rotacional.   

A curva produzida permitiu avaliar fatores intrínseco a reação, como a turvação, que 

aparece próximo 180 s do início, após adição do metóxido, bem como um padrão para curva 

produzida durante o processo transesterificação do óleo de soja por rota metílica empregando 

como catalisador o hidróxido de potássio.  

O supervisório implementado permitiu visualizar em tempo real a reação de 

transesterificação do óleo de soja, por rota metílica e produziu informações que se 

desdobrarão em pesquisas futuras. Outras oleaginosas serão avaliadas para determinar a sua 

curva padrão de reação.  
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RESUMO: O presente trabalho objetiva analisar a implantação da logística reversa aplicada 
às folhas de ofício no IFRN campus Nova Cruz. Para tal, desenvolveu-se um estudo descritivo 
e de abordagem quantitativa na instituição. A coleta dos dados realizou-se junto aos setores 
administrativos do Instituto Federal, enquanto que as figuras foram criadas no Microsoft 
PowerPoint 2016 e as tabelas foram estruturadas no Microsoft Word 2016. A análise se deu 
por meio do conhecimento sobre logística reversa, produção de folhas novas e produção de 
folhas recicladas, adquirido em livros, artigos e sites online. Com isso, os resultados 
constataram uma redução de 0,75 tonelada/ano na emissão de resíduos sólidos, devido à 
aplicação da logística reversa no campus da instituição. Assim, torna-se atrativa a implantação 
da logística reversa aplicada às folhas de ofício no IFRN campus Nova Cruz, como forma de 
reduzir a emissão de resíduos sólidos no planeta.  
Palavras–chave: emissão de resíduos sólidos, folhas de ofício, logística reversa, reciclagem 
 
SUSTAINABILITY: AN ANALYSIS OF THE REVERSE LOGISTICS 
DEPLOYMENT APPLIED THE CRAFT LEAVES ON CAMPUS IFRN 
NEW CROSS TO REDUCE THE FORM OF THE ISSUANCE OF SOLID 
WASTE 
 
ABSTRACT: This paper aims to analyze the implementation of reverse logistics applied the 
craft leaves the campus IFRN New Cross. To this end, we developed a descriptive study and a 
quantitative approach in the institution. Data collection took place at the administrative 
offices of the Federal Institute, while the figures were created in Microsoft PowerPoint 2016 
and the tables were structured in Microsoft Word 2016. The analysis was through the 
knowledge of reverse logistics, leaf production and new production of recycled sheets, 
acquired in books, articles and online sites. Thus, the results found a reduction of 0.75 tonne/ 
year in the issue of solid waste, due to the application of reverse logistics on the campus of 
the institution. Thus, it becomes attractive to implementation of reverse logistics applied the 
craft leaves the campus IFRN New Cross, in order to reduce the emission of solid waste on 
the planet.  

KEYWORDS: emission of solid wastes, craft sheets, reverse logistic, recycling 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais, como a descontrolada geração de lixo, afetam direta e 

indiretamente a qualidade de vida dos seres humanos, dos animais e da natureza, esses 
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últimos sendo as maiores vítimas. O descarte inadequado do lixo pode ter como consequência 

os alagamentos e inundações, a poluição da água e a contaminação do solo, além de facilitar a 

transmissão de doenças, como aponta o site O ECO (2014). 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

evidenciou uma geração de 78.583.405 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no ano 

de 2014, a nível de Brasil. Neste contexto, 41,6% (29.659.170 t/ano) dos RSU produzidos no 

ano de 2014 tiveram destinação final inadequada (ABRELPE e IBGE).  

No que relata a pesquisa realizada pela ABRELPE, o Nordeste é responsável por apenas 

22,2% da quantidade de RSU coletados no Brasil. Sendo a região geradora de, em média, 

25,63% da quantidade de RSU, em toneladas por dia (t/dia), gerada em todo o país 

(ABRELPE e IBGE).  

Ressalta-se, ainda segundo a ABRELPE, que os RSU coletados são destinados a aterros 

sanitários, aterros controlados ou lixões. Evidenciando, assim, a falta de tratamentos da 

maioria dos resíduos sólidos. 

Integrando o grupo dos RSU encontram-se os papéis, os quais constituíram uma 

produção de 10,4 milhões de toneladas, no ano de 2013, tratando-se do Brasil, como aponta a 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRASELPA). Ainda segundo a associação, 

apenas 45,7% do papel foi reciclado no ano de 2012.  

Nesse sentido, faz-se necessário que os órgãos públicos, juntamente com a população, 

busquem estratégias para eliminar e/ou reduzir a emissão dos RSU na atmosfera, dentre elas, 

destaca-se a utilização da logística reversa aliada à reciclagem, buscando o uso eficiente de 

fontes alternativas de matérias primas, como os produtos usados, e reduzindo, 

consequentemente, o uso exagerado de fontes naturais, como as árvores, no caso do papel. 

Desta forma, o presente estudo almeja demonstrar uma alternativa ecologicamente 

correta para reduzir o descarte incorreto de papel, gerando a sua inutilização. Assim, propõe-

se a implantação da logística reversa aplicada aos os papéis. De acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa proporciona a reutilização do 

produto em seu ciclo ou outros ciclos produtivos, ou a destinação ambientalmente adequada. 

Portanto, este trabalho tem o objetivo de analisar a implantação da logística reversa 

aplicada às folhas de ofício no IFRN campus Nova Cruz. Possui como objetivos específicos: 

i) criar a planta da logística reversa a ser implantada no IFRN campus Nova Cruz, ii) 

evidenciar a quantidade de resíduos sólidos não descartados incorretamente, com a 
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implantação da logística reversa e iii) destacar a quantidade de matérias primas poupadas com 

a implantação da logística reversa aliada a reciclagem da folha de ofício. 

Com isso, o estudo mostra-se relevante pelo fato de analisar a aplicação da logística 

reversa no IFRN campus Nova Cruz, proporcionando, assim, uma visão dos impactos desta 

implantação, podendo levar a criação de um projeto que garanta a realização da logística 

reversa neste campus do IFRN, contribuindo, desta forma, para a prática de ações ecológicas 

que beneficiarão a população. 

 Além desta seção introdutória, o presente trabalho possui outras quatro seções, 

divididas da seguinte forma: a segunda seção versa a respeito do referencial teórico; a terceira, 

dos materiais e métodos; a quarta, dos resultados e discussões; e, por fim, as conclusões. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Logística reversa  

A logística reversa é a área da logística encarregada das questões que assegurem o 

retorno de produtos, embalagens ou materiais ao centro de produção (PAOLESCHI, 2011). 

Paoleschi (2011), afirma ainda, que a logística reversa planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações responsáveis pelo retorno dos produtos pós-venda e pós-consumo ao ciclo dos 

negócios ou ciclo produtivo. Para isso, utilizam-se os canais de distribuição reversos, com 

isso, agrega-se, principalmente, valor econômico, ecológico, legal e logístico aos materiais 

(PAOLESCHI,2011). 

Ainda na concepção de Paoleschi (2011), a logística reversa subdivide-se em duas áreas 

de atuação, sendo a logística reversa de pós-venda e a logística reversa de pós-consumo. A 

primeira sendo a área encarregada pelo planejamento, controle e destinação dos materiais sem 

utilidade, que voltam à cadeia de distribuição por motivos, como: expiração do prazo de 

validade, devoluções por problemas de garantia e etc.. A logística reversa de pós-consumo, 

por sua vez, é encarregada pelo retorno de bens ao final de sua vida útil, sendo possível a 

reutilização das embalagens ou resíduos industriais entre outros. 

Conforme a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituindo a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), define-se logística reversa como:  

“Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada.” 
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Desta forma, a implantação da logística reversa permite a geração de valor econômico 

através da reutilização de materiais, os quais não podem simplesmente serem descartados em 

aterros sanitários, devido aos sérios danos causados ao meio ambiente. 

Leandro Callegari, professor de logística e gestão da cadeia de suprimentos na 

Université Laval, destaca ainda, a importância da logística reversa apontando suas 

contribuições, como o tratamento de alguns produtos após o uso e a possibilidade de agregar 

valor ao que seria lixo. 

Apesar de a implantação da logística reversa nas empresas ser relativamente baixa, 

Paoleschi (2011) defende que as organizações começaram a reciclar materiais e embalagens 

descartáveis, transformando lixo em matéria prima, sendo incentivadas pela preocupação com 

a gestão ambiental ou “logística verde” e pelas normas ISO 14000. 

Deve-se apontar, também, os elevados “gastos” com a implantação da logística reversa, 

devido ao processo logístico duplicado, ou seja, o transporte, o armazenamento, a separação e 

a verificação e a distribuição serem desenvolvidos em dobro. Além disso, a maior 

preocupação desta logística é o controle, tendo em vista o perigo que os Resíduos Sólidos 

(RS) representam à saúde humana e a natureza e animais, como aborda Paoleschi (2011) em 

seu livro “Logística Industrial Integrada”. 

 

A Reciclagem do papel ofício  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define reciclagem como: 

“Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vista à transformação em 
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos 
pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.” 
 

 Na concepção de Paoleschi (2011), a reciclagem configura um processo, no qual serão 

reaproveitados metais, plásticos, papéis, vidros ou qualquer outro material, seja ele orgânico 

ou inorgânico. Vale ressaltar, também, que reciclar é o simples fato de reaproveitar o que já 

existe, evitando os impactos causados ao meio ambiente pela retirada de novas matérias 

primas. 

 A reciclagem de papel, segundo Ricardo Ricchini, trata-se de um processo industrial 

que diminui o consumo dos recursos naturais e veta o acumulo de resíduos sólidos em aterros 

sanitários. Renata Tissot conceitua a reciclagem de papel, como sendo a utilização de papel 

descartado para transformá-lo em novos papéis, sendo possíveis várias utilizações distintas. 
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 A BRASELPA (1998) destaca o crescimento da reciclagem de papel devido a sua 

contribuição em ajudar a preservar e conservar o meio ambiente e solucionar questões de 

destinação dos lixos urbanos. 

 Bella (1996) relata as contribuições do processo de reciclagem de papel para reduzir 

os impactos ao meio ambiente, sendo eles: redução na ordem de 23% a 74% de energia, 

diminuição de 74% da poluição do ar, redução de 35% da poluição da água e diminuição de 

58% do uso de água. 

 O procedimento utilizado para reciclagem de papel, assim como o que ocorre antes 

deste processo, está esquematizado na Figura 1. 

 
Figura 1. Processo de reciclagem do papel. ADAPTADO DE PORTAL DE RESÍSUOS 
SÓLIDOS, 2016. 
 

A Figura 1 mostra o processo de reciclagem de papel, o qual, segundo o site Portal 

Resíduos Sólidos (PRS), ocorre da seguinte maneira: inicia-se com a trituração de todo o 

material coletado, formando um material pastoso. Após, a pasta é peneirada para eliminar as 

impurezas e depois adiciona-se compostos químicos (água e soda cáustica) para retirada da 

tinta do material. Depois, os refinadores melhoram a ligação entre as fibras de celulose para 

que seja possível o branqueamento da mesma. Ao final, a celulose branqueada é enviada para 

as máquinas de fazer papel. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho apropriou-se da pesquisa descritiva, afim de descrever fatos da realidade. 

Utilizou uma abordagem quantitativa, a qual permite a quantificação dos resultados e garante 

a objetividade. 
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Para a construção deste artigo, foram promovidas consultas ao livro de Paoleschi 

(2011), a lei constitucional 12.305 de 2010 e a artigos que abordam a temática desenvolvida, 

com o propósito de tomar conhecimento sobre aspectos do estudo desenvolvido. 

Além disso, a coleta de dados se deu através de informações adquiridas no campus, 

junto a alguns setores administrativos e da consulta a sites online. 

O trabalho foi desenvolvido com base no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Nova Cruz, o qual é composto por mais 

de 1.500 alunos matriculados, por 120 servidores  e 19 setores administrativos, os quais 

contribuem para os elevados índices do uso de papel. 

 Partindo do conhecimento da estrutura organizacional e da logística normal vigente do 

IFRN campus Nova Cruz, formulou-se o esquema da logística reversa a ser implantado na 

sede da instituição (Figura 2). 

 Por meio de informações confirmadas junto aos técnicos do setor de Gráfica, 

constatou-se a quantidade de resmas de papéis pós-consumo acumuladas durante o período de 

um semestre. Após, observou a massa de uma folha de papel, informação essa exposta na 

embalagem, e por meio de consulta a um conversor de unidades online, obteve-se a massa, em 

KG, das resmas acumuladas no semestre. 

 Sob orientação do site Portal de Resíduos Sólidos (PRS), tomou-se ciência sobre a 

quantidade de cada insumo usado na fabricação de papéis normais e na fabricação de papéis 

reciclados, assim, através do uso da regra de três, adaptou-se os dados obtidos no site à 

realidade encontrada no IFRN campus Nova Cruz, levando aos dados da Tabela 2. 

 Por fim, as figuras foram produzidas no Microsoft PowerPoint 2016, enquanto que as 

tabelas foram estruturadas por meio do Microsoft Word 2016. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa. Assim, a quantidade de papel 

pós-consumo/semestre, no IFRN Nova Cruz é apresentada na Tabela 1, através da qual vê-se 

uma soma de 10.000 folhas de papéis usados/ano, o equivalente a 0,75 tonelada/ano.  

Interpretando a Tabela 1, tem-se um acumulo de 2.500 folhas de papéis usados por 

trimestre, sendo, em média, uma caixa de folhas A4 com 5(cinco) resmas (pacotes) de folhas, 

cada uma com 500 unidades. 
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Tabela 1. Quantidade de papel pós-consumo/semestre, no IFRN campus Nova Cruz. DADOS 
DA PESQUISA, 2016. 
COMPONENTE QUANT. EM UNI. QUANT. EM PAC. QUANT. EM KG 
Papel pós-consumo 5.000 10 375 
 

A Figura 2 expõe a logística reversa a ser implantada no IFRN campus Nova Cruz, com 

aplicação direcionada aos papéis pós-consumo ou papéis usados. Esta figura propõe o fluxo 

logístico reverso, por meio do qual os papéis irão voltar ao fabricante, irão para a reciclagem e 

voltaram, em forma de papéis novos, à logística normal, através da qual haverá a venda dos 

novos produtos. 

Assim, a rota a ser seguida é a seguinte: Os papéis, após a finalização da logística 

normal, estando em seus destinos finais, os quais são os alunos, professores e setores 

administrativos, voltarão na logística reversa proposta, na qual os alunos, professores e 

setores administrativos repassarão os papéis pós-consumo não utilizados para o setor de 

Material e Patrimônio, o qual irá recebe-los e junta-los, encarregando-se pela entrega do 

material recolhido à empresa fornecedora dos mesmos. Após, a organização encaminhará os 

papéis para uma empresa de reciclagem, a qual será responsável pelo processo de reciclagem 

do papel usado e pelo repasse do material à empresa novamente. Com isso, o novo papel 

voltará a integrar o mercado. 

 
Figura 2. Esquema da logística reversa a ser implantada no IFRN campus Nova Cruz. 
DADOS DA PESQUISA, 2016. 
 

A Tabela 2 destaca a quantidade de materiais utilizados para a produção de 0,75 

tonelada/ano de papel novo e papel reciclado, tendo em vista que o papel pós-consumo 

inutilizado pelo IFRN campus Nova Cruz, em um ano, soma esta quantidade.  
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Com isso, fez-se uma comparação dos dois processos produtivos, evidenciando a 

economia gerada, com relação aos insumos, pela reciclagem de papel. Neste sentido, destaca-

se a redução do desmatamento de cerca de 10 a 12 árvores por ano, devido à substituição 

deste insumo por papel usado. Além disso, pode-se economizar até 73.500 litros/ano de água, 

o correspondente a uma redução de até 98% de água, e possibilita a diminuição de até 67% de 

energia, sendo cerca de 3.825 KW/ano. 

Desse modo, pode-se evitar a emissão de 0,75 tonelada/ano de resíduos sólidos, os 

quais, provavelmente, seriam descartados de maneira incorreta. 

 

Tabela 2. Quantidade de materiais utilizados para a produção de 0,75 tonelada/ano de papel 
novo e papel reciclado. DADOS DA PESQUISA, 2016. 

MATERIAIS 
QUANT.- 
Papel novo 

QUANT.- 
Papel reciclado 

ECONOMIA 
(Uni.) 

ECONOMIA 
(%) 

Madeira (ton.) 1,5(10 a 12 árv.) X 1,5(10 a 12 árv.) 100% 
Papel usado (ton.) X 1,5 0 0% 
Água (l) 33.000 a 75.000 1500 31.500 a 73.500 95% a 98% 
Energia (KW) 3.750 a 5.700 1.875 1.875 a 3.825 50% a 67% 
 

CONCLUSÕES 

O estudo teve o objetivo de analisar a implantação da logística reversa aplicada às 

folhas de ofício no IFRN campus Nova Cruz. Composto, também, pelos os objetivos 

específicos de i) criar a planta da logística reversa a ser implantada no IFRN campus Nova 

Cruz, ii) evidenciar a quantidade de resíduos sólidos não descartados incorretamente, com a 

implantação da logística reversa e iii) destacar a quantidade de matérias primas poupadas com 

a implantação da logística reversa aliada a reciclagem da folha de ofício. Houve o alcance dos 

objetivos. 

Com isso, constatou-se que a implantação da logística reversa aliada à reciclagem de 

papel ofício usado, promoveu uma redução de 0,75 tonelada/ano de resíduos sólidos não 

descartados de forma ecologicamente incorreta, além da redução significativa do uso de 

recursos naturais, como a madeira, água e a energia. Desse modo, a implantação da logística 

reversa no IFRN campus Nova Cruz torna-se uma alternativa atrativa, tendo em vista a 

redução da emissão de resíduos sólidos no meio ambiente e a prática de ações benéficas, 

falando do aspecto ecológico e humanitário. 

Implantando-se a logística reversa aplicada às folhas de ofício no IFRN campus Nova 

Cruz, contribui-se, consideravelmente, para a preservação do meio ambiente e, 
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consequentemente, da humanidade, além de evitar a inutilidade destes materiais, os quais 

podem ser reaproveitados. 

O estudo trouxe contribuições, no que diz respeito aos impactos proporcionados pela 

implantação da logística reversa no IFRN campus Nova Cruz. Contudo, propõe-se a 

realização de novos estudos em outros campus do IFRN e de outros IF´s, além de desenvolve-

lo em outros ambientes. Assim como, promover uma análise da implantação da logística 

reversa no IFRN ou demais ambientes, do ponto de vista econômico. 
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RESUMO: Estruturas de aços inoxidável duplex do setor de petróleo e gás estão sujeitos à 
formação de fases indesejáveis quando aquecidos acima de 300 oC. Essas fases formadas são 
paramagnéticas e formam a partir da fase ferrita. No presente trabalho, um equipamento para 
determinação dessa fase é desenvolvido, baseada na determinação do campo induzido 
resultante da interação entre a aplicação de um campo externo e o material. O campo externo 
aplicado é gerado por corrente contínua e na região de reversibilidade de movimento das 
paredes dos domínios magnético. Diferentes tratamentos térmicos são aplicados em um aço 
inoxidável duplex 2205 para obtenção de diferentes quantidades de fase ferrita. As mostras 
foram caracterizadas por microscopia óptica, difração de raios X e metalografia quantitativa. 
Os resultados mostram que existe uma correlação entre o campo magnético induzido e a 
quantidade de fase ferrita mostrando que a técnica é promissora. 

Palavras–chave: Ensaio não destrutivo, ferrita, permeabilidade 

 

NON DESTRUCTIVE TECHNIQUE FOR ACCOMPANIMENT OF 
FERRITE PHASE 

 

ABSTRACT: Duplex stainless steel structures of petrol and gas sector are subjected to 
formation of undesirable phases when heated above 300 oC. These phases formed are 
paramagnetics and form from the ferrite phase. In the present project, an equipment to 
determine this phase is developed, based on determination of induced camp resultant of the 
interaction between the application of an external camp and the material. The external camp 
applied is generated by continuous current and in the magnetic domains walls movement 
region of reversibility. Different thermal treatments are applied to a duplex stainless steel 
2255 for obtainment of different quantities of ferrite phase. The samples were characterized 
by optical microscopy, X-ray diffractions and quantitative metallography. The results prove 
that a correlation between the induced magnetic camp and the quantity of ferrite phase exists, 
revealing that the technique is promising. 
KEYWORDS: Non destructive test, ferrite, permeability. 
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INTRODUÇÃO 

Os aços inoxidáveis duplex têm excelentes propriedades, como a resistência mecânica, a 

corrosão e fadiga elevadas, boa tenacidade e resistência ao impacto satisfatória, o que tem 

levado o seu uso em aplicações cujo risco de falha do equipamento pode gerar danos 

ambientais, custos, e perdas humanas significativas. Dessa forma, tem sido bastante utilizado 

e estudado para aplicação nas indústrias do ramo naval, nuclear, de petróleo e gás e química, 

na fabricação de componentes como reatores, tubulações, vasos de pressão e bombas. 

Contudo, quando esses aços são submetidos a ciclos térmicos em temperaturas acima de 300 
oC, ocorre a formação de fases fragilizantes, tais como chi (χ), nitreto de cromo (Cr2N), σ  e 

α`. Estas fases são frutos da decomposição da fase ferrita (SILVAet al., 2009, TAVARESet al.,  

2010, SILVAet al., 2016, FREITASet al.,  2011). Entre as fases fragilizantes do aço inoxidável 

duplex provenientes da decomposição da fase ferrita, as que têm maior destaque são a fase σ, 

que se forma acima de 600oC e a fase α` formada abaixo desta temperatura (TAVARESet al.,  

2010, SILVAet al., 2016, ENOKIZONOet al., 1999, SOUZAet al., 2008). 

O controle de fases indesejáveis que levam a fragilização do material pode levar a 

intervenção em estruturas no momento certo e assim ocorrer reduções de custo de manutenção 

e troca de equipamentos, redução de acidentes e danos ambientais. Os ensaios não destrutivos 

(END) permitem o controle contínuo do comportamento do aço, sem a necessidade de perda 

do material estudado evitando a desmontagem dos sistemas quando em uso, reduzindo as 

perdas de horas produtivas. Vários ensaios não destrutivos vêm sendo desenvolvidos para o 

acompanhamento de fases em materiais como o de correntes parasitas, ultrassom, 

ferritoscópio (permeabilidade magnética), e baseados no ruído de Barkhousen. Dentre estas 

técnicas a de correntes parasitas e a de permeabilidade (ferritoscópio) são utilizadas para 

acompanhamento de fases fragilizantes em aços inoxidáveis. (NORMANDOet al., 2010, 

SILVAet al., 2016, ALBUQUERQUEet al., 2010, ARAUJOet al., 2011, LOet al., 2007, 2010). 

Tavares et al. (2010) realizou um estudo com o objetivo de caracterizar a formação de 

fase de aços inoxidáveis superduplex, baseando-se na variação da permeabilidade magnética 

da ferrita, obtida através da leitura de um ferritoscópio. Desse estudo, Tavares et al. (2010) 

constatou que a variação percentual do teor de ferrita medido no ferritoscópio, está 

relacionada com a variação da permeabilidade magnética que é influenciada pela precipitação 

de α’ por decomposição espinodal, pois como a precipitação desta fase dificulta a 

movimentação dos domínios magnéticos, quando da aplicação de um campo externo, uma 
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diminuição da permeabilidade magnética deverá existir. Contudo, a quantidade de fase obtida 

em um ferritoscópio dependem de características geométricas e superficiais do material. 

No presente trabalho, um ensaio para determinação da fase ferrita é proposto baseada na 

determinação do campo induzido resultante da interação entre a aplicação de um campo 

externo e o material. O campo externo aplicado é gerado por corrente contínua e na região de 

reversibilidade de movimento das paredes dos domínios magnético. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de um aços inoxidáveis duplex SAF 2205 de dimensões de 10 x 10 x 5 mm 

serão cortadas e submetidas aos seguintes tratamentos: Aquecidas a 800 oC pelos tempos de 

0,25 h, 1h e 2h. A condição inicial foi denominada de CR – amostra como recebida, que 

corresponde ao tempo zero. As mostras foram caracterizadas pormetalografia quantitativa. 

Corpos de prova de tração foram confeccionas para cada tratamento e determinada a energia 

absorvida Charpy. 

O presente ensaio consiste na aplicação de um campo magnético gerado por um 

solenoide, através da aplicação de uma corrente contínua. Um sensor de efeito Hall é 

posicionado entre o solenoide e a peça a fim de medir o campo magnético resultante. A 

Figura 1 mostra a configuração experimental a ser utilizada.  

 

 

 

Figura 1. Equipamento de Ensaio não Destrutivo (END): (1) Fonte de alimentação; 

(2) solenoide; (3) sensor hall; (4) amostra; (5) placa de aquisição de dados; (6) 

computador; (7) bancada. IFPB, 2016. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra a variação do campo magnético induzido e a energia Charpy em 

função da quantidade de fase ferrita. Nota-se uma boa correlação entre os dois tipos de 

medidas, indicando que a técnica é capaz de acompanhar a fragilização através da relação 

entre campo magnético induzido e a quantidade de fase ferrita. A decomposição da fase ferrita 

nos aços inoxidáveis duplex na temperatura de 800 oC resulta na formação da fase 

paramagnética sigma. Assim, como a ferrita é ferromagnética, então a sua redução resulta na 

diminuição da permeabilidade magnética do material (SILVAet al., 2016).  
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Figura 2.Variação do campo magnético induzido e da energia Charpy em função da 

quantidade de fase ferrita para envelhecimentos a 800 oC. IFPB, 2016. 

 

Nas Figuras 3 e 4 são mostradas as superfícies de fratura para amostras com a formação 

de 2,2 % de fase sigma a partir da fase ferrita e 15% de sigma, respectivamente. Na figura 3 é 

apresentada a imagem de MEV na condição de tratamento de 800°C e 15 minutos. 
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Figura 3.Imagem da supefícies de fratura da amostra do AID SAF 2205 após ensaio de 
impacto envelhecido a 800°C por 15 minutos (a) formação de dimples e (b) imagem da 
borda da amostra proximo ao entalhe .MEV, 2016. 
 

Pela análise da figura 3 (a) pode-se observar a formação de inúmeras microcavidades 

(dimples), o que representa uma fratura característica de material dúctil. Tavares et al. (2010) 

relaciona microcavidades com esse formato à fratura ductil, devido a pequena formação de 

fases fragilizantes para essa condição de tratamento. Dessa forma pode-se concluir que a 

quantidade de fase σ, proveniente da decomposição da ferrita,  presente nessa condição ainda 

foi insuficiente para fragilizar severamente o material. Na figura 3 (b) é possível observar-se a 

presença de algumas microtrincas, o que caracteriza o início da fragilização do material. 
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Nas figuras 4 (a) e 4 (b) são apresentadas as imagens de MEV na condição de 

tratamento de 800°C  e tempos de 120 minutos, que corresponde a formação de cerca de 15% 

de fase sigma a partir da fase ferrita, ou seja, o material possui em torno de 32% de ferrita. 

 

dimples

clivagem

clivagem

dimples

 

Figura 0.Imagem da supefícies de fratura da amostra do AID SAF 2205 após ensaio 
de impacto envelhecido a 800°C por 60 minutos. (a) área de fratura na região do 
entalhe (b) regiões com clivagens e dimples. MEV, 2016. 

 

Pela análise da figura 4 (a) pode-se observar a redução na quantidade microcavidades 

(dimples), quando comparada  a amostra envelhecida a 800ºC por 15 minutos (figura 4.36), o 
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que representa uma redução na ductilidade do material com o aumento do tempo de 

envelhecimento. Já na figura 4 (b) é possível observar-se a presença de algumas microtrincas, 

o que caracteriza o início da fragilização do material. Também é possivel se verificar um 

rompimento em forma de clivagem caracterizada pela presença de alguns degraus. 

A técnica baseada na interação entre densidade de linhas de campo e material, para 

acompanhar a variação de quantidade de fase ferrita,  se mostrou promissoara. Esta é uma 

técncia indireta para também prever a frazilização de um aço inoxiável duplex. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou uma técnica para acompanhamento da formação de fase 

ferrita, em um aço inoxidável duplex, chegando às seguintes conclusões: 

 A fase ferramgnética ferrita se decompõe na fase paramagnética  sigma nos aços 

inoxidáveis duplex. Esta transformação provoca a redução da permeabilidade do material. As 

medidas de campo magnético induzido são afetadas por essa transformação. A técnica 

apresenta mostrou ser promissora para detecção da quantidade de fase ferrita e 

aompanhamento da fragilização do material. 
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RESUMO: A água é o principal fator limitante para o desenvolvimento das cidades e, em 
regiões semiáridas esse fator é extremamente relevante devido à escassez desse bem natural, 
proporcionando um déficit hídrico nessas áreas. As condições de semiaridez estão 
relacionadas, principalmente, às irregularidade espacial e temporal das precipitações 
pluviométricas, resultando na diminuição dos volumes dos açudes que abastecem cidades no 
semiárido. Assim, esse trabalho propõe o uso de técnicas alternativas para captação, 
infiltração e reuso de águas em edificações já consolidadas na área urbana da cidade de 
Cajazeiras, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida para a população. Para tal foi 
realizado um estudo sobre os aspectos ambientais na cidade de Cajazeiras como clima, 
recurso hídricos e regime pluviométrico. A partir disso, foram indicadas técnicas 
compensatórias que se adequem a essa área já consolidada. 
 
Palavras–chave: armazenamento, filtração, infiltração, reuso de águas 
 

TECHNOLOGY ALTERNATIVES FOR WATER UTILIZATION IN 
SEMIARID 
 
ABSTRACT: Water is the main limiting factor for the development of cities and semi-arid 
regions this factor is extremely important because of the shortage of such natural, providing a 
water deficit in these areas. The semiaridez conditions are mainly related to the spatial and 
temporal irregularity of rainfall, resulting in decreased volumes of reservoirs that supply cities 
in the semiarid region. Thus, this work proposes the use of alternative techniques for capture, 
infiltration and water reuse in buildings already consolidated in the urban area of the city of 
Cajazeiras, in order to provide better quality of life for the population. For such a study was 
conducted on the environmental aspects in the city of Cajazeiras as climate, water resources 
and rainfall. From this, compensatory techniques that are appropriate to that already 
consolidated area were indicated. 
 
KEYWORDS: storage, filtration, infiltration, water reuse 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o IBGE (2010), a população brasileira aumentou 37,22% nos últimos 50 

anos, sendo 80% da população residente em áreas urbanas. A água é o principal fator 

limitante para o desenvolvimento das cidades e, em regiões semiáridas esse fator é 
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extremamente relevante devido à escassez desse bem natural, proporcionando um déficit 

hídrico nessas áreas. 

Segundo Albuquerque, Rêgo (2013), mais de 10% do território brasileiro é 

caracterizado como região semiárida, sendo a maior porção dessa extensão inserida na região 

Nordeste. As condições de semiaridez estão relacionadas, principalmente, aos seguintes 

aspectos naturais: irregularidade espacial e temporal das precipitações pluviométricas; 

precipitações médias anuais iguais ou inferiores a 800 mm; temperaturas médias anuais entre 

23 e 27º; e evapotranspiração real média anual entre 85% e 98%.  

Essas condições apresentadas nas regiões semiáridas caracterizam o fenômeno 

denominado seca, a qual atinge grande porção do Nordeste brasileiro, sobretudo pelos 

cenários de estiagens prolongadas (ANA, 2014). 

Cajazeiras, no estado da Paraíba, é uma das cidades que apresenta problemas no 

abastecimento de água, devido aos baixos níveis dos corpos d’água que abastecem a cidade. 

Segundo IBGE (2010), 81,3% da população de Cajazeiras vive na área urbana, refletindo uma 

área com atividades econômicas e serviços de infraestrutura já estabelecidos. Mesmo com 

acesso à infraestrutura de abastecimento de água, a população fica à mercê da irregularidade 

temporal e espacial das precipitações pluviométricas, comprometendo gravemente os níveis 

dos principais açudes que abastecem a cidade e, consequentemente o acesso à água. 

Ao longo dos anos, alguns métodos baseados na estocagem das águas nos períodos 

chuvosos e utilização de poço para consumo nos períodos de estiagem foram implantados 

para possibilitar a convivência da população com as condições de semiaridez, principalmente 

em áreas mais rurais. Esses métodos são implementados através de conhecimentos empíricos, 

de ações governamentais e/ou de pesquisas e projetos acadêmicos, sendo as cisternas e as 

barragens subterrâneas, as técnicas mais utilizadas e conhecidas. 

Algumas edificações, já consolidadas na região semiárida, não utilizam essas técnicas 

ou qualquer outra forma de aproveitamento de águas pluviais para estocagem e posterior 

reuso. Os principais fatores são: o desconhecimento da existência de técnicas alternativas para 

tais fins e por serem edificações já inseridas em áreas urbanizadas, onde o abastecimento de 

água é regular. 

A partir disso, esse estudo busca adaptar técnicas alternativas, já utilizadas em áreas 

com elevados índices pluviométricos, para edificações consolidadas em áreas urbanizadas 

semiáridas. 

A proposta de adaptação dessas técnicas para regiões semiáridas parte da percepção de 

que determinadas funções das técnicas compensatórias podem ser aplicadas tanto para áreas 
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com elevados índices pluviométricos, quanto para áreas opostas. Algumas funções podem ser 

elencadas: captação e infiltração, não só das águas pluviais captadas pelas cobertas das 

residências, mas também por outras superfícies impermeáveis como ruas e calçadas; 

reaproveitamento de águas residuais, após processos naturais de filtração, retenção e remoção 

de poluentes, proporcionados pela composição estrutural da técnica alternativa e; qualidade 

paisagística, através da utilização de vegetação em jardins ou telhados verdes.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente foi realizada uma caracterização da cidade de Cajazeiras/PB. Em seguida 

foi realizado um estudo sobre as condições dos açudes que abastecem a cidade, avaliando a 

situação do abastecimento de água dentro de uma série histórica de 23 anos. Os dados foram 

obtidos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

Também foi verificado o uso das águas subterrâneas para abastecimento, através dos 

dados fornecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA). 

Em seguida foi analisado o regime pluviométrico local, a fim de identificar os períodos 

de maiores ocorrências de chuva, observando se há viabilidade ou não de implantação de 

técnicas alternativas para armazenamento e reuso das águas pluviais. Os dados foram 

fornecidos pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). 

E por fim, foram sugeridas algumas técnicas alternativas para implantação em áreas 

residenciais já consolidadas na área urbana de Cajazeiras/PB, seja através da utilização das 

águas pluviais ou águas residuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A cidade de Cajazeiras, Paraíba, está inserida na delimitação do território semiárido 

nacional, realizada pelo Ministério da Integração Nacional (SDR/MI, 2005), possuindo um 

clima semiárido (quente e seco), de acordo com a classificação de Köppen. Cajazeiras é 

considerada, entre 15 municípios, a sede da Região Metropolitana de Cajazeiras, de acordo 

com a Lei 8 de junho de 2013 (Figura 1). 
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Figura 1. Região Nordeste, Estado da Paraíba e Cidade de Cajazeiras em 
destaques. IFPB, 2016. 
 

A cidade está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, o qual possui 

evaporação média de 2.338 mm/ano e evapotranspiração de 1.786 mm/ano, pelo método 

Penman-Monteith, e de 1.620 mm/ano, pelo método de Hargreaves, específico para climas 

áridos e semiáridos (ANA, 2014). Essas altas taxas de evaporação e evapotranspiração 

associadas à má distribuição das chuvas enfatiza a ocorrência de crises hídricas nessa região. 

Essas escassez hídrica pode ser constatada ao observar os níveis dos açudes que 

abastecem a cidade, bem como o regime pluviométrico. 

A Figura 2 apresenta as séries históricas volumétricas dos principais açudes que 

abastecem a cidade: Engenheiros Ávidos (Bacia do Alto Piranhas) e Lagoa do Arroz (Bacia 

do Rio do Peixe). 

 

Figura 2. Séries históricas volumétricas dos açudes Engenheiros Ávidos e Lagoa 
do Arroz, respectivamente, em Cajazeiras (1992 – 2015). IFPB, 2016. 
 

O monitoramento dos açudes realizado pelo DNOCS (2016) reflete uma queda brusca 

no volume de água nos açudes em, praticamente, 22 anos. Essa diminuição do volume 

compromete o fornecimento de água à população, principalmente nos meses de menor 

ocorrência de precipitação (junho a novembro). 

Uma análise do reflexo dessa diminuição dos volumes dos açudes pode ser observada, 

parcialmente, na Figura 3, nos anos comuns entre as séries históricas dos volumes dos açudes 
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e do regime pluviométrico (1999 a 2015). Os dados apresentados foram obtidos pela Estação 

Cajazeiras (-6,8942 – 38,5444), registrando uma precipitação média anual de 1.057,52 mm. 

Em 2011 é registrado o segundo maior valor da precipitação média anual no intervalo 

na série, porém os anos seguintes apresentam, praticamente, menos da metade do valor do ano 

referido. O ano de 2015 marcou o menor índice pluviométrico em 16 anos. Essa diminuição 

dos eventos de precipitação na região justificam os baixos volumes nos açudes Engenheiros 

Ávidos e Lagoa do Arroz. 

 

 

Figura 3. Série histórica da precipitação média annual e media mensal de 
Cajazeiras, respectivamente (1999 – 2015). IFPB, 2016. 
 

Analisando o comportamento da precipitação a cada mês (Figura 3), o período chuvoso 

está concentrado entre os meses de janeiro e maio, sendo março o mês com maior 

precipitação média (267,98 mm), em contrapartida com setembro, cuja média de chuva é de 

2,52 mm (AESA, 2016). Essa distribuição confirma a irregularidade das chuvas ao longo do 

ano. 

No que tange ao uso da água subterrânea como método alternativo de obtenção de água, 

esse é bastante usado na região, principalmente em áreas rurais. Atualmente, são cadastrados 

367 pontos d’água, sendo 97% poços tubulares, 2,72% poços escavados e 0,27% de fonte 

natural. Desses pontos, 44% são de uso particular, atendendo apenas ao proprietário do 

estabelecimento; 29% de uso comunitário, atendendo a diversas famílias; e 27% com 

finalidade de abastecimento indefinida (ANA, 2014). 

A profundidade dos poços da cidade de Cajazeiras varia entre 3,91 m e 75 m e, quanto à 

qualidade da água, a ANA (2014) afirma que 217 dos pontos analisados possuem água 

caracterizada como salobra ou salina, enquanto apenas 85 pontos são classificados como 

doce. Esses números refletem a variabilidade no acesso e qualidade das águas subterrâneas 

pela população. 
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Essa abordagem sobre os recursos hídricos da região, refletem uma diminuição nos 

volumes dos açudes e pluviométricos, resultando em uma situação de escassez hídrica. Dessa 

maneira, é essencial que as águas pluviais sejam armazenadas para posterior reuso em casos 

de racionamento ou falta no abastecimento, assim como as águas residuais. 

Algumas técnicas alternativas que podem ser adotadas são do tipo controle na fonte, ou 

seja, técnicas que visam a retenção das águas no próprio local de geração dos deflúvios. Essas 

técnicas são indicadas por uma área urbana com edificações já consolidadas, onde o espaço 

destinado à implantação de qualquer técnica para amortecimento de vazões de escoamento 

são escassos. 

Este trabalho apresenta quatro técnicas a serem adotadas em edificações consolidadas 

em Cajazeiras: pavimento permeável, trincheira de infiltração, telhado verde e sistema de 

biorretenção. 

Pavimentos permeáveis são dispositivos que auxiliam a infiltração do deflúvio, 

desempenhando também a função de reservatório. Utilizam-se blocos de concreto pré-

moldados de variados formatos em sua concepção, possibilitando a aplicação em passeios, 

calçadas e estacionamentos (CRUZ; ARAÚJO; SOUZA, 1999) (Figura 4). 

Trincheiras de Infiltração: são dispositivos projetados ao longo de superfícies 

impermeáveis destinados a receber os volumes de escoamento gerado nessas áreas. São 

constituídas por valetas onde as dimensões de comprimento são superiores as de largura, 

caracterizando a linearidade do sistema (OHNUMA JUNIOR, 2008) (Figura 5). 

O telhado verde ou teto verde é uma técnica construída sobre lajes, proporcionando a 

termorregulação de ambientes, o controle da geração do escoamento através da retenção das 

águas e uma melhoria paisagística (SNODGRASS, McINTYRE, 2010).  
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Figura 4. Exemplo de pavimento permeável de blocos de concreto vazados 
preenchidos com grama. IFPB, 2016. 
 

 

Figura 5. Exemplo de trincheira de infiltração. IFPB, 2016. 
 

Os telhados verdes não são simples estruturas de jardim sobre laje. São compostas pelas 

seguintes camadas: 1. impermeabilizante – impede a infiltração de água na laje; 2. protetora – 

prevenção de danos sobre a laje; 3. drenante – regula a retenção e drenagem das águas; 4. 

filtrante (opcional) – formado por geotêxteis ou membranas filtrantes que impedem a 

passagem de substratos e finos para a camada drenante; 5. substrato – base de nutrientes para 

a camada vegetada; 6. cobertura vegetal – utilização de plantas nativas e rústicas (Figura 6). 

Por fim, os sistemas de biorretenção são áreas escavadas e preenchidas com uma 

mistura de solo de alta permeabilidade e material orgânico, tendendo à máxima infiltração das 

águas e o crescimento vegetativo, controlando a quantidade e qualidade das águas, através das 

propriedades químicas, biológicas e físicas das plantas, microorganismos e solo compõem o 

sistema (TROWSDALE; SIMCOCK, 2011) (Figura 7). 
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Figura 6. Exemplo de telhado verde. IFPB, 2016. 
 

 

Figura 7. Exemplo de sistema de biorretenção. IFPB, 2016. 
 

Os sistemas de biorretenção proporcionam benefícios ambientais aos moradores, criam 

habitat para animais, promovem a conservação de plantas, melhoram a qualidade do ar, 

amenizam as ilhas de calor, encorajam a administração ambiental e valorizam as propriedades 

em torno de 20%, devido aos benefícios estéticos (PRINCE GEORGE’S COUNTY, 2007). 

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um estudo sobre as condições de escassez de água na cidade de 

Cajazeiras, Paraíba. O histórico de diminuição dos volumes de águas nos açudes que 

abastecem a cidade, bem como nos índices pluviométricos refletem a importância em 

reutilizar as águas pluviais e residuais. 
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Assim, técnicas alternativas podem ser implantadas nos próprios lotes, os quais não 

demandam de grandes áreas para inserção. É interessante que essas técnicas alternativas sejam 

estudadas na área acadêmica e disseminadas e utilizadas pela população, a fim de que os 

benefícios proporcionadas por essas técnicas possam ser compartilhadas por todos. 

Essa pesquisa apresentou um primeiro estudo da viabilidade de implantar as técnicas 

alternativas em regiões semiáridas. Os próximos trabalhos visam analisar o dimensionamento 

e estrutura das técnicas, a partir de eventos pluviométricos ou de águas residuais. 
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RESUMO: As águas produzidas são misturas complexas contendo muitos contaminantes 
como óleo finamente disperso, metais pesados e gases como H2S e CO2, originados da 
exploração de petróleo e gás natural. O H2S é um gás altamente tóxico, potencialmente letal e 
quando nas águas produzidas, pode formar um ácido corrosivo nas tubulações, nas linhas de 
fluxo e outros equipamentos. A concentração de sulfetos nessas águas, para descarte no 
ambiente, tem que ser menor que 0,3ppm (CONAMA) e petróleo, 20 ppm. Neste trabalho, 
utilizou-se extração por solvente para remoção das espécies sulfetadas e petróleo. Utilizaram-
se três aminas comerciais (alquil) como extratantes, dissolvidas em querosene de aviação 
(combustível de avião). A eficiência do processo de extração foi avaliada em termos de 
concentração (ppm) de H2S e óleo, antes e depois do contato entre as fases. 
Concluiu-se que a mehor eficiência de extração ocorreu com a amina Duomeen O, que obteve 
76% de remoção de sulfetos, em segundo, aparece a amina ARCUAD 2c-75, mostrando 59% 
de eficiência de remoção e a amina DUOMEEN T que apresentou 40% de remoção. 
Palavras-chave: aminas, petróleo, sulfetos 
 
Sulfide contaminated Waters produced from petroleum extraction 
theatment 
 
ABSTRACT: The produced water are complex mix containing a lot of contaminants, like 
finally dispersed oil, heavy metals and gases like H2S and CO2 , made fromthe exploration of 
petroleum and natural gas. The H2S is a extremely toxic gas, potentialy lethal and in the 
produced water, can form a corrosive acid on the pipes, in the flux lines and other 
equipements. The sulfide concentration in these Waters, for the environment discard, it has to 
be less than 0.33ppm (CONAMA) and petroleum, 20ppm. In this task, solvent was used to 
remove the sulfided espécies and petroleum. Three commercial amines were used (alkyl) like 
extractants, dissolved in aviation fuel (airplane fuel). The extraction process efficiency was 
avaliated in H2S and oil concentration terms (ppm), after and before the contact between the 
fases. It was concluded that the best extration efficiency was ocurred with the Duomeen O 
amine, that obtained 75% of sufide remotion, and in second, the amine ARCUAD 2c-75, 
showed 76% sulfide remotion. 

KEYWORDS: amines, petroleum, sulfide. 

 
INTRODUÇÃO 

Os processos de exploração de petróleo estão associados com águas produzidas. O 

volume de água produzida obtida oriundo dos campos de petróleo depende de fatores como: 

estrutura geológica da formação, práticas de produção e tempo de produção dos fluidos do 
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reservatório (BAYATI, SHAYEGAN & NOORJAHAN, 2011). Estes efluentes se constituem 

de misturas complexas de materiais orgânicos e inorgânicos, suspensos e dissolvidos, 

juntamente com metais pesados (MORAES, PAULO & MEDEIROS, 2011) e traz consigo 

elementos característicos da rocha reservatório de onde foram produzidos os fluidos, além de 

produtos químicos adicionados para evitar corrosão dos tubos Burns et al. (1999) e a 

alcalinização na injeção para recuperação de poços Zang et al. (2010). Gases ácidos como 

CO2 e H2S também são componentes presentes na água de produção, originados da 

composição do petróleo e do gás natural. Nos processos convencionais de remoção de gases 

ácidos no gás natural, estes são removidos através de uma Unidade de Remoção de Gás Ácido 

[AGRU], usando processo de absorção com solução aquosa de amina Rufford at al. (2012). O 

H2S deve ser removido dos fluidos da indústria do petróleo, pois é um gás altamente tóxico, 

potencialmente letal e misturado à água forma um ácido corrosivo aos dutos e linhas de fluxo 

e outros equipamentos Rufford at al. (2012). Neste contexto, é possível que as concentrações 

de gases ácidos existentes nesses efluentes excedam os limites permissíveis pela legislação 

em vigor, ou seja, concentração de sulfetos menor que 0,3mg/L em águas de descarte. Os 

órgãos ambientais estabelecem uma concentração de 20mg/L de petróleo como limite 

estabelecido para o descarte dos efluentes provenientes do processo de produtividade dos 

hidrocarbonetos, após separação da parte oleosa da água de produção Burns et al. (1999). Em 

correntes gasosas, os gases ácidos podem ser removidos seletivamente para minimização dos 

impactos ambientais. Um dos processos mais utilizados para remoção dos componentes 

ácidos é a absorção com alcanolaminas; neste processo, os componentes ácidos reagem com 

uma alcanolamina líquida como solvente, através do contato gás/líquido; numa etapa 

posterior, os componentes ácidos são removidos num regenerador, geralmente a baixas 

pressões e altas temperaturas. Segundo Kohl e Nielsen (1997), aminas primárias reagem 

diretamente com H2S, CO2 e COS. Aminas secundárias reagem diretamente com H2S, CO2 e 

COS, sendo este último em menor grau. Aminas terciárias reagem diretamente com H2S, 

indiretamente com CO2 e indiretamente, com pouca intensidade, com o COS. O exemplo 

mais comum de amina terciária é a metildietanolamina (KOHL & NIELSEN, 1997). Existem, 

ainda, as aminas estericamente impedidas, caracterizadas pela presença de um grupo 

substituinte volumoso próximo ao átomo de nitrogênio. Ainda segundo Kohl e Nielsen, 

(1997), Aminas primárias e secundárias, como a monoetanolamina [MEA] e a dietanolamina 

[DEA], respectivamente, são muito reativas e, portanto, exibem altas taxas de remoção de 

gases ácidos.  
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Os componentes de enxofre, presente nos hidrocarbonetos, são removidos, em 

presença de catalisadores adequados, formando sulfeto de hidrogênio. Na segunda etapa, o 

H2S é removido da corrente gasosa através de um solvente de lavagem (aminas), seguido da 

conversão do mesmo para enxofre elementar.  

Neste trabalho é proposto um processo onde os contaminantes são separados dos 

efluentes através do processo de extração líquido – líquido em regime de batelada, onde os 

constituintes misturados à fase aquosa (petróleo e H2S) migram preferencialmente para a fase 

oleosa após ação do solvente extratante, uma mistura de Querosene de Aviação [QAV] e 

aminas. O princípio de funcionamento do sistema é inicialmente uma fase orgânica e gasosa 

(petróleo e H2S) dispersa na fase aquosa que, de contínua, passa a ser dispersa na fase 

orgânica [Hadjiev et al 1995], definida como a mistura de solvente [QAV] e extratante 

(aminas). Além da minimização do gasto de energia, o estudo apresenta aspecto inovador, já 

que as aminas em geral são bastante solúveis em água, devido seu caráter polar, assim, os 

processos de remoção de H2S, de forma geral, na literatura, não abordam aminas 

removedoras de gases ácidos, que, após remoção, solubilizem no meio orgânico. Neste 

contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de investigação da 

remoção de H2S e petróleo, simultaneamente, em água de produção real, utilizando-se três 

aminas comerciais, variando-se a quantidade de extratante, em relação ao solvente QAV. As 

aminas utilizadas possuem função tensoativa e caráter hidrofóbico (alquilaminas). Os teores 

de H2S e petróleo (100 ppm) foram avaliados antes e depois do contato entre as fases. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Sistema estudado 

   A água produzida utilizada foi obtida da entrada da Estação de Tratamento de 

Efluente [ETE] da empresa PETROBRAS- BRASIL, consistindo em amostra real 

(concentração de H2S de 0,660ppm e de TOG 140ppm) para tratamento no sistema em 

batelada para remoção do H2S. A fase orgânica foi composta do Querosene de Aviação 

[QAV], cedida pela mesma empresa. As três diferentes aminas (DUOMEEN T, ARQUAD 

2C-75 E DUOMEEN O) foram obtidas da empresa AKZO NOBEL [USA] e foram 

adicionadas à fase orgânica, em diferentes concentrações. As propriedades físico-químicas do 

sistema estudado estão apresentadas na Tabela 1.  
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Tabela 1 Propriedades físico – químicas do sistema estudado - IFRN, 2014 X 
Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2015 Página 4  

 

Materiais Densidade 

103 kg/m3 

Viscosidade 

10-3 pa.s 

pH Tensão superficial 

10-3 n/m 

Água produzida 1.150 1.079 8.01 72.45 

Querosene de aviação (Qav) 0.775 1.220 6.60 24.95 

DUOMEEN T 0.840 21 7.00 30.81 

ARQUAD 2C-75 0.880 120 7.00 14.87 

DUOMEEN O 0.841 19 8.00 27.41 

 

Aparato experimental 
O sistema em batelada mostrado na Figura1 é composto por um agitador mecânico (1) 

para homogeneização do orgânico (QAV com o extratante) (2); em seguida, o orgânico é 

enviado, através de uma bomba tipo micropump (Cole-Parmer, Brazil) (3), para a câmara de 

mistura (4), onde as fases orgânica e aquosa (contaminada com os sulfetos) interagem. Na 

base da câmara de mistura, a água deve ser analisada em espectrofotômetro DR 2000 para 

avaliar o teor de sulfetos em 665nm (5) e em TOG para petróleo. 

 
Figura 1. Esquema Geral de remoção dos sulfetos e petróleo – IFRN,2014 

 

Preparação de amostra e procedimento experimental 
A amostra de água de produção foi submetida a 2mL de hidróxido de sódio (NaOH), 

numa relação 1:1, para estabilização dos sulfetos por 48h. A amostra de entrada foi submetida 

à leitura espectrofotométrica, em equipamento DR 2000, para avaliação do teor de sulfetos e 

TOG (teor de óleos e graxas) para avaliar petróleo. As aminas foram misturadas ao QAV, em 

proporções pré-definidas, sob agitação magnética e posteriormente enviadas à câmara de 
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mistura. Nessa etapa, a água de produção contaminada também foi direcionada à câmara de 

mistura para contato entre as fases. 

O Querosene de Aviação (QAV), junto com uma porcentagem de cada amina foi 

bombeado (Figura 01) para a câmara de mistura (Figura 01). A amostra de água de produção 

contaminada com sulfetos foi bombeada para o topo da câmara de mistura (fase aquosa). 

Observou-se que as fases foram admitidas na câmara de mistura em co-corrente. Promoveu-se 

a agitação no sistema com a finalidade de transferir os contaminantes da fase aquosa para o 

solvente Extratante+QAV. Na remoção dos sulfetos pela mistura de aminas com o Querosene 

de Aviação, as aminas reagem com os sulfetos, formando um complexo neutro, enquanto o 

querosene de aviação, absorve quantidades consideráveis do petróleo, também contaminante 

do efluente. O petróleo contaminante aderiu ao QAV, por afinidade química, já que o QAV é 

um subproduto do hidrocarboneto. 

Ao chegar à base da câmara de mistura, a água de saída não deveria conter sulfetos, 

nem petróleo, que fora complexado e solublizado na fase orgânica. Assim, as amostras de 

saída foram sequencialmente submetidas a leituras espectrofotométricas em equipamento DR 

2000. Outras análises como TOG (teor de óleos e graxas), pH, densidade, condutividade, 

turbidez, nitrato foram realizadas na amostra de entrada e nas amostras de saída. Na Tabela 2 

estão descritas as condições operacionais para os ensaios de bancada. 

Tabela 2 – Condições operacionais para os ensaios de bancada – IFRN, 2014 
 

Aminas (tipos) DUOMEEN O - ARCUARD 2C-75 -DUOMEEN 
T 

Concentração de extratante (% 
v:v) 

0.01; 0.05; 0.10; 0.25;0.50 

Relação O/A (Orgânico/Aquoso) 
(v:v) 

1/3 

 

A eficiência de remoção para os sulfetos e para o petróleo, a partir dos testes de 

bancada, foi calculada a partir das leituras em espectrofotômetro DR 2000 e TOG (Teor de 

Óleos e Graxas) das amostras realizadas na entrada e na saída do equipamento, dessa forma, a 

equação (1) mostra o cálculo realizado:  

Efe=(CeCs/Ce) * 100             Eq 1 

Onde, Efe é a eficiência de separação em (%); Ce é a concentração de contaminante na 

entrada em ppm e Cs é a concentração de saída do contaminante, também em ppm.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Tabela 3 mostra os resultados de remoção de sulfetos, utilizando-se as três aminas, 

mostrando que a amina comercial DUOMEEN O promoveu melhor remoção, solubilizada em 

relação ao QAV (0,25% v:v), proporcionando uma remoção de aproximadamente 76% de 

sulfetos; a amina comercial ARQUAD 2C-75, em mesma relação v:v com o querosene de 

aviação obteve aproximadamente 59% de remoção; a amina comercial DUOMEEN T , no seu 

melhor teste, demonstrou menor eficiência (aproximadamente 42%), utilizando-se 0,50% v:v, 

em relação ao querosene de aviação, quando comparada às demais aminas. A Tabela 3 

mostras também análise de turbidez e tog na água tratada.  

Tabela 3 Resultados da remoção de sulfetos e com as aminas e TOG (petróleo) e 
Turbidez da água de saída – IFRN, 2014 

DUOMEEN O 
Am/QAV(%) REMOÇÃO (%) TOG (mg/L) TURBIDEZ (NTU) 
0,01 56,00 14,00 23,01 
0,05 63,00 10,00 18,00 
0,1 70,15 8,00 15,00 
0,25 76,21 5,00 11,00 
0,5 73,00 4,00 9,80 
ARQUAD 2C-75 
Am/QAV(%) REMOÇÃO (%) TOG (mg/L) TURBIDEZ (NTU) 
0,01 50,05 46,00 43,40 
0,05 51,00 34,00 38,00 
0,10 57,00 27,00 36,00 
0,25 59,50 22,00 33,46 
0,50 51,50 14,00 33,3 
DUOMEEN T 
Am/QAV(%) REMOÇÃO (%) TOG (mg/L) TURBIDEZ (NTU) 
0,01 38,56 31,00 59,80 
0,05 30,58 20,00 50,00 
0,10 31,38 13,00 45,67 
0,25 40,00 9,00 45,00 
0,50 42,00 10,00 45,00 

 

Conforme a Tabela 3, as amostras da água tratada pela amina DUOMEEN O 

mostraram, em 0,25%v:v, valores de TOG e Turbidez baixos, com consideráveis valores de 

remoção de petróleo e sulfetos, simultaneamente. 
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Figura 2 – Resultados de remoção de sulfetos pelas aminas – IFRN, 2014 

A Figura 2 mostra a eficiência de remoção das três aminas utilizadas nos testes de 

bancada. Observa-se que as aminas DUOMEEN O E ARCUAD 2C-75 apresentaram 

melhores resultados em 0,25% v:v (amina/querosene), numa relação 1/3 de querosene de 

aviação/água produzido. 

 
CONCLUSÕES 

Concluiu-se que a amina Duomeen O, solubilizada em QAV, promoveu a maior 

porcentagem de remoção de H2S (76%) e resultou um baixo valor de TOG 5mg/L, na fração 

de 0,25% amina/QAV. Apesar da similaridade das aminas Duomeen o e Duomeent, a segunda 

não obteve resultados satisfatórios, sendo justificados pela grande instauração na composição 

estrutural da segunda amina, o que a torna mais solúvel em água, o que não era objetivo do 

trabalho, influenciando na baixa eficiência de remoção de sulfetos e petróleo. Os resultados de 

turbidez comprovam a boa remoção de petróleo no sistema estudado com a amina duomeen 

O.   
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RESUMO: No mundo em que vivemos a busca por diferentes fontes de energia renováveis 
tem marcado a história da civilização humana. A eficiência energética tem sido um dos 
assuntos mais marcantes em congressos, em virtude da necessidade da redução do consumo 
de energia elétrica, consequentemente despertando as pessoas para o uso consciente das fontes 
energéticas existentes. Pensando nessas questões foram realizados estudos no 
desenvolvimento de motores com alta eficiência tendo como referência os motores e 
geradores de Keppe e Bedini. A proposta deste trabalho é contribuir para o estudo dessas 
novas tecnologias a fim de estabelecer seus parâmetros eletromecânicos e consequentemente 
contribuir para novas formas de desenvolvimento dos motores e geradores com alta eficiência 
energética. O estudo apresentou parâmetros de tensão, corrente e rotação de um novo 
protótipo do gerador de Bedini e do novo protótipo do motor de Keppe. Através dos estudos 
pode ser desenvolvido um grande projeto para contribuir na redução do consumo de energia 
elétrica em nosso país e posteriormente em escala global. 
  
Palavras–chave: CAMPO MAGNÉTICO, CONVERSÃO ELETROMECÂNICA, 
ELETROMAGNETISMO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO DE ENERGIA, IMÃS 
PERMANENTES 
 

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ELECTRIC MOTORS KEPPE 
AND BEDINI 
 
ABSTRACT: In the world we live in the search for different renewable energy sources has 
marked the history of human civilization. Energy efficiency has been one of the most 
important issues in Congress, because of the need to reduce the power consumption, thus 
awakening people to the conscious use of existing energy sources. Thinking about these 
questions have been studies on the development of engines with high efficiency with 
reference to the engines and Keppe and Bedini generators. The purpose of this work is to 
contribute to the study of these new technologies in order to establish its electromechanical 
parameters and consequently contribute to new forms of development of engines and 
generators with high energy efficiency. The study showed voltage parameters, current and 
rotation of a new prototype Bedini generator and the new prototype of the Keppe Motor. The 
studies can be developed a major project to contribute to the reduction of electricity 
consumption in our country and later on a global scale. 
 
KEYWORDS: MAGNETIC FIELD, CONVERSION ELECTROMECHANIC, ELECTROMAGNETISM, 
ENERGY EFFICIENCY, ENERGY GENERATION, PERMANENT MAGNETS 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças climáticas são evidentes não só no Brasil, mas em todo mundo e isso 

torna as pessoas mais conscientes sobre a importância de serem encontradas fontes 

alternativas de energia mais eficientes e sustentáveis. De acordo com a concepção de Marques 

(2015), “as crises ambientais tornam inadiável a necessidade de uma reflexão sobre o caos 

socioambiental em que corremos risco de naufragar. Já de há muito a percepção desses riscos 

entrou na circulação sanguínea da Unicamp, tanto nas áreas das ciências quanto nas 

humanidades”. 

Os motores de alta eficiência e desempenho poderão ser uma alternativa para redução 

do consumo de energia elétrica e consequentemente, contribuição para a redução da 

degradação do meio ambiente. O desenvolvimento de motores de alto rendimento que 

economiza até 90% de eletricidade traz um benefício significativo para o meio ambiente e 

para a economia de uma nação. Segundo Keppe (2014), “os motores elétricos de baixa 

potência são os mais utilizados, pois acionam eletrodomésticos, ferramentas elétricas, bombas 

hidráulicas, sistemas de refrigeração doméstica, etc. Se for levado em consideração a 

quantidade de motores utilizado no planeta, eles somam centenas de milhões e estão 

diretamente vinculados ao desenvolvimento de um país ou região, pois todos os anos mais 

motores são adquiridos por consumidores”. 

O Objetivo deste estudo é analisar o comportamento eletromecânico dos motores de 

Keppe e Bedini: a partir da construção de protótipos e ensaios de medição, observar os 

processos de conversão eletromecânica de energia que ocorrem nestes motores alimentados 

por correntes contínuas pulsadas, indicar possíveis vantagens e desvantagens destes em 

relação aos motores convencionais com rotor de imã permanente.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Construção e funcionamento de protótipos de motores de Keppe e Bedini 

Os componentes principais para a construção destes motores consistem de imãs de 

neodímio (Nd2Fe14B), bobinas de fio de cobre esmaltado, núcleos ferromagnéticos, 

componentes eletrônicos e outras partes mecânicas. Esses componentes são fáceis de serem 

encontrados no comércio local de João Pessoa e apresentam custo acessível, que permite a 

fabricação própria dos protótipos. 

As instalações, materiais, recursos computacionais e equipamentos de medição dos 

Laboratórios do Curso Superior em Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia da Paraíba campus João Pessoa foram usados para a criação e testes dos 

protótipos. 

O motor de Keppe é um motor frio, de alta eficiência, que também pode funcionar como 

gerador, ao mesmo tempo em que entrega energia potencial mecânica e torque de trabalho 

Keppe et al. (2013). O motor de Keppe foi desenvolvido de acordo com os princípios 

revolucionários do cientista brasileiro Norberto R. Keppe (2014). 

O motor de Keppe é composto por um rotor de imã permanente e um estator com as 

bobinas de campo. As bobinas de campo em série são alimentadas por meio de uma bateria ou 

fonte de corrente contínua e um reed-switch. O protótipo do motor ficou conforme a Figura 1. 

 

Figura 1. Protótipo do motor de Keppe. IFPB, 2015. 
 

No movimento de rotação, o campo magnético do polo norte do rotor de imã 

permanente aciona o reed-switch, produzindo nas bobinas de campo um segundo campo 

magnético. Portanto, cada vez que o polo norte do rotor se aproximar da chave magnética 

reed-switch, um pulso de corrente contínua alimenta a bobina de campo do motor. A interação 

entre os campos magnéticos da bobina de campo e do imã permanente produz uma força 

magnética de repulsão. No período que a alimentação do motor é desligada, surge uma força 

contra eletromotriz induzida (FCEM) nas bobinas de campo que pode ser usada de várias 

formas para geração de energia, por exemplo, recarga de baterias. 

O motor de Bedini é um motor de rotor com imãs permanente de mesma polaridade, 

que assumem uma condição momentânea de oposição com o polo magnetizado do estator de 

mesma polaridade magnética, que é composto das bobinas de força, chaveamento e 
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recuperação de energia Bedini (2003). A energia da força contra eletromotriz induzida 

retificada pode ser armazenada em um capacitor e transferida para recarga de baterias.  

O projeto das bobinas solenoides do estator é de extrema importância para a obtenção 

do fluxo magnético adequado ao funcionamento dos motores de Keppe e Bedini. Diversos 

parâmetros elétricos e de construção estão associados ao projeto de um solenoide: corrente 

elétrica, número de espiras, bitola do fio (AWG).  

Existem vários tipos de circuitos eletrônicos para alimentação e controle do motor de 

Bedini. Neste projeto serão abordados os principais, que são o SG e o SSG (Simplified School 

Girl Motor) que tem por finalidade a geração de energia.  

Durante a fase inicial do projeto do estudo foi desenvolvido um protótipo de motor de 

Bedini com quatro polos no rotor e dois polos no estator. Cada enrolamento do estator é 

composto de três bobinas: chaveamento, força e recuperação de energia; que são enroladas no 

mesmo núcleo cilíndrico ferromagnético. As bobinas solenoides foram feitas com fio de cobre 

esmaltado reaproveitado de bobinas de deflexão de antigos tubos de imagem de televisão. 

Cada solenoide com uma resistência elétrica de 8  possui 560 espiras de fio esmaltado com 

diâmetro   0,15 mm e comprimento 43,40 m , enroladas num núcleo magnético de aço de 

7,00 mm de diâmetro. O circuito eletrônico desenvolvido para o acionamento do motor de 

Bedini é baseado no transistor MJE13007, que é um transistor de chaveamento adequado para 

controle de motores. Conforme Figura 2 segue protótipo do motor de Bedini. 

 

 

Figura 2. Protótipo do motor de Bedini. IFPB, 2015. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Incialmente foi estudado o comportamento de funcionamento do motor de Bedini 

utilizando como instrumento para o estudo um osciloscópio (Agilent InfiniiVision DSO-

X2012A 2 – canal 100 MHz) fornecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba campus João Pessoa onde foram realizados os ensaios. Foram feitas 

séries de testes com diferentes tensões de entrada e analisadas as correntes elétricas e as 

frequências de funcionamento, bem como as rotações do motor.  

Para iniciar os estudos foi feito teste no motor em vazio com uma tensão de entrada de 

12 V e a tensão foi incrementada com passo de 1 V até 20 V, para analisar o comportamento 

do motor. A partir dos resultados medidos do teste em vazio a Tabela 1 foi construída 

reunindo as tensões, correntes e frequências medidas para o protótipo de motor de Bedini 

apresentado na Figura 2.  

 

Tabela 1. Estudo do motor Bedini em vazio de tensão, corrente, frequência e rotação. IFPB, 
2015. 
 
Tensão CC 
Aplicada (V) 

Tensão Eficaz 
Retificada (V) 

Corrente Eficaz    
(mA) 

Frequência    
(Hz) 

Rotação 
(RPM) 

12,00 15,20 380,00 33,67 2020,20 

13,00 16,00 420,00 35,46 2127,66 

14,00 16,40 440,00 36,63 2197,80 

15,00 17,20 460,00 37,74 2264,16 

16,00 19,30 480,00 38,31 2298,84 

17,00 19,60 530,00 40,00 2400,00 

18,00 20,20 560,00 40,98 2458,98 

19,00 20,80 580,00 41,49 2489,64 

20,00 21,40 610,00 42,56 2553,54 

 

Após os estudos do motor em vazio foram feitos testes do motor Bedini com carga 

resistiva de 1 k. A tensão de partida com o motor com carga de 1 k começou em 12 V e 

feito incremento de tensão com passo de 1 V até 20 V, para analisar o comportamento do 

motor e estudar as diferenças do motor em carga e em vazio. A partir dos resultados medidos 

do teste com carga resistiva de 1 k a Tabela 2 foi construída reunindo as tensões, correntes e 

frequências medidas para o protótipo de motor de Bedini apresentado na Figura 2. 
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Tabela 2. - Motor Bedini com carga de 1 k estudo de tensão, corrente, frequência e rotação. 

IFPB, 2015. 

 

Tensão CC 
Aplicada (V) 

Tensão Eficaz 
Retificada (V) 

Corrente Eficaz    
(mA) 

Frequência    
(Hz) 

Rotação 
(RPM) 

12,00 15,60 210,00 20,08 1204,80 

13,00 17,30 240,00 21,74 1304,40 

14,00 18,90 265,00 29,07 1744,20 

15,00 20,80 280,00 24,88 1492,80 

16,00 23,70 320,00 27,03 1621,80 

17,00 26,30 350,00 28,99 1739,40 

18,00 28,40 400,00 30,49 1829,40 

19,00 30,70 430,00 31,75 1905,00 

20,00 32,70 460,00 33,33 1999,80 

 

Finalizado os estudos com o motor Bedini foi dado seguimento na análise e estudo do 

motor de Keppe. Foram feitas séries de testes com diferentes tensões de entrada e analisadas 

as correntes elétricas e as frequências de funcionamento, bem como as rotações do motor. 

Para iniciar os estudos foi feito teste no motor com carga resistiva de 1 k com uma tensão de 

entrada de 12 V, que é a tensão mínima para o funcionamento do motor protótipo de Keppe, a 

tensão foi incrementada com passo de 1 V até 20 V, para analisar o comportamento do motor. 

Os resultados obtidos contribuem para melhor entendimento do processo de geração do motor 

de Keppe. A partir dos resultados medidos do teste com carga resistiva de 1 k a Tabela 3 foi 

construída reunindo as tensões, correntes e frequências medidas para o protótipo de motor de 

Keppe apresentado na Figura 1.  
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Tabela 3. - Motor Keppe com carga de 1 k estudo de tensão, corrente, frequência e rotação. 

IFPB, 2015. 

 

Tensão 
Fonte (V) 

Tensão 
Carga (V) 

Corrente Fonte    
(mA) 

Corrente Carga   
(mA) 

Frequência    
(Hz) 

Rotação 
(RPM) 

12,00 12,44 70,00 0,011 6,66 399,96 

13,00 13,80 80,00 0,012 6,80 408,18 

14,00 15,00 85,00 0,013 8,55 512,82 

15,00 16,50 95,00 0,014 9,09 545,46 

16,00 18,30 110,00 0,015 9,61 576,90 

17,00 18,80 120,00 0,016 10,20 612,24 

18,00 20,80 130,00 0,017 10,48 625,02 

19,00 21,60 145,00 0,018 10,87 652,20 

20,00 23,50 150,00 0,020 11,36 681,84 

 

Finalizados os estudos do motor em carga resistiva de 1 k, foram feitos testes do 

motor Keppe com carga resistiva de 10 k. A tensão de partida com o motor com carga de 10 

k começa em 12 V e feito incremento de tensão com passo de 1 V até 20 V, para analisar o 

comportamento do motor de Keppe e estudar as diferenças do motor em carga de 10 k e1 

k. A partir dos resultados medidos do teste com carga resistiva de 10 k a Tabela 4 foi 

construída reunindo as tensões, correntes e frequências medidas para o protótipo de motor de 

Keppe apresentado na Figura 1.  
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Tabela 4. - Motor Keppe com carga de 10 k estudo de tensão, corrente, frequência e 

rotação. IFPB, 2015. 

 

Tensão 
Fonte (V) 

Tensão 
Carga (V) 

Corrente Fonte    
(mA) 

Corrente Carga   
(mA) 

Frequência    
(Hz) 

Rotação 
(RPM) 

12,00 15,00 70,00 0,0015 7,52 451,14 

13,00 16,20 80,00 0,0017 8,20 491,82 

14,00 17,80 85,00 0,0018 8,77 526,32 

15,00 19,20 95,00 0,0020 9,43 566,04 

16,00 20,00 110,00 0,0020 10,00 600,00 

17,00 21,00 120,00 0,0021 10,64 638,28 

18,00 22,50 130,00 0,0023 11,11 666,60 

19,00 23,60 145,00 0,0024 11,30 678,24 

20,00 24,10 150,00 0,0025 12,20 731,70 

 

De acordo com os resultados experimentais obtidos, verifica-se que o protótipo de 

motor de Bedini responde de forma praticamente linear à variação de tensão: quanto maior a 

tensão aplicada, maior é a corrente eficaz nas bobinas de força e, consequente, maior a 

rotação do motor. Em função da tensão aplicada, verificou-se uma variação maior na 

frequência de rotação do motor até uma tensão de 12 V; para tensões entre 12 V e 20 V a 

frequência de rotação do motor aumenta a uma taxa menor. Este fato explica os resultados 

obtidos para tensão retificada. Portanto, existe uma região ideal, na qual o motor responde de 

forma mais satisfatória e uma região de saturação. O consumo de corrente do motor é 

praticamente proporcional à tensão aplicada.  

No estudo feito com o motor Keppe, verifica-se que o consumo de corrente elétrica é 

extremamente baixa, quando comparado com outros motores convencionais de mesma 

potencia, além disso, observa-se que o protótipo de motor de Keppe, responde de forma 

praticamente linear à variação de tensão. O consumo de corrente do motor é praticamente 

proporcional à tensão na carga. 

 

CONCLUSÕES 

O estudo desses tipos de motores tem sido de grande aprendizado e conhecimento. A 

contribuição que está sendo dada no desenvolvimento dos mesmos é sem dúvida satisfatória e 
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de grande importância. Um grande projeto pode ser desenvolvido a partir desse estudo e a 

forma de aplicação dessa nova tecnologia, pode ser alterada e aperfeiçoada para contribuir 

para a redução do desperdício de energia. Com o desenvolvimento de novas formas de criação 

desses motores, a geração de energia e o aproveitamento da rotação mecânica, podem ser 

melhores utilizados e assim estaremos contribuindo para o uso consciente da energia elétrica. 
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RESUMO: As Redes Definidas por Software (SDN) possibilitam um gerenciamento 
centralizado da rede por meio da separação entre o plano de dados e o plano de controle, de 
modo a otimizar a administração dessas redes. A partir do uso de softwares específicos é 
possível gerar topologias e gerenciá-las de modo centralizado. Neste artigo, os autores 
apresentam de maneira geral os conceitos relacionados ao paradigma de SDN. Os resultados 
foram gerados a partir da integração do Mininet e o controlador SDN. 
Palavras–chave: sdn, openflow, controlador, mininet 
 

A INTRODUCTION FOR SOFTWARE DEFINED NETWORKSS 
 
ABSTRACT: Software Defined Networks (SDN) allow centralized network management 
through the separation between the data plane and control plane in order to optimize the 
management of these networks. From the use of specific software it is possible to generate 
topologies and manage them in order centrally. In this article, the authors present the general 
concepts related to SDN paradigm. The results were generated from the integration of Mininet 
and the SDN controller. 

KEYWORDS: sdn, openflow, controller, mininet 
 

INTRODUÇÃO 

 Redes de computadores constituem serviços de grande necessidade na vida de bilhões 

de pessoas. O cenário da Internet tradicional apresenta algumas limitações, em que os 

dispositivos de rede se baseiam em soluções integradas e em software fechado, trabalhando 

em conjunto com hardware proprietário. Desse modo, a implementação de novas estratégias 

de soluções para tais dispositivos se torna restrita aos fabricantes. Além disso, considerando o 

notório crescimento e desenvolvimento das redes de computadores e das tecnologias 

associadas, também é crescente a demanda por soluções de problemas distintos e otimizações 

em projetos existentes (MARQUES, 2012). 

 No modelo atual, protocolos de roteamento dinâmico são comumente utilizados para 

definir a melhor rota entre origem e destino, para tal, utilizam-se de parâmetros denominados 

custo este parâmetro pode variar de acordo com o fabricante.  

Entretanto, é possível que um engenheiro de redes em vez de usar uma solução 

dinâmica para roteamento deseje ter melhor controle da rede, influenciando o fluxo dos 
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pacotes de modo que eles sigam por rotas não previstas pelos cálculos dos protocolos 

convencionais (CARDOSO et al., 2016).  

 

REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE  

 Redes Definidas por Software (Software Defined Network - SDN) constituem um novo 

paradigma em redes de computadores. Esta proposta partiu inicialmente de pesquisas voltadas 

para o projeto de arquitetura de rede Ethane, que tinha como objetivo definir políticas de 

controle de acesso de maneira distribuída (CASADO et al., 2009). Entretanto, este projeto não 

se restringiu apenas ao controle de acesso e foi ampliado a diversos serviços e dispositivos de 

rede, surgindo então o protocolo OpenFlow (FARIAS et al., 2012). 

SDN são baseadas na separação entre o plano de controle, responsável principalmente 

por tomadas de decisão resultando na criação e atualização da tabela de encaminhamento e o 

plano de dados, que controla a comutação dos pacotes na rede (COSTA, 2013). 

A ideia de uma SDN é basicamente que os dispositivos intermediários de rede 

denominados Switches OpenFlow possuam apenas o plano de dados previamente 

implementados, enquanto o plano de controle esteja em um dispositivo de rede denominado 

controlador. Nele serão efetuadas as configurações necessárias ao funcionamento da rede de 

acordo com a necessidade. 

 

Figura 1. Arquitetura de Redes Definidas por Software. HP Networking, 2015. 
 

A Figura 1 apresenta uma arquitetura SDN contendo três dispositivos de rede (na 

prática são Switches OpenFlow) com a lógica de controle enviada para o controlador SDN, a 

comunicação entre eles é feita por meio de um canal seguro. A separação dessas camadas 

intermediadas por um controlador possibilita um maior controle da rede por meio da 

programação das redes utilizando canais de comunicações. Um canal de comunicação 

comumente utilizado atualmente no paradigma de SDN é o OpenFlow. 



 

6232 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

OPENFLOW 

Surgiu originalmente na universidade de Stanford como um protocolo aberto para 

comunicação entre dispositivos de rede viabilizando o contexto de SDN. 

Openflow (MCKEOWN et.al., 2008) foi proposto inicialmente a fim de experimentar 

protocolos de rede, tendo em vista que as redes de computadores seguiam no modelo 

considerado legado, em que, não é possível realizar modificações deste nível nos 

equipamentos que funcionavam como “caixas pretas” mantendo as configurações e padrões 

originais dos fabricantes, além disso, não apenas o hardware é “fechado”, o software 

executado também é proprietário. 

OpenFlow permite a implementação das redes programáveis proposta pelo paradigma 

SDN por meio de modificações nas regras de encaminhamento dos dispositivos de rede. Tais 

regras são definidas em outro dispositivo de rede denominado controlador que pode estar 

localizado localmente ou de maneira remota. A Figura 2 apresenta um esquema de projeto de 

um Switch OpenFlow bem como a comunicação com um controlador externo por meio de um 

canal seguro. 

 

Figura 2. Escopo de um Switch OpenFlow. McKeown et.al (2008). 
  

Para este trabalho foram utilizadas plataformas que fornecem o protocolo OpenFlow por 

padrão como é o caso do Mininet. As topologias geradas no Mininet contem Switches 

OpenFlow facilitando a realização dos experimentos. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 Para a realização deste trabalho foi necessária a utilização de ferramentas para a 

criação e manipulação de redes SDN de maneira virtualizada, nesta seção são apresentados as 

ferramentas utilizadas e os resultados são apresentados na seção Resultados e Discussão. 

 

Controlador 

O controlador é de fundamental importância em uma SDN. Por meio dele é possível 

implementar protocolos já estabelecidos no mercado, ou simplesmente criar regras de 

encaminhamento de pacotes de acordo com a necessidade. Existem diversas soluções de 

controladores e a escolha do melhor controlador depende do propósito de utilização. Alguns 

exemplos de controladores são: 

POX: Controlador SDN popular por ser integrado com Python, que é uma linguagem 

relativamente simples e funcional (POX, 2016). 

Floodlight: Este controlador é apresentado como um projeto open source baseado em 

java e integrado com o projeto OpenFlow (FLOODLIGHT, 2016). 

OpenDayLight: Surgiu em 2013 desenvolvido pela Open-Source Foundation em 

conjunto com a Linux Foundation. É baseado em Java, fornece uma interface gráfica para 

visualização e manuseio das topologias (OPENDAYLIGHT, 2016). 

HP VAN SDN Controller: Solução para controle centralizado da rede desenvolvida 

pela HP Networking. É integrada com o Mininet bem como com a linguagem Python além de 

fornecer interfaces gráficas facilitando o gerenciamento das topologias. 

Para este artigo, foi proposta a utilização da solução HPE Virtual Application Networks 

(VAN) SDN Controller (Tourrilhes et.al, 2014), por fornecer uma interface com diversas 

possibilidades de implementações e controle, viabilizando em uma análise de engenharia de 

tráfego mais detalhada. 

HP VAN SDN Controller fornece soluções de controle em uma rede habilitada para 

OpenFlow de maneira unificada, simplificando o gerenciamento e permitindo diversas 

possibilidades de controle da rede. 
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Figura 3. HP VAN SDN Controller (2016). 
 
A Figura 3 apresenta a interface gráfica do controlador VAN SDN Controller, a partir 

desta interface é possível visualizar as topologias de rede geradas por meio da integração com 

o software Mininet. 

 
Mininet 

O Mininet (OLIVEIRA et.al, 2014) é uma ferramenta de simulação rede que possibilita 

a criação de um ambiente de Rede Definida por Software executado em kernel real. O Mininet 

cria uma topologia de rede virtualizada, contendo switches, hosts e controladores em uma 

única máquina real ou virtual com apenas alguns comandos simples.  

A topologia pode ser configurada ou alterada de acordo com a necessidade. As 

topologias podem ser criadas ou alteradas a partir de comandos intrínsecos à plataforma 

Mininet ou pode ser feita por meio de scripts em Python.  
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Figura 4. Topologia padrão do Mininet. Mininet(2016). 

 

A Figura 4 apresenta a saída do comando que resulta na criação de uma topologia 

padrão gerada no Mininet. A topologia consiste em dois hosts, um switch (bem como suas 

ligações) e por fim um controlador padrão do Mininet. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 A partir do comando mn passando parâmetros específicos é possível a criação de uma 

topologia linear contendo três switches OpenFlow além de um controlador remoto. Para o 

funcionamento do controlador remoto é necessário que ele esteja ativo e o endereço IP seja 

passado como parâmetro no comando do Mininet como mostrado a seguir: 

sudo mn –controller=remote,ip=192.168.0.105 –topo=linear,3 

 É possível fazer um teste de conectividade entre os dispositivos da rede por meio do 

comando: pingall. O resultado segue na Figura 5, todos os hosts são mostrados na topologia 

indicando que há conectividade entre eles. 
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Figura 5. Resultado do teste de conectividade entre hosts por meio do comando pingall. 
HP VAN SDN Controller (2016). 

Outra forma de gerar topologias personalizadas no Mininet é por meio de scripts em 

Python. Utilizando a sintaxe da linguagem integrada aos comandos do Mininet é possível 

criar as topologias de acordo com a necessidade. Além disso, é possível influenciar o fluxo de 

encaminhamento dos pacotes na rede. Utilizando um script em Python foi gerada uma 

topologia personalizada de teste com o objetivo de demonstrar um método de engenharia de 

tráfego em que a rota entre origem e destino na rede pode ser escolhida pelo administrador a 

depender da necessidade. A Figura 6 apresenta o cenário de teste em que o método utilizado 

para a escolha da rota é o protocolo Shortest Path First (SPF). 

 Figura 6. Rota definida de acordo com o protocolo SPF 
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Figura 7. Rota definida no controlador SDN 

Na Figura 7 é apresentado o resultado da manipulação da prioridade para escolha da 

melhor rota. Neste cenário, foi elaborado um script em Python modificando o caminho pelo 

qual os pacotes devem seguir na rede partindo do dispositivo 10.10.2.1 com destino ao 

10.10.2.254. O caminho definido no controlador é destacado em vermelho. 

CONCLUSÕES 

A partir da integração entre o Mininet e o controlador SDN foi possível gerar 

topologias de rede baseada em software com o controlador localizado remotamente. Além 

disso, todas as configurações necessárias são estabelecidas apenas no controlador, de modo 

que este replica as informações aos demais dispositivos na rede quando solicitado.  Os 

conceitos apresentados, bem como a utilização do HP VAN SDN Controller possibilitam o 

desenvolvimento de pesquisas na área. Considerando a partir deste estudo, há um potencial 

interesse técnico e teórico nos conceitos e aplicações que as SDN, considera-se que este tema 

oferece um amplo campo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 
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RESUMO: A pesquisa conduzida teve como objetivo a elaboração de um projeto de 
implantação de aproveitamento de águas pluviais no espaço do IFBA campus Feira de 
Santana. Foram realizadas análises da estrutura física da instituição, levantamento 
pluviométricos da região de Feira de Santana, cálculo potencial de captação através do 
método de Azevedo Neto, a elaboração de um sistema de instalações hidrossanitárias, para o 
bom funcionamento deste sistema. A pesquisa teve como pergunta norteadora “Como 
elaborar um sistema de aproveitamento de águas pluviais fazendo alterações pontuais na 
estrutura física do IFBA – campus Feira de Santana? ”. Procuramos identificar fatores que 
potencializasse o processo de captação da água, o que permitiria o uso do fluido acumulado 
de modo mais eficaz. Assim verificamos que é possível aproveitar em média 90 m³ de água da 
chuva por ano na área de estudo através do sistema de aproveitamento de águas pluviais. Ao 
final foi elaborado um projeto hidrossanitário por meio do AutoCAD com as modificações 
propostas para a execução do sistema mencionado. 
Palavras–chave: águas pluviais, precipitação, telhado 
 

AN INVESTIGATION: USE OF NON-POTABLE WATER IN BAHIA 
FEDERAL INSTITUTE OF EDUCATION (IFBA) 
 
ABSTRACT: Research conducted aimed at the development of a project to establish 
rainwater harvesting within the IFBA campus Feira de Santana. analysis of the physical 
structure of the institution were performed, rainfall survey of Feira de Santana region, 
potential funding calculation according to the method of Azevedo Neto, the development of a 
system of hidrossanitárias facilities for the proper functioning of this system. The research 
was guiding question "How to make a rainwater harvesting system making specific changes 
in the physical structure of the IFBA - campus Feira de Santana? ". We seek to identify 
factors that potentiate the process of capturing the water, which would allow the use of more 
effective way of accumulated fluid. So we see that it is possible to take an average of 90 cubic 
meters of rainwater per year in the study area through rainwater utilization system. At the end 
it designed a sanitary system design using AutoCAD with the proposed changes to the 
implementation of that system. 
KEYWORDS: Rainwater, precipitation, roofing 
 

INTRODUÇÃO 

O aproveitamento de água pluvial aparece como uma atitude para tentar resolver dois 

graves problemas. O primeiro é a escassez de água, que já importuna um grande número de 
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pessoas pelo mundo e que, em um futuro próximo, alcançará proporções maiores. O segundo 

problema que pode ser solucionado com a medida de aproveitamento, também está apontado 

nos estudos de Santos (2009), diz respeito à drenagem urbana e o manejo das águas pluviais 

em Salvador. A água de chuva tem causado graves problemas de ordem social e econômica, 

devido à crescente urbanização e impermeabilização do solo, nem sempre acompanhada de 

infraestruturas necessárias, como por exemplo, uma rede de drenagem adequada. Com isso, é 

possível a solução parcial de problemas enfrentados nos grandes centros urbanos, 

proporcionando novo uso às águas de chuva que, hoje, proporcionam grandes catástrofes, 

sendo utilizadas para novos fins (LIMA E MACHADO, 2008). De acordo com Campos et al. 

(2007), e Resende e Pizzo (2007) a poluição dos recursos hídricos tem solicitado o 

aproveitamento de água de uso não potável favorecendo a preservação do recurso.  

Em nossa pesquisa escolhemos o IFBA - Campus Feira de Santana, pois o mesmo 

possui um sistema de escoamento de águas através de calhas e tubulações o que termina por 

viabilizar ainda mais a adoção deste sistema. O terreno da instituição possui uma área em 

telhado de 8.356,00m² assim, a quantidade média de água que pode ser aproveitada é 

relevante comparada ao consumo diário de água por exemplo nas descargas dos banheiros da 

instituição. A motivação dessa pesquisa se deu em função principalmente da análise da atual 

situação contextual do campus: corte de gastos, medidas de conscientização quanto ao 

desperdício de água e uso racional de energia elétrica. Nesse contexto, somado a uma 

proposta sustentável, este trabalho é um recorte do Projeto de Incentivo à Aprendizagem, 

intitulado, Aproveitamento de Águas para fins não potáveis no Campus IFBA-Feira de 

Santana, sugerindo assim, um sistema de baixo custo para captação da água da chuva para uso 

em serviços que não demandam de utilização de água potável, como: lavagem dos ambientes; 

a rega de canteiros e jardins; e uso em descarga de banheiro.  

Este trabalho teve por objetivo a elaboração de sistema de captação de água pluvial 

após a análise da estrutura física da instituição e levantamento dos dados pluviométricos da 

região de Feira de Santana 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para averiguar o potencial de economia de água potável obtido através de um 

sistema de aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis, foi elaborada uma 

metodologia qualitativa e quantitativa que compreende as etapas: análise da estrutura 
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física da instituição e levantamento dos dados pluviométricos da região de Feira de 

Santana. A Figura 01 traz uma imagem da área total do IFBA/ Feira de Santana, 

localizado na Av. Deputado Luís Eduardo Magalhães, as margens da BR-324. 

 

Figura 1. Vista aérea do campus. IFBA, 2016. 

 

Analisando a planta de cobertura a área total foi incialmente dividida em 5 setores que 

caracterizam 5 áreas diferentes da estrutura do campus, após essa divisão foi calculado área 

individual de cada um desses 5 setores representado na Figura 2, obtendo-se: 

 

Figura 2. Planta de cobertura com representação dos setores separados no presente trabalho. 

Setor 1 – 723,82 m²; setor 2 – 103,95 m²; setor 3 – 1887,17 m²; setor 4 - 1784,28 m²; setor 5 – 

237,3 m². IFBA, 2016. 
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Com os valores de área de telhado calculados e com as médias pluviométricas anuais já é 

possível estimar o volume de água da chuva que podem ser captados. Utilizamos o 

método de cálculo de Azevedo Neto por ser um método consistente e bastante utilizado 

na prática, há pelo menos 3 diferentes métodos que utilizam área e a média pluviométrica 

para estimar o volume a ser captado, no entanto, utilizamos o método indicado por 

consideramos mais consistentes. Neste método empírico é desconsiderada a influência da 

demanda, considerando apenas o volume captado e o período de estiagem (mensal).  

 

Levantamento planialtimétrico 

 O estudo planialtimétrico do terreno em que a área do campus está construída foi 

fundamental para análise da estrutura física e escolha da área que será feita a 

implementação do sistema de reaproveitamento de águas pluviais. O terreno da 

instituição possui uma declividade natural que será aproveitada para o escoamento da 

água sem a necessidade de um sistema de recalque. A Figura 3 é um modelo 3D bastante 

simples feito no software SketchUp para a representação de como o terreno da instituição 

se apresenta com base no croqui de locação do terreno. 

 

 

Figura 3. Representação em modelagem 3D feitas no SketchUp das curvas de níveis do 

terreno. IFBA, 2016, 
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É possível notar que em certa área do terreno o nível do solo vai descendo, e é nessa 

região declive que está a área escolhida para instalação do sistema. Lembrando que o novo 

prédio do Campus foi construído na região de nível inferior à estrutura atual, dessa forma fica 

mais fácil a utilização da água reaproveitada da chuva nessa nova estrutura. 

 

Determinação da vazão e dados pluviométricos 

A metodologia adotada para o cálculo da vazão foi indicada pela norma NBR 10.844, 

nesta norma a vazão de projeto é obtida através da intensidade pluviométrica, medida em 

mm/h (milímetros por hora) e área de contribuição em m² (metros quadrados) divididos pelo 

valor constante “60”, na fórmula: 

Q= (I x A) / 60 

Onde: 

Q = Vazão de projeto, em L/min 

I = intensidade pluviométrica, em mm/h 

A = área de contribuição, em m² 

De acordo com os arquivos de projeto, o campus possui a área total de cobertura de 

8356,00 m², cobertos com telha de concreto com inclinação de 30% em todas as “águas”. As 

plantas hidrossanitárias indicam a presença de calhas para o escoamento de água pluvial, 

feitas de concreto/alvenaria acabamento liso de seção transversal retangular possuindo largura 

interna de 30 cm. A água pluvial está sendo escoada para uma cisterna de água pluvial com 

dimensões de 3,00 x 5,00 metros e altura de 1,50 metros com uso a ser definido. 

 Os dados pluviométricos apresentados na Tabela 1 são referentes às médias anuais 

(2000-2005), foram obtidos na Estação Climatológica da Universidade Estadual de Feira de 

Santana. Obtidos através da média dos índices pluviométricos de cada mês, estes por sua vez 

são aferidos cumulativamente e manualmente através de um aparelho presente da Estação 

chamado de pluviômetro, e a leitura é feita com o auxílio de uma proveta. 
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Tabela 1. Médias pluviométricas anuais do município de Feira de Santana de 2011 a 2015. 

IFBA, 2016. 

Ano Média (mm/ano) 

2011 702 

2012 362,8 

2013 687 

2014 617,2 

2015 513 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 2. Volume médio de água captada em cada setor de acordo com a precipitação média 

de cada ano (P) em milímetros e o volume (V) de água captada em cada ano. IFBA, 2016. 

  

Setor Área 

(m²) 

Ano P  V. 2011 

(L) 

V. 2012 

(L) 

V. 2013 

(L) 

V. 2014 

(L) 

V. 2015 

(L) 

Média 

(L) 

1 723,8

2 

2011 702 42682,22 22058,5

6 

41770,20 37526,3

0 

31190,8

5 

35045,6

3 

2 103,9

5 

2012 362

,8 

6129,72 3167,90 5998,75 5389,27 4479,41 
5033,01 

3 1887,

2 

2013 687 111282,6

4 

57511,8

8 

108904,8

1 

97839,9

5 

81321,9

3 

91372,2

4 

4 1784,

3 

2014 617

,2 

105215,4

2 

54376,2

9 

102967,2

3 

92505,6

4 

76888,1

9 

86390,5

6 

5 237,3 2015 513 13993,11 7231,76 13694,11 12302,7

7 

10225,7

3 

11489,5

0 

 

A Tabela 2 mostra os resultados obtidos dos cálculos do volume de água da chuva que 

cada área de telhado dos setores separados podem conseguir em média por ano, o setor 3, 

escolhido para a implantação do sistema, obteve 91.372,24 L de volume de água em média 

nos últimos 5 anos, considerando que perca de até 10% da água por questão de impureza, 

ainda sim seria um valor relevante e subtraindo um número como este do valor que é gasto 

em água potável, pode-se obter um bom percentual de economia de agua e consequentemente 
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do dinheiro gasto com este recurso.   

 Após todas as considerações e cálculos foi realizada a modificação do projeto atual do 

campus através do AutoCAD 2015, as modificações feitas foram em relação ao escoamento 

nas calhas e condutores verticais que com o sistema elaborado deve se direcionar para os 

reservatórios de aproveitamento de agua pluvial, que atualmente vão para uma rede integrada 

de caixa de inspeção que conduz para uma cisterna sem uso 

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo constatou-se que a implantação de um sistema de aproveitamento de 

água pluvial no IFBA Campus Feira de Santana proporcionaria grande potencial de economia 

de água potável, trazendo benefícios financeiros em médio prazo e benefícios ambientais 

imediatos por preservar os recursos hídricos da região. Apesar de não ter sido realizada aqui 

uma análise da viabilidade econômica, acreditamos que por ser um sistema simples que 

aproveita da estrutura já construída para sua realização, o valor a ser gasto com a construção 

deste seria baixo em relação aos benefícios que futuramente trará. 

Espera-se que com a elaboração e difusão desse projeto, diante da viabilidade, baixo 

custo e necessidade, outros institutos que possuem a mesma estrutura física ou modelo que 

permita a aplicação do mesmo possam usufruir dos benefícios que um sistema de 

aproveitamento de agua como este possibilita 
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino 
interdisciplinar. Isso se desenvolveu a partir de um trabalho realizado no componente 
curricular Equações Diferenciais, oferecida no 2º semestre letivo do ano de 2015, ministrada 
pelo docente Gislan Silveira Santos no curso de Engenharia Civil do Instituto Federal da 
Bahia, Campus Vitória da Conquista, em que houve a interdisciplinaridade com o 
componente curricular Resistência dos Materiais, também oferecida no mesmo período. No 
intuito de promover a interdisciplinaridade apresentada, como método matemático de 
aplicação, foi utilizada a equação diferencial da Linha Elástica para explicação do 
experimento. Tal equação foi aplicada a um problema de uma viga de aço engastada em 
balanço. Foram obtidos resultados pela resolução da equação via métodos das Equações 
Diferenciais Ordinárias (EDO’s) e através de um modelo experimental feito com uma régua 
de aço, representando a viga. Os resultados, tanto teórico quanto experimental, foram 
comparados chegando a uma validação da equação diferencial escolhida. 
Palavras–chave: Interdisciplinaridade, Equações Diferenciais Ordinárias, Resistência dos 
Materiais, Linha Elástica. 
 

A PROPOSAL FOR A TEACHING METHOD INTERDISCIPLINARY IN 
THE STUDY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN ENGINEERING 
COURSES 
 
ABSTRACT: This article aims to present a proposal for interdisciplinary teaching. This 
developed from a work in curricular component Differential Equations, offered in the 2nd 
semester of the year 2015, given by teachers Gislan Silveira Santos in the course of Civil 
Engineering of the Federal Institute of Bahia, Campus Vitória da Conquista, where there was 
interdisciplinary with the curriculum component Strength of Materials, also offered the same 
period. In order to promote interdisciplinary presented as mathematical method of application, 
we used the differential equation of the elastic line for the experiment explanation. This 
equation was applied to a problem of a steel cantilever beam cantilevered. Results were 
obtained by solving the equation via methods of Ordinary Differential Equations (ODE) and 
through an experimental model made with a steel ruler, representing the beam. The results, 
both theoretical and experimental, were compared reaching a validation of differential 
equation chosen. 
KEYWORDS: Interdisciplinary, Ordinary Differential Equations, Strength of Materials, 
Elastic Line. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos 30 anos, o conhecimento acumulado pela humanidade foi maior que em 

toda a sua história. Esse conhecimento aumentou numa curva exponencial, enquanto que os 

modelos educacionais em uma taxa linear (BELHORT, 2005). A partir disso, se faz 

necessária a criação de novos métodos de ensino, para serem incorporados aos métodos 

convencionais. 

Analisando essas constatações, foi elaborado um experimento que pode ser utilizado 

como um método de ensino. Tal experimento foi executado dentro de um dos conteúdos 

programáticos dos componentes curriculares: equações diferenciais ordinárias e resistência 

dos materiais. A equação utilizada foi a equação diferencial ordinária (EDO) da linha elástica. 

Essa equação estuda a deflexão dos corpos que estão apoiados e submetidos a uma carga 

concentrada ou distribuída. A partir disso, foi feito um comparativo entre os resultados 

obtidos via resolução da EDO da linha elástica e os resultados obtidos experimentalmente. 

A análise dos resultados mostrou uma aplicabilidade prática da referida equação, pois os 

resultados obtidos em ambos os casos foram bastantes próximos um dos outros. Como uma 

proposta de um melhor entendimento no estudo referente aos métodos aplicados das equações 

diferenciais, esta proposta poderá ser utilizada como um artifício dinâmico junto aos discentes 

dos cursos de engenharia, pois combina a prática com a teoria, além de integrar dois 

componentes curriculares distintos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O método utilizado neste trabalho foi comparar os dados obtidos experimentalmente 

com dados executados na equação diferencial da linha elástica. Além disso, mostrar que o 

modelo experimental pode ser utilizado como uma proposta de método educacional nas 

faculdades de Engenharia. 

Os materiais utilizados no experimento foram uma barra de aço de 50 cm de 

comprimento e pesos, também de aço. A barra de aço foi presa de forma a representar uma 

viga engastada com diferentes comprimentos, sendo eles: 17,97 centímetros, 22,97 

centímetros, 27,97 centímetros e 32,97 centímetros (Figura 1).  

Para demonstrar a flecha máxima das vigas, foram utilizados os pesos pequenos de 69,3 

gramas, 119,3 gramas e 169,3 gramas que foram medidos por uma balança digital conforme a 

norma ABNT NBR ISO 17025:2005 e colocados na extremidade do material. 
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Figura 1: Deflexão Viga de Aço. 
Fonte: Própria, 2015. 
 

Esses pesos serviram como cargas concentradas (descrita na norma da ABNT NBR 

6120:1980) das estruturas criadas. As diferentes deformações foram medidas com precisão na 

utilização de um paquímetro segundo norma da ABNT NBR NM 216:2000. 

Os resultados obtidos por cada peso foram coletados e manipulados no programa Excel, 

construindo tabelas e gráficos das deformações dos materiais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Equação diferencial ordinária da linha elástica (BEER, 1915): 

          (1) 

Em que: 

v- Deflexão da viga, m; 

x- Distância ao ponto de aplicação da força no eixo x, m; 

M- Momento fletor, N.m; 

E- Módulo de elasticidade pu módulo de Young, Pa ; 

I- Momento de inércia, Kg.m2; 

 

Para M, temos: 

 ;           (2) 

Em que: 

ɭ- Tamanho da viga, m;  

 

Para resolver a EDO utilizou-se o método de variáveis separáveis e aplicou-se o 

seguinte problema de valor contorno:  
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; 

; 

Obtendo-se esta equação que representa a flecha máxima em casos de viga engastada: 

;          (3) 
Em que: 
δmáx- Flecha máxima, m; 
P- Força aplicada, N; 
Para comprovar a equação, foi feito um experimento com uma régua de aço, onde esta 

foi fixada, de tal forma que represente uma viga engastada. Para representar a carga 

concentrada P da equação, foi colocado pesos na extremidade que variaram de 69,3 g a 169,3 

g. A Tabela 1 representa os valores da deformação máxima obtidos via ensaio em laboratório 

e com os métodos de resolução da equação diferencial da linha elástica: 

Deformação máxima vertical (Barra de aço)  

Comprimento (m) 

Carga 
acidental (kg)  

Deflexão máxima (m)  
Desvio  

Experimental  Teórico  

0,1797  
0,0693  0,0058  0,0057  1,74%  
0,1193  0,0104  0,0099  5,00%  
0,1693  0,0152  0,0140  8,57%  

0,2297  
0,0693  0,0126  0,0120  5,00%  
0,1193  0,0210  0,0206  1,94%  
0,1693  0,0296  0,0293  1,00%  

0,2797  
0,0693  0,0215  0,0216  0,47%  
0,1193  0,0376  0,0373  0,80%  
0,1693  0,0526  0,0529  0,57%  

0,3297  
0,0693  0,0348  0,0355  2,00%  
0,1193  0,0589  0,0610  3,56%  
0,1693  0,0814  0,0866  6,39%  

Tabela 1: Flecha máxima da barra de aço.  
Fonte: Própria, 2015.  
 

Para melhor ilustrar o comportamento da deformação em função da carga concentrada, 

segue o gráfico abaixo: 
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Legenda  
 0,3297 m  
 0,2797 m  
 0,2297 m  
 0,1797 m  

 

Figura 2: Deformação vertical máxima (barra de aço).  
Fonte: Própria, 2015.  

O maior desvio existente entre os valores experimentais e teóricos foi de 8,57 %. Tais 

desvios provavelmente ocorreram em função de possíveis erros e falta de precisão na 

medição. Como os valores ficaram bastante próximos, pode-se considerar aceitável a 

utilização desse modelo experimental como uma maneira de ensino nos cursos de engenharia. 

A ideia desse tipo de experimento é tornar o aprendizado mais dinâmico, claro e 

objetivo, pois faz com que os alunos possam relacionar os conhecimentos adquiridos em sala 

de aula com situações problemas que são colocados em prática. Segundo COLTRI (2011), 

existe uma necessidade para que o ensino teórico esteja respaldado pela prática, fazendo com 

que o aluno entenda os motivos de estar aprendendo determinado conteúdo programático. 

Dessa maneira, currículos que possuem componentes que alinham o conhecimento teórico 

com o prático, terão por objetivo oferecer aos discentes a oportunidade de entender a 

ferramenta básica (caso das equações diferenciais) utilizada em sua área de formação e, 

consequentemente, assumir um desempenho maior em relação quando tais ferramentas são 

apresentadas através de métodos tradicionais de ensino. 

 

CONCLUSÕES 

Em algumas situações, métodos tradicionais de ensino podem se tornar ineficazes, visto 

que a quantidade de conhecimento está muito além das novas maneiras de ensino utilizadas. 

Isso implica que a busca por novos métodos se faz necessária no que tange à motivação e 

0  
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empenho dos alunos. A utilização de modelos, como o apresentado neste material, poderá 

auxiliar nessa perspectiva de motivar e qualificar os estudantes, visto que o ensino que alinha 

teoria e prática gera uma possibilidade de haver uma interação e concretização do 

conhecimento “construído” em sala de aula com mais facilidade (VALADARES, 2001). 

Além disso, são interessantes que sejam pesquisadas novas maneiras de trazer a prática 

para próximo dos discentes, principalmente em componentes curriculares que são bastante 

teóricos e com pouca aplicação no cotidiano, como são os do núcleo básico (componentes 

relacionados com as áreas de Matemática, Física, Química, etc) dos cursos de Engenharia. 
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RESUMO: Neste trabalho, realizou-se um diagnóstico, com abordagem histórica e quali-
quantitativa, da cobertura arbórea contida no campus Juazeiro do Norte do Instituto Federal 
do Ceará. A metodologia procede no levantamento de material bibliográfico sobre a análise 
da arborização e seus benefícios, além de informações pertinentes para a utilização do Google 
Earth a fim de verificar suas possibilidades enquanto ferramenta de levantamento de dados. 
Neste sentido utilizou-se de imagens de satélite de alta definição a partir do Software Google 
Earth com enfoque na representação da vegetação para determinar o número real do verde e 
sua distribuição espacial no campus, avaliar e classificar a área de estudo em relação ao 
processo quantitativo de menor e maior cobertura vegetal e conhecer a concentração de áreas 
verdes, em escalas temporais com variações, a saber: 2004; 2005; 2007; 2009; 2013 e 2015. 
Com as imagens avaliadas foi possível se obter o perímetro de área de vegetação do campo de 
estudo e assim proceder a análise do comportamento desta durante os anos supracitados. 
Concluindo que o software utilizado apresenta algumas limitações, mas que, no entanto, para 
os fins deste estudo, o mesmo se mostrou extremamente útil tornando-se mecanismo didático 
no auxílio para a obtenção de informação. Quanto aos dados obtidos, devido a expansão do 
campus houve uma visível queda na arborização sequenciada de um processo de 
rearborização do mesmo, mas que, no entanto, apresenta uma tendência de decaimento.  
Palavras–chave: cobertura vegetal, densidade arbórea, imagens georreferenciadas. 

 
USING STELLITE IMAGES FROM GOOGLE EARTH AT THE 
HISTORIACAL ANALYSIS OF THE TREES FROM INSTITUTO 
FEDERAL DO CEARÁ- CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE 
 
ABSTRACT: This paper aimed to analyze the arboreal covering found at Instituto Federal do 
Ceará (a federal science institution ) through a quantitative, qualitative, and historical point of 
view. This work was developed based on gathered data related to the benefits of arboreal 
covering analysis and information about Google Earth Software as a way of survey data 
collection. With this purpose, high quality satellite images from 2004, 2005, 2007, 2009, 
2013, and 2015 from Google Earth were studied to measure the current green areas and they 
physical distribution around the campus area. Furthermore, to evaluate and to categorize the 
studied areas according to their amount of trees. After analyzing the images, the perimeter 
where the trees were found, was drawn, which made possible the analysis of how the green 
area changed through the years. Google Earth showed to be a very helpful software with a 
didactic purpose as a survey data collection, even though it has few limitations. The obtained 
data showed that the campus’ green areas changed over the years as there were work 
expansions, but with a tendency of their number grow smaller 
KEYWORDS: arboreal covering, arboreal density, georeferenced images. 
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INTRODUÇÃO 

Em ambientes construídos, dentro das cidades, as áreas de cobertura vegetal constituem 

um importante indicador de sustentabilidade, pois garantem áreas permeáveis, reduzem a 

poluição atmosférica, contribuem para a regularização do microclima urbano, aumentam a 

circulação do ar, retêm até 70% da poeira em suspensão e, se bem projetadas, constituem 

espaços de lazer (PARANAGUÁ et al., 2003 apud ROMANI, 2014). Jeronimo & Andrade 

(2015) descrevem alguns aspectos benéficos da arborização e paisagismo como, por exemplo: 

a) Purificação do ar por meio da fixação de poeiras e gases tóxicos e pela reciclagem de gases 

por meio dos mecanismos fotossintéticos; b) Melhoria do micro clima do ambiente, por meio 

da retenção de umidade do solo e do ar e pela geração de sombra, evitando que os raios 

solares incidam diretamente sobre as pessoas; c) Abrigo à fauna, propiciando uma variedade 

maior de espécies, consequentemente influenciando positivamente para um maior equilíbrio 

das cadeias alimentares e de pragas e agentes vetores de doenças; d) Ação sobre o bem estar 

físico e psíquico do homem; e) Emissão de fragrâncias agradáveis às pessoas, além de 

refrescar o ambiente; f) Suavização do aspecto visual em contraste com o concreto exuberante 

das cidades. 

A imagem de alta resolução, com acentuada definição espacial, permite observar a parte 

superior da árvore em detalhes, incluindo suas copas, galhos, partes sombreadas entre os 

galhos etc. (DISPERATI & OLIVEIRA FILHO, 2005). De acordo com Kurihara & Imaña 

(2003), o monitoramento de áreas verdes com o auxílio de imagens de satélite de alta 

resolução, permitirá, entre outros, o acompanhamento do comportamento e crescimento das 

espécies, fornecendo informações para subsidiar programas de manejo de áreas urbanas 

arborizadas. 

Com o avanço tecnológico, o sensoriamento remoto tem se desenvolvido bastante nos 

últimos anos. Possibilitando a produção de uma maior quantidade de imagens de satélite de 

todo o planeta Terra, com menores custos e com uma resolução espacial cada vez melhor 

(SANTOS & MAIA, 2010). Este aumento da produção de imagens tem sido responsável pela 

popularização das imagens de satélite na internet. 

O Google Earth™ (GE) é um software gratuito que combina imagens de satélite com as 

características do terreno para fornecer uma renderização digital em 3D da superfície da Terra 

em uma interface considerada de fácil manipulação para o usuário final e de vasto potencial 

de aplicação tanto para o mundo corporativo como para fins acadêmicos (LIMA, 2012). 

Portanto, a visualização das imagens de satélite aliada a disponibilidade destas imagens 

em softwares livres poderá apresentar-se como um importante mecanismo de visualização e 
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análise de determinado local observado. Neste sentido abre-se um leque para o uso de 

imagens de satélite disponíveis em softwares livres, como é o caso do Google Earth, e a 

utilização deste meio tecnológico por professores e alunos no processo de ensino-

aprendizagem em áreas correlacionadas a geografia (BUENO & COLAVITE, 2012) 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de uma experiência de 

como o Google Earth pode auxiliar no estudo da cobertura vegetal, a partir de um 

levantamento qualitativo histórico da arborização da área do Instituto Federal do Ceará, 

situado no município de Juazeiro do Norte, visando o conhecimento para fins de orientação 

do manejo e conservação dessa área. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no campus Juazeiro do Norte do Instituto Federal do Ceará 

localizado a 7°14'42.72" de latitude Sul e 39°18'20.06" de longitude oeste de Greenwich, a 

uma altitude de 516m, com uma área aproximada de 50.568 m² e perímetro de 904m (Google 

Earth, 2016). O trabalho foi realizado a partir análise histórica de imagens de satélite de alta 

resolução disponibilizadas pelo Software Google Earth Pro, nos anos de 2004; 2005; 2007; 

2009; 2013 e 2015. A escolha dos períodos de medição baseou-se na disponibilidade de 

imagens do programa supracitado. 

Para a realização deste trabalho foram utilizados os procedimentos metodológicos de 

acordo com as seguintes etapas descritas a segui:  

Etapa 1 - Estudos preliminares 

Nesta etapa foi realizado o levantamento de material bibliográfico sobre o estudo da 

arborização em unidades escolares e sobre o uso do Google Earth como ferramenta de 

obtenção de dados. A coleta de dados foi realizada a partir da obtenção das imagens por 

satélites de alta definição disponibilizadas no recurso supracitado. A partir deste, com a 

utilização da ferramenta “polígono” foi possível traçar áreas de vegetação levando-se em 

consideração, como descrito por Melo (2002) alguns parâmetros, de acordo com descritos na 

tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 – Parâmetros considerados para a avaliação e suas descrições. 

Parâmetro Descrição 
Tonalidade Denota a cor e/ou o brilho dos objetos que compõem a cena, auxiliando na sua 

identificação e diferenciação com os demais objetos. Em termos de tonalidade, segue-se 
as de tons mais escuros excluindo-se as gramíneas, como demonstrado na figura 2. 

Textura Refere-se à combinação da magnitude e frequência da variação tonal numa imagem, 
sendo produzida pelo efeito conjunto de todas as pequenas feições que compõem uma 
área em particular na imagem, definindo a aparência rugosa ou lisa da imagem. 

Sombreamento Essencialmente importante na interpretação de objetos. A sombra pode revelar as 
características de área ou forma dos objetos. 

Associação Especifica a ocorrência de certos objetos ou características usualmente dentro de um 
rigoroso arranjo espacial. 

Área Importante por duas razões, primeiro porque a área de um objeto ou característica é 
relativa em relação a outro objeto na imagem. Essa é a probabilidade direta e importante 
função da área, permitindo interpretá-la com uma intuitiva noção de escala e resolução 
de uma imagem. 

Localização Refere-se à posição topográfica em que se encontram os objetos. Uma vez que o espaço 
estudado é conhecido pelos autores, uma assimilação da localização dos objetos se torna 
viável. 

Ressalva-se que foi utilizado neste trabalho a versão 7.1.5.1557 do software Google 

Earth Pro. 

Etapa 3 - Análise da área de estudo 

Nesta etapa foi realizado a análise das imagens após a identificação da vegetação 

obtendo-se o perímetro e a área de cobertura. O tratamento das informações deu-se na 

utilização de software de processamento de dados, a partir de estatística simplificada. 

 

Figura 149. Demonstração de parâmetro de 

identificação de vegetação. 
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Etapa 4 - Trabalho final 

Em posse dos valores e tratamento dos dados, dar-se início a composição do trabalho 

final com viés a publicação em formato artigo de periódico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A metodologia empregada mostrou ser peça útil pela sua praticidade, porém em áreas 

densas onde há muitas árvores agrupadas e sem pontos de referência próximos, a 

determinação da copa das arvores pode ter sofrido alteração devido o sombreamento das 

mesmas nas imagens de satélite, desta forma tornou-se bastante difícil a identificação 

ocasionando em resposta de baixa acurácia. 

Entretanto, mesmo em meio aos diversos aspectos divergentes existentes, através do 

Google Earth pode-se realizar a análise histórica e quali-quantitativa da vegetação do campus 

em estudo. 

Análise histórica 

Foram obtidas imagens de satélite dos anos de 2004, 2005, 2007, 2009, 2013 e 2015 

como demostrado na Figura 4 abaixo: 

 

 

 

 

Figura 150. Localização do polígono do estudo: Mapa do 

Município de Juazeiro do Norte com destaque para o Instituto 

Federal do Ceará campus Juazeiro do Norte 
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Figura 151. Modificação da paisagem do campus Juazeiro do Norte do Ceará ao longo dos 

anos de 2004, 2005, 2007, 2009, 2013 e 20015 sequencialmente. Fonte: Google Earth Pro (2016) 
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Figura 152. Polígonos de cobertura vegetal do campus Juazeiro do Norte do Instituto Federal do 

Ceará ao longo dos anos de 2004, 2005, 2007,2009,2013 e 2015 sequencialmente. Fonte: Google Earth Pro 

(2016). 

 

As áreas e os perímetros encontrados são demonstrado na tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 – Resultados obtidos a partir de análise de imagens de satélite de alta definição. 

 

Ano Perímetro (m) Área Verde (m²)
Porcentagem de 
Área Verde por 

Area total

Jul-04 5263 21190 41.9%
Oct-05 5467 5283 10.4%
Dec-07 5562 3142 6.2%
Aug-09 5261 463 0.9%
Feb-13 5161 16820 33.3%
Sep-15 5186 5515 10.9%

AREA TOTAL DO 
EMPREENDIMENTO

50568 m²

PERÍMETRO TOTAL 904 m
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Atribui-se os critérios de identificação da cobertura vegetal a partir da criação de 

polígonos, obtendo-se assim a área e o perímetro de arborização para cada ano, como 

demostrado na Figura 5 a seguir: 

 

Os resultados indicam que a cobertura arbórea decaiu drasticamente entre os anos de 

2004 e 2009. Este fato pode ser elencado a expansão do campus com a construção da piscina 

e principalmente da pista de atletismo. Para melhor acompanhar esse decaimento, olhar 

Figura 6. 

Pode-se observar uma linearidade quanto ao perímetro encontrado. Isso denota a 

credibilidade do instrumento utilizado para quantificação, uma vez que, como demonstrado 

nas figuras anteriores, a faixas de área verde, ou seja, o caminho percorrido no entorno das 

áreas verdes, não se alteram significantemente ao longo do tempo, e sim a área da copa das 

árvores identificadas. 

Figura 153. Perímetro e área verde ao longo dos anos de estudo. 

Figura 154.  Porcentagem de área verde sobre a área total do 

empreendimento. 
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Sequencialmente segue uma fase de rearborização do local de estudo, o que se sugere 

com o crescimento da porcentagem arbórea sobre a área total da unidade educacional. 

É valido salientar que devido a indisponibilidade de imagens, o intervalo temporal 

escolhido não apresentava sequencia igualitária, o que facilitaria a análise principalmente da 

ascendência entre os anos de 2009 e 2013. Além do mais, o período de amostra estudado 

trata-se de meses, e consequentemente estações, diversificadas, podendo vir a acarretar em 

uma maior cobertura visual em tempos chuvosos, e menor cobertura visual em tempos de 

seca. 

 

CONCLUSÕES 

O uso de técnicas de sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento podem 

resultar em economia de recursos financeiros e de tempo, devido a rapidez com que as 

imagens e consequentemente os mapas podem ser confeccionados e editados, bem como a 

rapidez com que podem ser analisados. Estes benefícios são mais evidenciados na medida em 

que se encontra possível o levantamento de informações, como neste estudo apresentado, a 

partir de imagens cedidas por softwares de uso livre. É importante viabilizar as inovações 

tecnológicas do sensoriamento remoto e do geoprocessamento nas diversas áreas profissionais 

onde é cabível a sua aplicação, de modo que os estudos científicos possam contribuir com 

projetos e serviços onde haja demanda de aplicação destas tecnologias. 

No que diz respeito ao estudo de arborização com a utilização do GE, conclui-se com a 

análise dos dados obtidos, que os benefícios proporcionados pela arborização não são 

igualmente desfrutados pela comunidade acadêmica ao longo desses anos, mas que após um 

período de intenso decaimento, devido à expansão local, uma rearborização foi implantada. 

Reforça-se a necessidade de um estudo aprofundado sobre esta temática além de melhorias no 

planejamento e gestão do instituto de educação, que visem a implantação de uma arborização 

de qualidade e com distribuição mais justa e adequada a realidade climática local. 
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RESUMO: A utilização de pesticidas cresce a cada ano em todo o mundo e em consequência 
contamina principalmente os recursos hídricos. Os herbicidas  são  comumente empregados 
tanto na agricultura como em zonas habitacionais. Os efluentes das indústrias produtoras 
dessas substâncias também contribuem para poluição do meio ambiente,uma vez que o 
herbicida paraquat é largamente usado em vários tipos culturas agrícola e possui caráter 
persistente no meio ambiente. Essa pesquisa utilizou o fungo Phanerochaete chrysosporium 
pela sua conhecida habilidade em degradar compostos persistentes. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar a degradação de matéria orgânica e paraquat pelo fungo Phanerochaete 
chrysosporium em reatores biológicos contendo água residuária sintética acrescentada de 
pesticida Paraquat. Os parâmetros avaliados foram concentração de paraquat, DQO e pH .O 
fungo mostrou-se eficiente na remoção de DQO alcançando eficiência de  87%  e apenas 10,8 
% do herbicida. Apesar da baixa remoção de herbicida o fungo pode ser empregado para a 
remoção de DQO e ser utilizado para novas pesquisas com diferentes condições de operação.  
Palavras–chave: herbicida, fungo, biotratamento. 
 

REMOVAL PARAQUAT HERBICIDE FOR USE PHANEROCHAETE 
CHRYSOSPORIUM IN BATCH REACTOR WITH DISPERSED 
BIOMASS 
 
ABSTRACT: The use of pesticides is growing every year around the world and as a result 
mainly contaminate water resources. Herbicides  are  commonly used both in agriculture and 
in residential areas. The effluents of industries producing these substances also contribute to 
pollution of the environment .The herbicide paraquat is widely used in various agricultural 
crops and has persistent character in the environment. Treatments using fungi have been 
studied for the ability thereof to degrade pesticides. This research used the fungus 
Phanerochaete chrysosporium known for their ability to degrade persistent compounds. The  
objective of this study was to evaluate the degradation of organic matter and paraquat by the 
fungus Phanerochaete chrysosporium in biological reactors containing synthetic wastewater 
added to pesticide Paraquat. Evaluated concentration of paraquat, COD and pH. The fungus 
was shown to be effective in achieving COD removal efficiency of 87% and only 10.8% of 
the herbicide. Despite the low removal herbicidal the fungus can be used for the removal of 
COD and used for further research with different operating conditions. 
KEYWORDS: herbicide, fungi,biotreatment. 
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INTRODUÇÃO 

O avanço tecnológico da indústria química possibilitou a síntese de compostos 

orgânicos mais eficientes às espécies ditas de “pragas” pelo homem. O uso destas substâncias 

mais conhecidas como pesticidas, agroquímicos, insumos agrícolas, biocidas tiveram seu uso 

indiscriminado sem se conhecerem o efeito deletério que poderiam provocar. 

A concentração de pesticidas encontrada na água vem crescendo de forma contínua 

(PALMA et al., 2009), sendo herbicidas e inseticidas os comumente encontrados em águas 

superficiais devido seu uso intensivo na agricultura e em zonas habitacionais (LIU et al., 

2009). O paraquat é um herbicida não seletivo utilizado em muitos países em culturas de 

fumo, arroz, algodão, soja, uva entre outras. Possui alta persistência no ambiente e elevada 

solubilidade na água facilitando a contaminação deste, no meio.  

O paraquat (C12H14Cl2N2) foi introduzido durante a década de 30, porém somente 

passou a ser utilizado como indicador redox na década de 50. Este pesticida é comumente 

chamado de metil-viologeno, pois, na forma reduzida, forma um composto de cor azul ou 

violeta. Suas propriedades como pesticida foram avaliadas em 1958 e alguns anos depois foi 

introduzido comercialmente com o nome de paraquat (KLAASSEN,1989). O paraquat é um 

composto extremamente tóxico, podendo causar intoxicações fatais em humanos e animais.  

Os tratamentos biológicos e químicos tradicionais não são suficientemente eficazes para 

a maioria dos pesticidas. Os países na União Europeia têm desenvolvido sistemas biológicos 

para proteger os seus ecossistemas aquáticos de contaminação por pesticidas (COPOLLA et 

al, 2011).  Fungos e bactérias são os mais importantes transformadores e degradadores de 

pesticidas da comunidade microbiológica (DIEZ, 2010).  

Fungos biotransformam pesticidas e outros xenobioticos através da introdução de 

pequenas mudanças na sua estrutura molecular (DIEZ, 2010). São micro-organismos capazes 

de tolerar uma alta concentração de poluentes melhor que as bactérias (PINTO et al, 2012), e 

por serem considerado biodegradadores eficientes de moléculas como: fenol, benzeno, 

tolueno, xileno  (PRENAFETA-BOLDÚ, 2002).  

O fungo ligninolítico Phanerochaete chrysosporium tem sido largamente estudado por 

sua capacidade de atuar na degradação de compostos organoclorados persistentes, sendo mais 

eficiente na ausência de nitrogênio e em temperatura entre 35º C a 40ºC. Isso ocorre devido à 

inexistência de especificidade do seu sistema enzimático extracelular (MELO E AZEVEDO, 

1997). Dos organoclorados recalcitrantes esse fungo é capaz de degradar fenol, 2-clorofenil, 

o-cresol, 2-nitrofenol, dicloro - difenil - tricloroetano (DDT) e bifenilas policloradas (PCPs), 

(BUMPUS et al.,1985). 



 

6267 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

O objetivo desta pesquisa foi estudar e avaliar a capacidade do fungo filamentoso 

Phanerochaete chrysosporium na remoção de paraquat e matéria orgânica em termos de DQO 

de um efluente sintético em reator com biomassa dispersa. Espera-se com este trabalho buscar 

novas tecnologias para o tratamento de águas residuárias industriais contaminadas com o 

herbicida paraquat, que sejam economicamente viáveis e eficientes, e assim poder 

proporcionar efluentes de melhor qualidade minimizando o seu impacto no meio ambiente e 

na saúde humana. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
CULTIVO DO MICRO-ORGANISMO E PRODUÇÃO DE ESPOROS 
 

A espécie Phanerochaete chrysosporium foi cultivada em meio de cultura com a 

seguinte composição (g/L): Extrato de levedura (2), glicose (2), K2HPO4 (1), KH2PO4 (0,6), 

MgSO4(0,5) e peptona (2). O meio será vertido em placas de Petri, e, em seguida, houve a 

inoculação do micro-organismo. As placas foram mantidas sob 28ºC em estufa 

microbiológica, durante sete dias, e em seguida os esporos foram removidos com uso de 

solução salina isotônica acrescida de Tween 80 e transferidos para tubos de ensaio.  

Para contagem dos esporos foi preparada uma solução utilizando 50 µL da suspensão de 

esporos, previamente agitada em Vórtex, acrescido de 950 µL de solução Tween 80, 

resultando em diluição de 1:20. Posteriormente, 20 µL da solução preparada serão 

transferidos para uma câmara de Neubauer a fim de proceder à contagem dos esporos em 

microscópio óptico (MARINHO et al. 2011). Para o cálculo do número de esporos foi 

empregada a Equação 1. 

Esporos/mL= esporos contados*diluição*2,5x105.                             Equação 1  

 MONTAGEM DOS REATORES 
 

Os reatores foram confeccionados em vidro, possuiam volume total de 1,5 L e volume 

útil de 1 L. Em todos os ciclos, utilizaram-se doze reatores, operados em regime de batelada, 

vedados por meio de tampa plástica, na qual foi feito um pequeno orifício para a entrada de 

ar. Todos os reatores foram esterilizados em autoclavados a 121ºc durante 20 min. 

Todos os reatores continham a água residuária com paraquat de igual composição, além 

de serem aerados continuamente por minicompressores de ar.  Os reatores foram montados 

em duplicada, e divididos em Reator Controle (RC) somente a água residuária sintética e 0,5 

g/L de glicose, Reator Fungo Glicose (RFG) água residuária sintética, inoculo e 0,5 g/L de 

glicose e Reator Fungo (RF) água residuária sintética e inoculo. Todos os reatores foram 
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cobertos a fim de evitar a fotodegradação e inoculou-se a solução de esporos, na concentração 

de 2x106 esporos/mL. 

ÁGUAS SINTÉTICA DOPADA COM PARAQUAT 

A água sintética foi preparado com 30 mg/L de paraquat, e macronutrientes (g/L): 

KH2PO4 (2), MgSO4.7H2O (0,5), CaCl2.2H2O (0,1) e (NH4)2SO4 (0,2). Serão adicionados 10 

mL.L-1 de solução de micronutrientes que contenham em sua composição (g/L): 

MgSO4.7H2O (3,0), NaCl (1,0), MnSO4.H2O (0,5), FeSO4.7H2O (0,1), ZnSO4.H2O (0,1), 

CoCl2.6H2O (0,1), CaCl2.2H2O (0,082), H3BO3 (0,01), CuSO4.5H2O (0,01). 

As análises realizadas foram: DQO (Demanda Química de Oxigênio), pH (Potencial 

Hidrogenionico) e concentração de paraquat .  Os tempos reacionais (TR) foram 24 h, 48 h, 

72 h, 96 h, 168 h e 192 h. As análises foram feitas utilizando os métodos descritos por APHA 

(2005) para DQO e AOAC (2000) para o paraquat. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
       Na Figura 1 estão mostrados os resultados de pH em função dos TR estudados. 
 

 
  Figura 1: Variação do pH em função dos tempos reacionais estudados.IFCE, 2015. 

 
 

As variações do valor do pH foram de 6,13 a 3,15 (RC), 6,35 a 4,80 (RF) e 6,35 a 2,38 

(RFG), conforme ilustrado na Figura 1. O decaimento nos valores de pH do RFG pode estar 

relacionado à produção de ácidos orgânicos oriundos do processo de utilização do substrato. 

O RC mostrou variações nos valores de pH, provavelmente devido à interação dos 

componentes presentes na água sintética e/ou oxigênio fornecido provocando reações 

químicas que geram íons H+ e alterando o pH. 
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 O RF por sua vez obteve valores sem alterações significativas de pH até o tempo de 

168h decaindo nas ultimas 24h finais do experimento. O pesticida presente pode ter 

contribuído para a minimização nas variações nos valores de pH, pois como pode ser 

observado o RC teve um decaimento mais expressivo de pH no mesmo tempo que o RF. 

  Na Figura 2 estão mostrados os resultados de DQO para TR (tempo reacional) de 

192h. 

 

 
      Figura 2: Variação do DQO em função do tempo em função dos tempos 
reacionais estudados. IFCE,2015. 
 

A remoção de matéria orgânica em termos de DQO foi mais significativa no RFG, 

indicando que, possivelmente, houve preferência do fungo em utilizar a glicose, pois o mesmo 

é uma fonte de carbono de fácil assimilação. O RC não houve reduções significativas da 

DQO, mantendo-se constante durante todo o processo experimental, o que comprova que não 

houve interferência de outros fatores físicos ou químicos na assimilação de matéria orgânica 

nos reatores contendo o fungo Phanerochaete chrysosporium. 

O RF obteve a remoção a partir das 24 h, como observado na Figura 2, pode-se observar 

o inicio do declínio da matéria orgânica neste reator. Embora, no tempo de 168h, nota-se um 

acréscimo de mátria orgânica, que ocorreu devido à produção de biomassa do fungo e declínio 

ao consumo dos nutrientes ainda presentes.  

Na Figura 3 estão mostrados os resultados de paraquat para TR (tempo reacional) de 

192 h. 
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       Figura 3: Variação do paraquat em função do tempo. IFCE, 2015. 

 

 A concentração de paraquat no RC não teve alterações das concentrações em relação 

aos outros reatores, mantendo-se constante durante todo o processo. O RF apresentou 

remoção do herbicida 9 %, pois o micro-organismo estudado o teve como única fonte 

nutricional.  

O RFG, como pode ser observado na Figura 3, obteve as maiores remoções 10,8%, 

permitindo inferir que devido ao fornecimento de glicose, esta, auxiliou o fungo no seu 

desenvolvimento, e assim uma maior remoção e biodegradação, por apresentar uma maior 

formação de biomassa. 

           
CONCLUSÕES 
 

O fungo Phanerochaete chrysosporium mostrou-se viável na degradação do pesticida 

paraquat. A mudança no pH mostrou que o fungo está sendo capaz de utilizar o substrato 

fornecido para seu metabolismo. A maior remoção de DQO e paraquat ocorreu no reato RFG, 

pois a glicose fornecida auxiliou a atividade enzimática do fungo potencializando o seu 

matabolismo. 

Concluiu-se que o tratamento biológico utilizando o Phanerochaete chrysosporium de 

águas residuais contendo o pesticida é capaz de degradá-lo, alcançando 10% de remoção.  
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RESUMO: A indústria têxtil é responsável pela produção de efluente com elevada carga de 
corante e matéria orgânica carbonácea, sendo importante a busca por tecnologias para 
minimizar os impactos causados pela sua presença em corpos hídricos. Diante disto, esta 
pesquisa buscou avaliar a capacidade do Aspergillus niger AN 400 em degradar o corante 
índigo e DQO em sistema de batelada sequencial disposto em série, utilizando sacarose como 
cossubstrato nas concentrações de 1 g/L para os dois reatores. O sistema obteve eficiência 
média global de remoção de corante de 93,7% e de 39,1% e 33,2%, respectivamente, para as 
parcelas de matéria orgânica particulada e dissolvida. Os percentuais baixos de remoção de 
matéria orgânica podem ter sido influenciados pela presença de subprodutos não degradados 
no efluente final.  
Palavras–chave: Aspergillus niger AN 400, batelada em série, sacarose, índigo 
 

USE OF REACTORS IN SERIES WITH FUNGAL INOCULUM FOR 
TEXTILE WASTEWATER TREATMENT  
 
ABSTRACT: The textile industry is responsible for producing effluent with high dye loading 
and carbonaceous organic matter, creating the need for technologies to minimize the impacts 
caused by its presence in water bodies. In view of this, this research was to evaluate the 
ability of Aspergillus niger AN 400 to degrade indigo dye and COD sequencing batch system 
arranged in series, using sucrose as cossubstrato in 1 g / L concentrations for the two reactors. 
The system achieved overall average efficiency of 93.7% for dye and 39.1% and 33.2% for 
plots particulate and dissolved COD. The results obtained for the organic matter degradation 
can be influenced by the presence of by-products not degraded in the final effluent, as well as 
the amount of studied cycles may not be sufficient to establish the fungus' ability to degrade 
skilful manner the organic carbonaceous matter. 
KEYWORDS: Aspergillus niger AN 400, batch series, sucrose, índigo 
 

INTRODUÇÃO 

O continuo aumento populacional proporciona um incremento na demanda por 

vestuários, o que acarreta na maior produção das indústrias do setor têxtil. Estas indústrias 

consomem quantidade significativa de água e produzem rejeitos na mesma proporção, 

distribuídos nos três estados da matéria (BRAILE; CAVALCANTI, 1993). É considerável o 
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volume de efluentes líquidos gerados por este ramo da indústria, devido ao potencial deletério 

causado pelo uso de vasta gama de corantes (LOPES, 2011). 

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para minimizar os efeitos nocivos que o 

descarte inadequado do efluente pode causar ao meio ambiente, caso entre em contato com o 

corpo receptor sem o tratamento adequado, o que é atribuído à presença de compostos 

recalcitrantes e mutagênicos em sua composição (ASGHER et al, 2013; KHELIFI et al, 2008; 

OLIVEIRA et al, 2010). Dentre os métodos físicos, químicos e biológicos utilizados para essa 

finalidade, os que utilizam micro-organismos vem sendo intensamente estudados, e 

apresentam-se bastante viáveis (SOUZA;ROSADO 2009). 

Os fungos recebem destaque devido a sua capacidade de quebrar moléculas complexas 

de corante e outros compostos recalcitrantes através de seu arsenal enzimático, aumentando a 

acessibilidade para o uso em seu metabolismo (RODRIGUES, 2006). 

Visando a minimização da problemática envolvendo os corantes na indústria têxtil este 

trabalho tem como objetivo avaliar a capacidade da linhagem Aspergillus niger AN 400 para 

degradação de matéria orgânica e corante índigo de efluente “in natura” utilizando sacarose 

como fonte de carbono de fácil assimilação em reatores em regime de batelada em série.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram utilizados dois reatores confeccionados em vidro, com capacidade de 5 L, 

cobertos com plástico preto para evitar possível fotodegradação. Os dois reatores foram 

montados e operados em bateladas sequenciais, sendo dispostos em série, após receberem 

biomassa imobilizada de Aspergillus niger AN 400. A presente pesquisa foi dividida em: 

cultivo e contagem dos esporos dos fungos, imobilização da biomassa em material suporte, 

montagem e operação dos reatores e análise dos dados obtidos. 

 

Inóculo 

O Aspergillus niger AN 400 foi cultivado em placas de Petri com meio de cultura Agar-

Saboraud. A cultura foi mantida em estufa microbiológica sob 28ºC, durante sete dias. 

Posteriormente, os esporos foram removidos com ajuda de solução isotônica – NaCl a 0,9% -  

acrescida de solução Tween 80 e foram armazenados em frasco estéril, para posterior 

contagem microscópica em Câmara de Neubauer. Como inóculo do reator, foi utilizada a 

concentração de 2 x 106 esporos/mL. 
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Imobilização da Biomassa em Meio de Suporte 

O material utilizado para o crescimento aderido da biomassa foi espuma de poliuretano, 

tendo-se utilizado ainda redes de polietileno para agrupar as espumas e melhorar a 

imobilização. O material foi previamente lavado e esterilizado em autoclave a 121ºC durante 

20 minutos para remoção de possíveis contaminantes. 

Cada reator continha 3 redes de polietileno, com 5 gramas de espuma em cada uma, 

perfazendo total de quinze gramas de espuma em cada reator. Depois que as espumas foram 

colocadas nas redes, estas foram transferidas para o reator, no qual foi colocado meio 

nutritivo com macro nutrientes composto de (em g/L): (NH4)2SO4 (2,00), NaNO3  (1,00), 

KH2PO4 ( 0,20), MgSO4  (0,25), CaCl2 . 2H2O (0,01), CuSO4 . 7 H2O (0,08), H2MoO4 

(0,05), MnSO4 . 5H2 O (0,05), Fe2(SO4)3 ( 0,05), ZnSO4 (0,04) e solução de Vishniac de 

composição (em g/L): EDTA (10,0), ZnSO4 . 7H2O (4,40), MnCl2 . 4H2O (1,00), CoCl2 . 

6H2O (0,32), (NH4)6Mo7O24 . 4H2O (0,22), CaCl2 . 2H2O (1,47), FeSO4 . 7H2O (1,00). O 

meio nutritivo foi mantido durante 24 horas sem aeração, com o objetivo de promover a 

fixação dos esporos fúngicos no material suporte e formação do biofilme. Após esse período 

foi ligada a aeração durante 7 dias. 

 

Configuração dos Reatores em Bateladas Sequenciais em Série 

Os reatores utilizados no estudo eram de vidro e possuíam volume total de 5 L, tendo 

sidos operados em ciclos cujo tempo reacional era de 48 h, em cada reator. O sistema foi 

operado em série, onde o primeiro reator (R1) recebeu o efluente têxtil in natura de indústria 

localizada na região metropolitana de Fortaleza, o qual foi previamente diluído a 20% (v/v), 

recebendo ainda adição de antibiótico (0,1 g/L) e sacarose, cossubstrato empregado na 

concentração de 1 g/L para ambos os reatores. O efluente gerado no reator R1, após 48 h de 

tratamento, servia como afluente para o segundo reator (R2) com o objetivo de proporcionar 

pós-tratamento ao efluente de R1. 

O pH afluente aos reatores foi mantido em torno de 5 (±0,05), pois de acordo com 

Griffin (1994) para o pleno desenvolvimento do metabolismo fúngico o meio deve possuir pH 

entre 4 e 6.  

Para facilitar a compreensão, foram utilizadas as seguintes nomenclaturas: 

 ER1: Afluente (entrada) do primeiro reator (R1); 

 SR1: Efluente (saída) do primeiro reator (R1); 

 ER2: Afluente (entrada) do segundo reator (R2); 

 SR2: Efluente (saída) do segundo reator (R2). 
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No presente trabalho são apresentados os dados dos 5 ciclos que compuseram o estudo. 

Houve caracterização do afluente para cada um dos reatores através das análises físico-

químicas de: DQO – amostra bruta e centrifugada –, pH e concentração de corante. 

As análises de DQO seguiram os procedimentos descritos por APHA (2005), o pH foi 

obtido através de leitura em potenciômetro e a análise de concentração corante de acordo com 

a metodologia de Rodrigues et al (2011). O comprimento de onda (λ) para leitura do corante 

foi em torno de 670 nm. As análises foram realizadas no Laboratório de Tecnologia 

Ambiental (LATAM) do IFCE. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O reator R1 atingiu o maior percentual de remoção do corante índigo no quarto ciclo, 

com 95,5%, o que correspondeu a 0,83 mg/L de corante no efluente, sendo a menor eficiência 

registrada no quinto ciclo (77,4 %), equivalendo a uma concentração de 1,79 mg/L no 

efluente ao final deste ciclo, e remoção média de 84,5%, considerando os 5 ciclos estudados 

(Tabela 1). 

Já o reator R2 apresentou máxima eficiência na remoção do corante também no quarto 

ciclo com 86,2%, o que correspondeu a 0,1 mg/L no efluente, e menor eficiência de remoção 

no ciclo anterior (56,9 %), equivalente a uma concentração de 0,57 mg/L (Figura 1), tendo-se 

como eficiência média de remoção para esse reator percentual de 58,7 %. 

O sistema alcançou remoção média global de 93,7 % ao final do estudo, o que 

correspondeu a uma concentração média de 0,81 mg/L de corante presente no efluente final. 

 

 

 

Tabela 1. Eficiências e médias de remoção de corante durante os ciclos operacionais. 
IFCE, 2016. 

Ciclo Reator 1 (%) Reator 2 (%) Total (%) 

1 79,2 84,5 96,9 
2 82,0 66,1 94,1 
3 88,3 56,9 95,8 
4 95,5 86,2 99,4 
5 77,4 - 82,0 
Médias 84,5 58,7 93,7 
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Figura 1. Variação da concentração de corante índigo durante os ciclos operacionais. 
IFCE, 2016. 

 
Os altos índices de remoção de corante estão relacionados aos processos de biossorção, 

que é irreversível, onde a comunidade fúngica é responsável pela remoção do corante do meio 

através de mecanismo de transporte ativo e passivo (WANG e HU, 2008), e adsorção, onde o 

poluente é aderido na biomassa ou no material suporte, sendo este um processo reversível, 

que pode ter ocorrido ao final do último ciclo, fato este que pode ter causado o aumento da 

concentração do corante no efluente final do referido ciclo. 

O valor do pH no afluente foi mantido em torno de 5 (±0,05) para todos os ciclos em 

ambos os reatores. O valor médio do efluente do reator R1 foi de 6,83, e média de 5,95 para o 

efluente final do sistema. Em todos os ciclos o valor do pH se elevou, tendendo à 

neutralidade, como é mostrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Variação dos valores de pH durante os ciclos operacionais. IFCE, 2016. 

 
Ao metabolizar o corante e a glicose, presente na sacarose, o fungo libera ácidos 

orgânicos, o que reflete no decaimento do valor do pH, porém o contrário ocorreu no efluente 
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de ambos os reatores, provavelmente devido à presença de algumas espécies de contaminação 

por algumas espécies de bactérias que possuem necessidade nutricional bastante semelhante à 

disponível no meio no interior dos reatores, e que preferem ambientes com faixa de pH entre 

5 e 9 (SOLÍS et al, 2012; SARATALE et al, 2011). 

Em relação à matéria orgânica, em termos de DQO, o reator R1 apresentou uma média 

de remoção de DQO particulada de 49,6% (Tabela 2), equivalendo a uma concentração média 

de 735,14 mg/L no efluente, tendo atingindo maior índice de eficiência no ciclo 2, com 

68,1%, o que correspondeu a 519 mg/L de matéria orgânica total no efluente desse reator. Já 

para a fração dissolvida obteve eficiência média de 63,8%, resultando em um efluente final 

com média de 479,7 mg/L de matéria orgânica, sendo que o ápice de remoção ocorreu no 

também segundo ciclo, de 75,2% (Figura 3).  

 
 
 
 
Tabela 2. Eficiências e médias de remoção de matéria orgânica durante os ciclos 

operacionais. IFCE, 2016. 

Ciclo 
Reator 1 (%) Reator 2 (%) Total (%) 

Bruta Filtrada Bruta Filtrada Bruta Filtrada 
1 1,2 62,5 31,3 51,4 11,5 56,2 
2 68,1 75,2 67,2 56,1 62,6 50,0 
3 65,8 64,2 49,1 47,6 50,8 45,4 
4 52,4 59,1 81,7 55,3 70,4 14,6 
5 60,5 58,0 - 12,7 - - 
Médias 49,6 63,8 45,9 44,6 39,1 33,2 

 

 

Figura 3. Variação da concentração de matéria orgânica nos ciclos operacionais no 
reator R1. IFCE, 2016. 
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Já o segundo reator apresentou uma média de remoção de DQO particulada de 45,9%, 

equivalendo a uma concentração média de 941,46 mg/L no efluente, tendo atingindo maior 

índice de eficiência no quarto ciclo, com 81,7%, o que correspondeu a 297,93 mg/L de 

matéria orgânica total no efluente desse reator, como é mostrado na Figura 4. Para a parcela 

dissolvida obteve eficiência média de 44,6%, resultando em um efluente final com média de 

835,03 mg/L de matéria orgânica, sendo que o maior índice de remoção ocorreu no segundo 

ciclo, de 56,1%. 

 

 

Figura 3. Variação da concentração de matéria orgânica nos ciclos operacionais no 
reator R2. IFCE, 2016. 

 
Foi observado um acréscimo na parcela de DQO bruta, juntamente com aumento na 

concentração de corante no efluente do segundo reator, isso pode ter sido causado pelo 

desprendimento de biomassa fúngica e liberação de corante adsorvido à mesma. O 

desprendimento foi ratificado através de inspeção visual, esse ocorrido pode ter sido afetado 

pelas forças de cisalhamento causado pela aeração e/ou manuseio inadequado do reator 

durante a troca de água. A biomassa desprendida então pode ter sido contabilizada na analise 

de DQO bruta.  

Segundo Rodrigues (2006), ao utilizar a fonte de carbono, para síntese de biomassa, o 

fungo produz metabólitos que podem ser acumulados no interior da célula ou excretados. O 

que pode interferir na eficiência da degradação de matéria orgânica carbonácea, sendo 

contabilizados nos resultados das análises de DQO, em contrapartida aos altos índices de 

remoção de corante. 
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CONCLUSÕES 

O sistema em estudo manifestou-se de forma eficiente em relação  à remoção do 

corante Índigo, apresentando remoção mínima de 82% durante o experimento, com média de 

84,6 % para o primeiro reator e de 58,7% para o segundo reator.  

Embora alguns ciclos tenham sido eficientes no tocante a remoção de DQO, ambos os 

reatores apresentaram baixa porcentagem de remoção ao completar o sistema, com eficiência 

média final de 39,1 % e 33,2% para as parcelas particulada e dissolvida, respectivamente. 

Os resultados obtidos para degradação de matéria orgânica podem ter sido influenciados 

pela presença de subprodutos não degradados no efluente final, como também a quantidade de 

ciclos estudados pode não ter sido suficiente para comprovar a capacidade do fungo em 

degradar de forma mais hábil a matéria orgânica carbonácea. Se fazendo necessária a 

continuação dos estudos para aprofundar os conhecimentos sobre a habilidade do fungo diante 

do poluente. 
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RESUMO: Atualmente há uma grande preocupação com relação à sustentabilidade, prova 
disso é o crescimento do reuso de materiais considerados inutilizáveis. No IFRN/Campus 
Natal Central está havendo uma reforma nas garagens dos ônibus, produzindo assim rejeitos 
de granito. Visando a diminuição de resíduos, que poderiam poluir ainda mais o meio 
ambiente, assim como a redução de exploração de jazidas de quartzo e feldspato, 
componentes amplamente utilizados para esses fins, foi-se introduzido esse material na massa 
para revestimento cerâmico. Para tanto, foram feitas formulações substituindo parte do 
feldspato e do quartzo, todos em 200# (mesh), já que a composição química do granito é 
semelhante. O material foi misturado, prensado, posto na estufa para perca da água do 
processo, e as peças foram ao forno mufla em diferentes temperaturas para comparação de 
resultados. Com os corpos de prova já prontos, foram realizados ensaios físicos para 
determinação da melhor formulação com uso de rejeito de granito dessa obra na confecção de 
peças cerâmicas para grés porcelanato.  
Palavras–chave: Granito, reuso, cerâmica, porcelanato. 
 

USE OF GRANITE REJECT ON THE COMPOSITION OF THE 
DOUGH FOR WHITE CERAMIC 
 
ABSTRACT: There is currently a major concern with regard to sustainability; proof of this is 
the growth of reuse of materials considered unusable. In IFRN / Campus Natal – Center, there 
has been a reform in the garage of buses, thus producing granite waste. Aiming to reduce 
waste that could pollute even more the environment, as well as the operation of reducing 
quartz deposits and feldspar, widely used components for these purposes, this material was 
introduced in mass for ceramic coating. For this, formulations were made by replacing part of 
feldspar and quartz, all in 200 # (mesh), as granite has similar chemical composition. The 
material was mixed, pressed, put in the oven for process water waste, and the pieces were to 
muffle furnace at different temperatures to compare results. With the specimens ready, they 
were carried out physical tests to determine the best formulation with use of waste granite that 
work in the production of ceramic parts for porcelain stoneware. 
KEYWORDS: Granite, reuse, ceramic, porcelain. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O granito é uma rocha ígnea intrusiva, composta majoritariamente pelos minerais: 

quartzo, feldspato e mica. É vastamente explorado para uso na construção civil e cerâmica, 
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destacando a brita e o cascalho. Estes são materiais granulares naturais que, produzidos pela 

indústria extrativa mineral, caracterizam-se por apresentar dimensões e propriedades físicas, 

químicas e tecnológicas adequadas para uso como agregado graúdo na indústria da 

construção. Estes agregados têm a função de conferir resistência, durabilidade e 

trabalhabilidade aos concretos, em suas várias especificações (01).  

No estado do Rio Grande do Norte, o escudo cristalino atravessa praticamente toda a 

região central do estado, se alastrando por toda a província pegmatítica da Borborema. Sua 

diversidade é imensa, já que abriga desde granitos pegmatoides até granodioritos, também 

tendo áreas ricas em gabros. Exatamente por essa riqueza, no escudo cristalino norte rio-

grandense existem diversas empresas que exploram principalmente o granito para uso na 

construção civil, como por exemplo, como brita, fonte da pesquisa nesse trabalho. 

 

Figura 1.  Mapa geológico do estado do Rio Grande do Norte. RADAM (2016). 

O granito é de grande importância para a economia nacional, sendo responsável por 

2,8% da arrecadação de CFEM do primeiro semestre do ano de 2014. Além disso, nesse 

mesmo período foi a principal substância outorgada para autorizações de pesquisa, juntamente 

com a areia e a argila (2). 

Paralelo à grande exploração do granito no estado e também do Brasil, essa última 

atingindo 304 milhões de toneladas no ano de 2013 (2), também há grandes quantidades de 

rejeito, que acabam por serem descartados, prejudicando assim o meio ambiente. Logo, com o 
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intuito de dar uma solução sustentável ao rejeito do granito, recorrente em diversas obras do 

ramo da construção civil, foi-se coletado rejeito de brita de uma obra de ampliação da 

garagem dos ônibus do Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do 

Norte – Campus Natal central, para incorporação deste material na massa cerâmica para 

porcelanato, já que o rejeito não possuiria nenhum outro uso e que esse granito, como 

confirmado por testes de FRX, possui composição mineralógica semelhante a do feldspato, 

um dos  materiais básicos da massa cerâmica para grés porcelanato. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O granito foi coletado da obra em forma de brita e moído até atingir a 

granulometria de 200# (mesh), sendo utilizado para tal processo um britador de 

mandíbula e um moinho de bolas. Após isso foram feitas três formulações para a massa 

cerâmica com o granito, como se segue na tabela:  

Tabela 1. Formulações com uso do granito. IFRN (2016) 

 Formulação 01 Formulação 02 Formulação 03 

Quartzo 10% 10% 5% 

Feldspato 45% 40% 35% 

Argila 40% 40% 40% 

Granito 5 % 10% 20% 

Água * 10% 10% 10% 

*A água se perde no decorrer do processo. 

  

 O quartzo, feldspato, argila, e o granito foram extraídos da mina Pedra Redondos, 

situados no município de Equador – RN, e beneficiado pela empresa ARMIL Mineração. 

Passaram por um processo de cominuição, onde foram britados e peneirados até atingir a 

granulometria de 200# (mesh), com torre de 4 peneiras, tendo 60 mesh, 120 mesh, 160 e 

finalmente 200 mesh. Foi-se utilizado agitador com frequência 15 com o intuito de 

acelerar o processo de passagem dos materiais citados. 

 Após a mistura dos componentes, a massa passou por um período de descanso de 

24 horas para poder ser prensada a 2.5 toneladas. Depois as peças foram direcionadas à 

estufa para perder toda a água adquirida no processo, só assim foram ao forno mufla 

numa temperatura de 1200ºC e num ciclo de queima de 60 minutos. 
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Com as amostras já sinterizadas, foram feitos ensaios físicos para a determinação da 

melhor formulação para o grés porcelanato. O teste consistia em imergir a peça em um 

recipiente com água e após retirar realizar a pesagem em uma balança de precisão para assim 

calcular a sua absorção de água, ou seja, a porcentagem de massa adquirida no processo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após os ensaios feitos com as amostras, verificou-se que a terceira formulação se 

mostrou mais eficiente quanto à absorção de água. Como se pode ver na tabela abaixo, a 

absorção média das peças foi de menos de 1%, o que é um ótimo para a utilização como grés, 

já que de acordo com a NBR 13818, a absorção de água para uso como cerâmica para 

revestimento deve ser maior que 0.5% e menor que 3%. 

 

Figura 2. Média de absorção de água das amostras. IFRN (2016) 

 

Isso se deve ao fato de que o granito utilizado é rico em feldspato, componente fundente 

da massa, responsável por preencher possíveis poros que prejudicariam o resultado final. 

Além disso, o granito usado também é pobre em ferro, o que é um fator bom para a utilização 

como grés, já que a presença deste elemento diminui o ponto de fusão da peça, além do ferro 

ficar concentrado no produto final, o que atrapalha a comercialização do mesmo. 

 

CONCLUSÕES 

Pelo ensaio físico de absorção de água, pode-se concluir que o granito utilizado pode 

ser utilizado na massa cerâmica, se encaixando como cerâmica para revestimento. Apesar da 

sua boa absorção de água, principalmente da terceira formulação, pela mineralogia do granito 
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as peças acabaram ficando com a coloração mais escura, o que não é aconselhado para as 

peças para revestimento pela questão estética. Portanto, é aconselhável que para um próximo 

trabalho se adicione caulim na formulação, fazendo assim com que as peças sejam 

esteticamente favoráveis. De maneira geral, é uma boa possibilidade de reutilizar o rejeito de 

granito, que existe em abundância, dando assim uma solução sustentável para este, além de 

ajudar na diminuição da exploração de jazidas de quartzo e feldspato, amplamente usados no 

setor cerâmico. 
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RESUMO: Com a crescente utilização das geotecnologias nas mais diversas áreas do 
conhecimento, muitas instituições vêm produzindo grandes quantidades de 
dados georreferenciados. Contudo, a disponibilização destes dados para a sociedade ocorre 
ainda de maneira pouco eficiente. A divulgação e compartilhamento de dados espaciais 
através da rede mundial de computadores é uma tendência atual dos Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) e vem crescendo significativamente nos últimos anos. O projeto Águas de 
Areias, desenvolvido pela Associação Águas do Nordeste (ANE), que contribui para a 
recuperação e gestão ambiental dos mananciais de água das areias de aluvião no Alto 
Capibaribe, gerou  dados que poderiam ser disponibilizados para a sociedade. Sendo assim, o 
presente artigo tem como objetivo apresentar o compartilhamento público dos dados 
hidroambientais do referido projeto para que possam ser utilizados e consultados para 
diversos fins pela população que não possui acesso à ferramenta de geoprocessamento. 
Utilizando uma conta privada no ArcGIS®online e com apenas algumas etapas e nenhuma 
programação foi possível publicar os mapas e as informações presentes no banco de dados 
do projeto. Tais dados podem ser acessados por todos, desde que possuam cadastro em uma 
conta pública ou privada do ArcGIS®online.   O compartilhamento via ArcGIS®online 
possibilitou a acessibilidade aos dados do projeto Águas de Areias gerando, portanto, um 
banco de dados virtual. 
Palavras–chave: Agreste Pernambucano, Aluviões, Geoprocessamento, Internet, SIG 
 

ARCGIS USE ONLINE FOR PROVIDING THE SANDS OF WATER 
PROJECT INFORMATION 
 
ABSTRACT: With the increasing use of geotechnology in several areas of knowledge, many 
institutions have produced large amounts of georeferenced data. However, the availability of 
these data for the society still occurs inefficiently. The dissemination and sharing of spatial 
data over  the World Wilde Web is a current trend of Geographic Information Systems (GIS) 
and has been growing significantly in recent years, this topic the discussion area of this 
article. The Sands Water project developed by the Northeast water Association (ANE) which 
contributes to the recovery and environmental management of water sources of the alluvial 
sands in the Upper Capibaribe, it generated data that could be made available to society. Thus, 
this article aims to present the public share of hydro-environmental data from this project so 
that they can be used and consulted for various purposes by the population that has no access 
to geoprocessing tool. Using a private account online ArcGIS® and just a few steps and no 
programming, it was possible to publish the maps and the information in the project database. 
Such data can be accessed by all, provided they have a member of a public or private account 
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ArcGIS® online. Sharing via online ArcGIS® enabled accessibility to Sands Water Project 
data thereby generating a virtual database. 
KEYWORDS: Agreste Pernambucano, geoprocessing, GIS, mudslides, Web 

 

INTRODUÇÃO 

Duas tecnologias alcançaram forte impulso nos últimos anos: os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) e a Internet, o que possibilitou a passagem da cartografia 

clássica para a digital. Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) correspondem às 

ferramentas computacionais de geoprocessamento, que permitem a realização de “análises 

complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados” 

(CÂMARA et al., 2001). 

Segundo Medeiros et al. (2011), com a crescente utilização das geotecnologias, muitas 

instituições estão produzindo grande quantidade de dados georreferenciados. Contudo, a 

disponibilização destes dados para a população ocorre, ainda, de maneira pouco eficiente, 

gerando uma demanda pela busca de informações. No entanto, com o constante 

desenvolvimento da internet, a mesma se tornou um meio atraente e eficiente para a 

disseminação de dados georreferenciados na forma de mapas. Para Longley et al. (2013), por 

inúmeras razões, a internet tornou-se muito popular como veículo de entrega de aplicações de 

SIG. Ela oferece uma plataforma conhecida, amplamente utilizada e com padrão aceito para 

interagir com informação de vários tipos. Também oferece uma boa relação custo-benefício 

para reunir usuários dispersos geograficamente.  

Segundo Barreiros, Ferreira e Barbosa (2015) a divulgação e compartilhamento de 

dados espaciais através da World Wide Web (www) é uma tendência atual do SIG e vem 

crescendo significativamente nos últimos anos. Um SIG-Web é uma geotecnologia que usa a 

internet como o meio principal de acessar dados, executar análises espaciais e/ou oferecer 

serviços baseados em localização. A utilização desta tecnologia é considerada uma ferramenta 

muito importante para gestão de um SIG, de forma a viabilizar e gerar interatividade nos 

trabalhos em grupos e na organização, permitindo acessos simultâneos a uma mesma base de 

dados, trazendo desta forma, novas possibilidades para o planejamento e gestão de diversas 

atividades sejam econômicas, sociais ou ambientais. 

 A Associação Águas do Nordeste (ANE) foi criada em 2011 por profissionais, 

professores e pesquisadores de diversas instituições. Trata-se de uma associação civil, sem 

fins lucrativos que tem como missão institucional contribuir para o conhecimento, a 

conservação e a gestão das águas na região Nordeste do Brasil.  
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Em 2013, a ANE conseguiu o financiamento, pela Petrobras Socioambiental, do projeto 

intitulado “Águas de Areias”, cujo objetivo era de contribuir para a recuperação ambiental e a 

gestão dos mananciais de águas de aluvião no Alto Rio Capibaribe, visando a sustentabilidade 

hídrica das populações rurais situadas nessa região do semiárido pernambucano. Esse projeto 

insere-se na linha de gestão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos, com foco em 

reversão de processos de degradação dos recursos hídricos e em promoção e práticas de uso 

racional da água, e aborda uma questão fundamental no semiárido nordestino, que é a gestão 

da água em situação de escassez. 

Desenvolvido nos municípios de Poção, Brejo da Madre de Deus, Jataúba e Santa Cruz 

do Capibaribe, no Alto Capibaribe, localizado no Agreste pernambucano, o projeto Águas de 

Areias se reveste de imenso potencial para gerar dados e informações, as quais estão 

relacionadas ao: cadastro de usuários da água, cadastro de instituições, informações sobre 

resultados das investigações referentes ao funcionamento dos sistemas hidroambientais, 

tecnologias e estratégias de governança local da água. 

Com o intuito de agrupar dados de dimensão espacial para auxiliar as ações do Projeto 

Águas de Areias foi desenvolvido um Banco de Dados Geográficos (BDG) que reuniu dados 

de diversas fontes obtidos por intermédio de levantamentos em campo e seleção de arquivos 

digitais de fontes secundárias referentes a área de abrangência do projeto. Os dados obtidos 

para estruturação do BDG foram advindos de diversas instituições como Agência 

Pernambucana de Águas e Climas (APAC), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH). Com os levantamentos de campo, obtidos por rastreamento com equipamento GPS, 

foi possível a localização de povoados, localidades, sítios, além de rotas, caminhos, estradas 

que interligam estas comunidades, os quais não estavam contemplados nos arquivos advindos 

das instituições governamentais.  

A etapa de levantamento de dados também contemplou a aplicação do cadastro de 

usuários de recursos hídricos que contemplou informações necessárias para o conhecimento 

da demanda hídrica da região, assim como os tipos de mananciais utilizados, a localização e 

identificação dos usuários de água, a finalidade do uso da água, dentre outros.  

Após o tratamento dos arquivos digitais selecionados, o BDG do Águas de Areias foi 

estruturado. A parceria firmada entre a ANE e o IFPE Campus Recife, através do Laboratório 

de Geotecnologias e Meio Ambiente, proporcionou toda a infraestrutura para a estruturação 

do Banco de Dados Geográficos para o projeto Águas de Areias. O laboratório conta com a 

licença do ArcGis® 10.3, plataforma robusta e bem estruturada de ferramentas 
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computacionais desenvolvida pela empresa americana Esri (Environmental Systems Research 

Institute) para criar e gerenciar dados geográficos. 

A partir do BDG estruturado para o projeto Águas de Areias foi possível obter a base 

cartográfica que retrata a área de estudo com sua hidrografia, rodovias e estradas, localização 

de poços, sedes municipais, povoados, vilas, distritos, entre outros, dando suporte às 

atividades elencadas no projeto e a possibilidade de análise e extração de novas informações 

que enriqueceram o banco de dados do projeto para disponibilização à sociedade. 

Visando compartilhar de forma eficiente todos os dados armazenados no BDG, o qual 

só se tem acesso com o uso da licença do ArcGis®, foi utilizada a ferramenta do 

ArcGIS®Online que disponibiliza informações na forma de mapas sem a necessidade de 

utilizar um software de SIG. Neste contexto, o presente artigo visa mostrar o 

compartilhamento via internet de dados socioeconômicos e ambientais do projeto Águas de 

Areias, mediante a utilização do ArcGis®Online. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para atingir o objetivo deste trabalho, utilizou-se o software ArcGis® 10 da ESRI, que 

através da licença concedida, possibilitou o compartilhamento de dados por meio de uma 

conta privada no ArcGIS®Online. 

O ArcGIS®Online é um SIG-Web colaborativo que permite a utilização, criação e 

compartilhamento de mapas, cenas, aplicativos, camadas, análises e dados. Ele pode ser 

acessado através de navegadores da web, dispositivos móveis, visualizadores de mapa do 

desktop, entre outros. Ao participar de uma organização, um usuário pode visualizar todo o 

conteúdo disponibilizado de forma personalizada por outros usuários, sejam ou não da mesma 

organização, e poderá ter acesso aos dados autorizados da organização, compartilhando, desta 

forma, o trabalho com membros da mesma instituição (ESRI, 2016). 

Com apenas algumas etapas e nenhuma programação, pode-se publicar um mapa que 

qualquer usuário pode acessar por meio de um navegador. Na Figura 1 são apresentadas as 

etapas utilizadas para o compartilhamento dos dados do projeto Águas de Areias via ArcGis® 

Online. 
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Figura 1.  Etapas para criação e configuração de mapas no ArcGis® Online. Fonte: ESRI, 2016. 

 

Inicialmente, escolhe-se um mapa base que fornece um plano de fundo de contexto 

geográfico para o conteúdo que se deseja exibir. Ao criar um novo mapa, pode-se escolher 

qual mapa base deseja usar, como também criar um. A galeria inclui uma variedade de 

opções, inclusive, topografia, imagem e ruas. O visualizador não pode exibir camadas sem um 

mapa base funcionando, pois este estabelece o sistema de coordenadas. 

As camadas, por sua vez, são os conteúdos do mapa, as quais podem ser adicionadas de 

forma única ou múltipla. Quanto às formas de adição, pode-se procurar por camadas ou   

camadas de atlas em tempo real, adicionar camadas da web,  camadas de arquivos e anotações 

de mapa. Optou-se por adicionar feições importando de um arquivo, estas provenientes do 

BDG Águas de Areias. Quanto aos tipos de camadas que podem ser adicionadas, têm-se o 

arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt); o arquivo de formato de intercâmbio do GPS (.gpx); 

o shapefile (compactado em um .zip), entre outros.  O “shape” foi utilizado por ser o formato 

existente no BDG Águas de Areias. 
Os arquivos shapefiles(.shp) foram originados, desenvolvidos e regulamentados pela 

ESRI (fabricante dos softwares da família ArcGIS®). O “shape” é um tipo de arquivo digital 

que representa uma feição ou elemento gráfico, seja ele em formato de ponto, linha ou 

polígono e que contém uma referência espacial (coordenadas geográficas) de qualquer que 

seja o elemento mapeado. O “shape” é na verdade um conjunto de vários arquivos. Três 

arquivos individuais são obrigatórios para armazenar os dados do núcleo que compreende um 

shapefile, que são os arquivos “.shp” que armazenam dados vetoriais, o “.dbf” que é o banco 

de dados, e o “.shx” é o arquivo de ligação entre o “.shp” e o “.dbf”. Outros arquivos podem 
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ser gerados juntamente com os três anteriores: o “.prj”, o “.sbn” e o “.sbx”(ESRI, 2016). 

Salienta-se que o arquivo de projeção “.pjr” ou “.qpj” armazenam o sistema de coordenadas e 

o datum da camada. Embora possa apresentar muitas extensões, todas representam juntas 

apenas uma camada vetorial. 

Caso haja uma quantidade pequena de dados em um shapefile (geralmente menos que 

1.000 feições), pode-se torná-los disponíveis para outros usuários visualizarem via navegador 

da web, adicionando como um arquivo.zip contendo os arquivos (.shp, .shx, .dbf e .prj) que 

incluem o shapefile no mapa que for criado. Quando um "shape” é adicionado, o visualizador 

de mapa converte o arquivo para um formato que usuários da web podem visualizar e ler 

rapidamente. Ao adicioná-lo, também pode-se escolher para generalizar feições para 

visualização na web ou manter as feições originais. A generalização das feições no shapefile 

reduz o seu tamanho simplificando as feições e é geralmente apropriada para dados em 

pequenas escalas, é uma ajuda adicional visando melhorar o desempenho da visualização. O 

nome da nova camada é o mesmo nome do arquivo .zip adicionado, mas pode ser renomeada 

posteriormente. 

Se existirem privilégios para criar conteúdo, os mapas poderão ser salvos no 

ArcGIS®Online. Para salvar, basta inserir um título, tags e resumo que descrevam o mapa. 

Quando o mapa é salvo, quaisquer itens adicionados serão salvos com o mapa e ele aparece 

em uma aba denominada “Meu Conteúdo”. Os mapas poderão ser compartilhados em grupos, 

na organização e com o público. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as etapas de criação e configuração de mapas no ArcGis® Online, a base de dados 

do projeto Águas de Areias foi compartilhada de modo público, conforme mostram as figuras 

abaixo que apresentam as principais camadas disponibilizadas por meio dessa ferramenta. Na 

Figura 2 são apresentados os municípios contemplados pelo projeto Águas de Areias. Esses 

municípios estão localizados no Agreste Pernambucano, no Bioma Caatinga, e se 

caracterizam por ter condições naturais bem peculiares, como precipitações anuais baixas e 

muito variáveis, no espaço e no tempo, além de elevadas temperaturas e consequentemente 

evapotranspiração permanentemente alta. 
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Figura 2 . Municípios do projeto Águas de Areias exibidos através do ArcGIS® Online 

 

A conexão entre o dado gráfico (espacial) e o dado tabular (descritivo) é fundamental 

em um SIG. Clicando-se em uma representação sobre o mapa, é possível identificar o geo-

objeto e exibir uma lista de seus atributos, conforme apresentado na Figura 3 que exibe o 

cadastro de usuários de recursos hídricos citado anteriormente. 

 

 

Figura 3.  Cadastro geral de usuários exibido através do ArcGIS® Online 

 

Na Figura 4 é exibida a bacia hidrográfica do Rio Capibaribe na qual os municípios do 

projeto Águas de Areias estão inseridos. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), a 

bacia hidrográfica do Capibaribe, apresenta a menor disponibilidade hídrica per capita do 
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país, o que caracteriza uma região carente de água e que necessita de ações do governo e da 

sociedade civil organizada para estimular o desenvolvimento econômico e social. 

 

Figura 4. Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe exibida através do ArcGIS® Online 

 

Na área de abrangência do projeto verifica-se o intenso uso das águas captadas nas 

areias de aluvião por meio dos cacimbões e cacimbas. Diante disso, verificou-se a necessidade 

de elaboração de estudos em campo para caracterização da qualidade da água e avaliação de 

sua utilização, os quais tiveram início em setembro de 2013 e se estenderam até agosto de 

2015, cobrindo o período mais crítico da estiagem, que ainda persiste no corrente nesse ano. 

Foram selecionados pontos de monitoramento, conforme se visualiza na Figura 5, e 

analisados parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da água. 
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Figura 5.  Pontos de monitoramento da qualidade da água no ano de 2015 exibidos através do 

ArcGIS® Online 

 

CONCLUSÕES 

Disponibilizar a informação espacial via internet é uma das tendências alcançadas no 

contexto da democratização cartográfica. Neste sentido, a disponibilização de dados espaciais 

possibilita uma nova realidade através de aplicações SIG, representando uma evolução dos 

SIG desktop para os SIG distribuídos na rede mundial de computadores. Através dos 

procedimentos realizados e descritos anteriormente, foi possível a obtenção e divulgação dos 

dados do projeto Águas de Areias que são de relevante interesse para a população em geral, 

sejam civis, pesquisadores, estudiosos, gestores e poder público, possibilitando uma melhor 

gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente. 
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RESUMO: Esta investigação analisa a eficácia da implementação no software SIR (Shielding 
to Ionizing Radiations) de ferramentas para estimativa da espessura de barreiras atenuadoras 
de raios-X, construídas com concreto e/ou chumbo. O método indutivo e os níveis de pesquisa 
adotados (descritivo e exploratório) permitiram procedimentos comparativos e experimentais 
de natureza quantitativa e qualitativa. Apresentando resultados fortemente indicativos da 
hipótese que norteou a pesquisa, qual seja a eficácia do software SIR para estimativa da 
blindagem a raios-X, analisando os aspectos dos materiais atenuadores, em específico, 
chumbo e concreto. O corpus da pesquisa consistiu na execução e análise dos cálculos para 
blindagem estrutural e materiais convencionais, respectivamente. Como conclusão do 
trabalho, pode-se afirmar uma maior eficácia do SIR em estimar espessuras de barreiras em 
relação ao cálculo manual. 

 Palavras–chave: blindagem, materiais convencionais, radioproteção 
 
USE OF THE SOFTWARE SIR TO ESTIMATE THE THICKS OF LEAD 
AND CONCRETE BARRIERS FOR X-RAY ATTENUATION 
 
ABSTRACT: This study examines the effectiveness of implementation in software SIR 
(Shielding to Ionizing Radiations) to estimate the thickness of attenuating X-ray barriers built 
with concrete and / or lead. The inductive method and the adopted research levels (descriptive 
and exploratory) allowed comparative and experimental procedures of quantitative and 
qualitative presenting strongly indicative results of the hypothesis that guided the research, 
namely, lead the aspects and concrete as attenuators to X-rays. The corpus of the research 
consisted in the execution and analysis of calculations for structural shielding and 
conventional materials, respectively. As completion of the work, it can be stated more 
effective in the SIR estimate barriers thicknesses compared to manual calculation. 
KEYWORDS: shielding, conventional materials, radioprotection 
 
INTRODUÇÃO 

Radiações ionizantes são todas energias capazes de romper as ligações dos elétrons de 

um átomo, levando à ionização. Segundo os sentidos sensoriais humanos são invisíveis, 

inaudíveis, insípidas, inodoras e indolores.  A radiologia diagnóstica é uma área da medicina 

em constante desenvolvimento, o que torna vital o estudo de materiais a serem utilizados 

como barreiras de proteção com intuito de minimizar os efeitos das radiações nos utentes, 

sejam eles profissionais, pacientes ou público em geral, cuja presença física esteja próxima às 
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áreas onde procedimentos com raios-X estejam sendo efetuados (CEMBER; JOHNSON, 

2009). 

As atividades médicas foram desencadeadas a partir da implementação da primeira 

ampola de raios-X pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röentgen em 1895. Ao realizar uma 

experiência com raios catódicos, Röentgen notou raios capazes de tornar fluorescente o 

material da placa, composta por platino cianeto de bário. Por não conhecer sua origem 

denominou-os de raios “X”. No mesmo ano de sua descoberta, Röentgen realizou um 

experimento a fim de verificar o poder de penetração dos raios, resultando na primeira 

radiografia da história. Esta técnica consiste em imagens obtidas pelo feixe de raios-X, 

originados da aceleração de elétrons a partir da tensão gerada entre anodo (eletrodo positivo) 

e catodo (eletrodo negativo), que transpassa a região em estudo, interagindo com uma 

emulsão fotográfica. Biologicamente, os efeitos representam a resposta natural do organismo 

ao agente agressor, podendo ocorrer reparos do próprio organismo. A sensibilidade celular é 

diferenciada, podendo ser graduada de acordo com a taxa de divisão ou atividade mitótica. A 

lesão célula mais significativa na estrutura celular consiste em danos ao material genético – 

DNA (CEMBER; JOHNSON, 2009; MAZZILLI et al., 2002).   

No âmbito da proteção radiológica o estabelecimento de normas, planos 

regulamentadores e limites permissíveis visam garantir a segurança dos indivíduos, quer 

sejam profissionais ou público, em atividades que utilizem radiações. Em casos de 

departamentos radiológicos, em específico, áreas que abrangem exames radiodiagnósticos, a 

exposição vai do profissional regente da atividade bem como do indivíduo que esta sendo 

examinado e próximo ao local. Desta maneira, faz-se inexorável a aplicação de materiais 

convencionais como atenuantes aos raios-X (MS, 2000). 

A investigação empreendida na pesquisa que resultou neste artigo foi efetuada tendo 

como embasamento o estudo da metodologia convencionalmente aplicada para estimar de 

barreiras atenuadoras e o desempenho do software SIR para estimativa. A premissa que a 

orientou consiste no seguinte questionamento: quais aspectos do software SIR na estimativa 

de barreiras de atenuação advinda de cálculos manuais?  Sendo os cálculos de natureza 

manual, baseado em equações, trabalhosos e dependentes de curvas do tipo logarítmicas, do 

material atenuador, bem como a escassez da informação oriunda de pesquisas envolvendo o 

uso simultâneo dos materiais abordados, optou-se pela demonstração da eficácia do software 

SIR tal como a investigação de materiais convencionais nessas circunstâncias. 

No que diz respeito aos materiais convencionais a seguinte distinção conceitual se faz 

importante: materiais convencionais são aqueles comumente aplicados como atenuadores das 
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radiações ionizantes. Esses materiais se caracterizam primordialmente por possuírem uniões 

moleculares tão densas que atenuam partículas e raios. Os materiais habitualmente presentes 

na construção de salas de diagnóstico e tratamento que dependam da faixa de energia usual 

presente nesses casos foram abordados de forma paralela a partir de um estudo qualitativo. A 

natureza da pesquisa foi de caráter descritivo e exploratório com o objetivo de disponibilizar 

uma demonstração do desempenho do software SIR e avaliação comparativa entre os 

materiais comumente aplicados em ambientes de radiodiagnósticos como atenuadores aos 

raios-X, em específico chumbo e concreto.  

O objetivo geral: realizar um estudo comparativo da metodologia de cálculo das 

barreiras atenuadoras manualmente e através do software, bem como estudo a partir da 

literatura atual a cerca dos materiais convencionalmente aplicados como atenuadores a raios-

X em medicina, em específico, chumbo e concreto.  Para isso cumpriram-se as seguintes 

etapas: a) estudo dirigido ao estado da arte da proteção radiológica; b) revisão de literatura 

dos materiais convencionais; c) análise da metodologia do cálculo manual; d) execução de um 

exercício no software SIR; e) análise dos resultados alcançados.  

A ferramenta apresentada neste trabalho pode ser útil a profissionais que desejam 

projetar blindagens estruturais de clínicas de radiodiagnóstico com fim de proteção 

radiológica. A nível acadêmico treina o aluno em procedimentos de pesquisa dessa natureza 

bem como em natureza epistemológica.  

Neste sentido, e diante as constatações, a pesquisa abrange a eficácia do software SIR 

para estimar barreiras atenuadoras, bem como explanação e esclarecimento dos principais 

aspectos dos materiais convencionais como atenuadores aos raios-X. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os materiais utilizados foram computadores com processador Intel® Core (TM) i7 CP 

X990 @3.47GHz, memória RAM de 24,0 GB, sistema operacional Windows 7 Ultimate de 

64 Bits, disponíveis no Laboratório de Dosimetria Numérica que funciona no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), campus Recife. 

Os softwares utilizados foram: AutoCAD 2007, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, SIR. 

A metodologia da pesquisa bem como os procedimentos de acesso aos materiais 

convencionais fundamentou-se, portanto, na execução dos cálculos do SIR e na consulta à 

literatura atual. Quanto à abordagem do estudo dos materiais para composição do corpus da 

pesquisa, três pontos são destacados: avaliação, análise e explanação. Determinadas e 
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avaliadas as publicações, a análise do material teve por critério os principais órgãos 

brasileiros no âmbito de proteção radiológica bem como os textos mais relevantes. 

Considerando não somente seu valor de face, mas, sobretudo, a relação interna do conteúdo 

oferecido com o tema proposto nesta pesquisa. Obtendo, à vista disso, dados sobre ambos os 

materiais atenuadores. Mediante os métodos supracitados, a explanação caracterizou-se pela 

investigação oriunda das vantagens apresentadas por ambos os materiais, chumbo e concreto.  

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2000), materiais empregados como 

atenuadores à radiações ionizantes, no geral, devem apresentar seguintes características: a) 

espaço físico (área) gerado na instalação; b) espessura e densidade da barreira; c) uso múltiplo 

(blindagem e estrutura); d) blindagem de vários tipos de radiação; e) uniformidade e 

homogeneidade; f) estabilidade; g) custo da construção; h) acabamento, limpeza e 

conservação (MS, 2000).  

A presente pesquisa realizou um levantamento sobre as principais considerações sobre o 

chumbo e concreto para blindagens a raios-X. O chumbo com número atômico Z = 82, é o 

material mais empregado como atenuador a radiações ionizantes já que, apresenta alta 

densidade, por volta de 11,35 g/cm³. Empregado não somente como barreira, mas em 

equipamentos de proteção individual (EPI), este material pode ser aplicado em lençóis e 

lâminas. Os principais aspectos vantajosos destacados deste material são: a) alta densidade; b) 

espessura limitada; c) aplicação em EPI (MS, 2000). 

Cimento é um composto químico seco, resultado da junção dos materiais cal, gesso e 

clínquer, que ao ser misturado com água reage formando um composto sólido. Concreto, por 

sua vez, é um compósito de cimento, água e agregados, que após o início do seu 

endurecimento ganha resistência até os 28 dias. A qualidade do concreto depende de diversos 

fatores como: a) escolha dos materiais; b) determinação do traço; c) homogeneização da 

mistura; d) aplicação correta, considerando lançamento no local aplicado. Utilizado na 

construção civil, este material vem ganhando lugar em outros setores de infraestrutura como 

em projetos em departamentos de radiologia e medicina nuclear.  O concreto convencional 

pode ser utilizado para fins de radioproteção, contudo, pelo seu baixo número atômico gera 

blindagens espessas. Em casos de espaços limitados a redução da barreira é obtida pela 

aplicação de um especifico concreto denso ou concreto pesado que possui densidade entre 3,4 

a 3,8 g/cm³ enquanto concretos normais possuem entre 2,3 e 2,5 g/cm³ com quase 50% de 

diferença (MS, 2000; WATANABE, 2008). 
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Considerando o caráter exploratório e descritivo da pesquisa foi executado através dos 

softwares SIR e AutoCAD um exercício disponibilizado pelo Grupo de Pesquisa em 

Dosimetria Numérica (GDN).  

De natureza física foi realizada a implementação do software SIR desenvolvido e 

disponibilizado pelo GDN estimando a espessura de barreiras atenuadoras de raios-X, isto é, 

as paredes da sala construídas com concreto e/ou chumbo. O exercício proposto constituído 

por uma sala de radiodiagnóstico estimou a espessura requerida de concreto para atenuar a 

radiação emitida pelos exames de radiodiagnósticos e de fluoroscopia. Localizada no térreo, 

possuindo um escritório no 2° pavimento não controlado pelo radiologista. Para realizar os 

cálculos no software deve-se ir em: Tipos de Blindagem → Blindagem a raios-X → 

Blindagem Estrutural → Blindagem de Proteção Primária e Secundária (Figura 1).  

 

Figura 155. Aba para cálculo de blindagem estrutural a raios-X. IFPE, 2016.  

De natureza arquitetônica através do software AutoCAD realizou-se plantas baixas da 

uma com os materiais convencionais a fim de apresentar a espessura necessária do chumbo e 

concreto para atenuar os raios-X. Sistemas CAD (Computer Aided Design) é um conjunto de 

softwares que facilitam a construção de projetos geométricos planos ou 3D. O emprego de 

programas CAD está inexoravelmente ligado à prática profissional de engenheiro, arquitetos e 

alunos a nível técnico.  As plantas da edificação, comumente denominadas de plantas baixas, 

são representações obtidas pela intersecção de um plano horizontal de corte, onde a altura 

média é 1,50 m. Deste modo, a porção da edificação acima do plano horizontal de corte é 

descartada e representa-se a planta na sua visão superior (XAVIER, 2011).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final da pesquisa os resultados obtidos foram: da análise comparativa entre o 

chumbo e o concreto obtiveram os seguintes resultados. Em relação ao chumbo seus aspectos 

vigentes na literatura são: a) alta densidade; b) espessura limitada; c) aplicação em EPI. Em 

relação ao concreto os aspectos citados são: a) atenuação de ambas radiações, raios-X e raios 

gama; b) propriedades mecânicas de tração e compressão, podendo ser utilizado como 
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concreto estrutural; c) resistência à compressão de 14MPa para paredes maciças de 

blindagem, enquanto para estruturas pode ter de 20 a 35 MPa; d) baixo custo inicial; e) 

acessível manutenção; f) facilidade no processo de construção.   

A determinação da espessura necessária para atenuar os raios-X manualmente considera 

os seguintes fatores: a) localização do equipamento ou fonte emissora; b) direções de 

incidência do feixe; c) tempo de operação dos equipamentos ou manuseio das fontes 

radioativas; ocupação da instalação e das áreas adjacentes. Consideram-se dois tipos de 

barreiras: primárias e secundárias. Radiação primária consiste na radiação originada 

diretamente do ponto focal do tubo de raios-X ou da fonte radioativa, enquanto radiação 

secundária é resultado dos raios espalhados pelo objeto (MS, 2000). 

A espessura da barreira primária é dada pelo fator de transmissão (K), equação 1. O 

cálculo manual requer ainda o auxílio de curvas do tipo logarítmicas, denominadas curvas de 

atenuação. Entretanto, por ser um procedimento inexato, devido a fatores como qualidade de 

impressão e exatidão da leitura, o resultado obtido consiste em uma aproximação do real. 

WUT

Pd
K

2

  

Como W, U e T são grandezas adimensionais. A unidade de K é R.m2/(mA.min). 

Para barreira secundária a espessura é encontrada em função do número das camadas 

deci-redutoras, equação 2. Camadas deci-redutoras consistem na espessura necessária para 

reduzir em fator de dez a intensidade do feixe de raios-X.  

CDRCDRf xnx   

Implementando no SIR o exercício proposto foi estimada a espessura estimada de 

concreto requerida para atenuar a radiação primária e secundária. Considerando a alvenaria já 

existente, foi obtido os seguintes resultados (Figura 2).  
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Figura 156. Aba de dados de entrada e resultados.  

Os dados de entrada do software disponibilizados pelo GDN consistiram nos dados 

gerais (potencial do tubo e aspectos da instalação), dados para estimativa da barreira primária 

e secundária. Os resultados obtidos, destacados em negrito, consistem nas respectivas 

espessuras das radiações emitidas, quer sejam, primária, espalhada, de fuga e secundária.  

Justifica-se, portanto, a aplicação dos cálculos no software por sua eficiência e 

aproximação da estimativa real da blindagem.  

No AutoCAD foram desenvolvidas duas plantas da instalação. A planta da sala blindada 

com concreto (Figura 3) e a planta com blindagem de chumbo (Figura 4).  
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Figura 157. Planta baixa da sala de radiodiagnóstico blindada com chumbo.  

 

Figura 158. Planta baixa da sala de radiodiagnóstico blindada com concreto.  

Em ambas as plantas do exercício executado no SIR foram aplicadas o efeito de 

hachuras que consiste no preenchimento da alvenaria e da barreira atenuadora, demonstradas 

no corte com respectivas espessuras.  

 

CONCLUSÕES  

Com base nos resultados constatados, chega-se à conclusão de que o desenvolvimento 

dos cálculos no software corresponde a acessibilidade, otimização de tempo e estimativa 

próxima do real. A cerca dos materiais convencionais, analisando a instalação, o concreto traz 

aspectos não somente de atenuador como estrutural, sendo recomendado para ambientes 
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térreos onde se tenha um segundo pavimento. Enquanto o chumbo pode ser aplicado em casos 

onde o espaço seja limitado. 
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RESUMO: Com o aumento da produção de petróleo, devido ao avanço da demanda mundial 
do produto e seus derivados, houve o crescimento das atividades de exploração, produção, 
transporte e armazenamento de petróleo e derivados. Consequentemente, aumenta também os 
riscos de acidentes inerentes a essas atividades como, por exemplo, a ocorrência de 
derramamentos de petróleo e derivados. Por se tratar de produtos tóxicos, com alto risco de 
contaminação, esses produtos podem provocar graves danos ao meio ambiente quando em 
contato com as águas de oceanos e mares ou com a superfície do solo. Atualmente, existem 
várias técnicas e equipamentos para conter, remover, recuperar ou degradar um derramamento 
de óleo no mar, tais como o uso de materiais adsorventes, porém destaca-se a desvantagem de 
não serem biodegradáveis. Desta forma, o presente trabalho de pesquisa tem como finalidade 
verificar a capacidade de adsorção da casca de coco licuri como forma de remediação para 
derramamentos de óleos nos mares e rios. Esse material merece destaque principalmente por 
serem biodegradável, além de ser provenientes de fontes renováveis e possuírem baixo custo 
de aquisição. Os resultados apontam para a viabilidade de sua utilização como material 
adsorvente. 

Palavras–chave: Adsoção, biomassa, casca de coco licuri. 

 

USE OF COCONUT LICURI FOR ADSORPTON OIL  

ABSTRACT: With the increase in oil production due to the advancement of the global 
demand of the product and its derivatives, there was growth in exploration, production, 
transportation and oil and oil products storage. Consequently, also increases the risks of injury 
inherent in such activities as, for example, the occurrence of oil and oil spills. Because it is 
toxic, with high risk of contamination, these products can cause serious damage to the 
environment when in contact with the waters of oceans and seas or the soil surface. Currently, 
there are several techniques and equipment to contain, remove, recover or degrade an oil spill 
in the sea, such as the use of adsorbent materials, but there is the disadvantage of not being 
biodegradable. Thus, the present research aims to verify the adsorption capacity of coconut 
shell licuri as a form of remediation to oil spills in the seas and rivers. This material 
noteworthy mainly because they are biodegradable, and come from renewable sources and 
having low cost. The results point to the viability of its use as adsorbent material. 

KEYWORDS: adsoption, biomass, licuri coconut. 

 



 

6307 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

Existem várias teorias sobre a origem do petróleo, porém, a mais aceita é que este foi 

formado através de restos orgânicos de animais e vegetais que se depositavam no fundo de 

lagos e mares. Ao longo de milhares de anos, sob ação do calor e pressão, os restos orgânicos 

sofreram transformações químicas, gerando misturas de compostos constituídos, em sua 

maioria por hidrocarbonetos. Por se tratar de um produto tóxico com alto risco de 

contaminação, o petróleo pode provocar graves danos ao meio ambiente quando em contato 

com as águas de oceanos e mares ou com a superfície do solo. Vários acidentes ambientais 

envolvendo vazamento de petróleo em plataformas e navios cargueiros já ocorreram nas 

últimas décadas, trazendo consequências ambientais drásticas, pois afeta os ecossistemas 

litorâneos, provocando grande quantidade de mortes entre peixes e outros animais marinhos. 

Nem sempre as medidas de limpeza conseguem minimizar o problema. Nesse contexto de 

crescimento na produção de petróleo e desenvolvimento econômico é importante destacar que 

a preservação ambiental tem de ser entendida como parte integrante do processo de 

desenvolvimento. 

Todo o petróleo a ser processado, seja ele importado ou produzido em campos 

nacionais, é deslocado até as refinarias por navios, e que grande parte dos produtos refinados 

voltam aos navios para serem distribuídos pelos portos nacionais e internacionais, e os 

petroleiros exercem um importante elo na cadeia produtiva e comercial da indústria do 

petróleo. Mundialmente este transporte lança no ambiente cerca de 100.000 toneladas de 

hidrocarbonetos por ano (SILVA, 2004). 

Por ser menos denso que a água, o petróleo flutua sobre a mesma, fazendo com que o 

derramamento de óleo apresente um efeito dramático sobre o ambiente contaminado. O 

petróleo e seus derivados, ao formar um filme insolúvel sobre a superfície, prejudicam a 

aeração e a iluminação natural do ambiente aquático, com consequências nocivas para a fauna 

e a flora locais. Além disso, o óleo derramado atinge regiões litorâneas, prejudicando outros 

organismos que vivem nos ambientes costeiros, impossibilitando a utilização de praias e 

balneários pela população. 

O derramamento de Petróleo é um fato recorrente no mundo inteiro. Em pequenas e/ou 

grandes escalas, por negligência ou transporte inadequado do óleo, por acidentes com navios 

ou embarcações despreparadas, por acidentes nas plataformas ou explosões de poços, por 

tanques com capacidade inferior ao conteúdo existente, dentre outros fatores, os navios 

petrolíferos acabam deixando rastros graves de contaminação do meio ambiente.  
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A mancha de óleo, quando em contato com a água, se espalha pelo mar matando 

milhares de peixes, aves e corais, gerando assim um grande desequilíbrio da vida animal e por 

consequência da sociedade, já que muitas pessoas ainda dependem, por exemplo, da pesca 

para a sobrevivência e acabam sendo prejudicadas por essa contaminação que gerou a 

destruição do meio ambiente. 

Atualmente, existem várias técnicas e equipamentos para conter, remover, recuperar ou 

degradar um derramamento de óleo no mar. Para isso, processos físicos e biológicos podem 

ser utilizados. Dentre estes processos tem-se a utilização de adsorventes, barreiras flutuantes, 

recuperação mecânica por escumadeira (skimmer), queima in situ, dispersão, entre outros. 

Segundo Lopes, Milanelli e Poffo (2007) é importante destacar que quase todos os métodos 

de limpeza disponíveis provocam algum tipo de impacto adicional específico ao meio 

ambiente. Em muitos casos, os danos causados pelo procedimento são tão ou mais graves que 

os gerados pelo próprio óleo, podendo causar a total supressão da comunidade biológica que 

existe no ambiente, dilatando significativamente o tempo de recuperação do ecossistema 

atingido. Para uma intervenção eficiente, é fundamental o conhecimento das características 

locais dos ambientes atingidos e dos impactos esperados tanto do vazamento como das ações 

de limpeza. 

Os adsorventes são materiais que possuem a capacidade de reter e fixar algumas 

substâncias. Eles são projetados especificamente para remoção de óleos viscosos. 

A remoção do óleo por materiais adsorventes é uma das técnicas de remediação de 

derramamentos mais utilizadas. Os materiais adsorventes podem estar disponíveis na forma 

de particulados secos ou empacotados na forma de barreiras, travesseiros, mantas e almofadas 

(ANNUNCIADO, 2005).  

Os materiais adsorventes agregam o óleo, facilitando a sua posterior retirada do 

ambiente, sendo a sua maior eficiência em pequenas quantidades de óleo, por isso são 

indicados para uso em etapas posteriores ao recolhimento mecânico ou eventualmente 

integrado a elas (CERQUEIRA, 2010). 

Desta forma, nos últimos anos uma nova classe de materiais adsorventes tem atraído a 

atenção de pesquisadores do mundo todo, são os adsorventes naturais. Eles merecem destaque 

por serem biodegradáveis, serem provenientes de fontes renováveis e possuírem baixo custo 

de aquisição. 

Os resíduos agrícolas têm atraído a atenção dos pesquisadores, uma vez que estes 

materiais são desperdiçados, o que representa também um problema ambiental. Resultados 

obtidos por Santos et al., (2008) apontaram a viabilidade da utilização das biomassas para a 
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adsorção de contaminantes orgânicos e alguns metais pesados presentes nos efluentes de 

petróleo. 

Desta forma o presente projeto de pesquisa tem como finalidade estudar a capacidade de 

adsorção da casca de coco licuri para a remediação para derramamentos de óleos nos mares e 

rios, verificado a influencia da quantidade de biomassa e do tempo de contato sobre o 

processo de adsorção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A biomassa escolhida para o desenvolvimento deste trabalho será a casca do coco 

licuri. Este material foi adquirido no IFBA, campus Simões Filho. 

Antes da utilização o material foi lavado com água destilada suficiente para encharcar 

o material, em um funil de separação, sob agitação manual por 10 minutos, segundo a 

metodologia de Santos et al., (2008). Este procedimento permitiu a remoção de materiais 

indesejáveis, tais como açúcares, taninos, lignina, entre outros, que de alguma forma possam 

prejudicar os resultados experimentais. Logo em seguida, o material adsorvente foi submetido 

à secagem em temperatura ambiente. 

Foi utilizado um planejamento fatorial experimental do tipo 2³ mais configuração 

estrela com 3 experimentos no ponto central, de forma a obter uma maior reprodutibilidade 

dos dados experimentais. A Tabela 1 ilustra os níveis e os valores do planejamento fatorial 

experimental utilizado. 

 

Tabela 1. Variáveis de entrada e níveis para o planejamento fatorial experimental estudado. 

VARIÁVEIS UTILIZADAS NÍVEIS ESTUDADOS 
(-1,67) (-1) (0) (1) (+1,67) 

Quantidade de óleo (mL) 3,3 10 20 30 36,7 
Quantidade de biomassa (casca de licuri g) 0,33 1 2 3 3,67 
Tempo de contato (h) 0,33 1 2 3 3,76 

A utilização do planejamento fatorial experimental permite verificar qual ou quais 

variáveis poderão influenciar nos valores de capacidade de adsorção da casca de licuri. Os 

experimentos foram realizados de forma aleatória e sempre da mesma maneira. Foram 

realizados um total de 17 experimentos. 

Os experimentos foram realizados em um recipiente de vidro onde foi colocado 1 L de 

água juntamente com a quantidade de óleo e biomassa determinado para cada experimento. 

Após o tempo de contato selecionado, as amostras eram filtradas em um funil de porcelana 

para a separação da biomassa e a mistura água/óleo colocada em um funil de separação. Após 

o tempo de decantação do óleo, o mesmo será medido em uma proveta e a quantidade 
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adsorvida calculada, através da subtração entre a quantidade inicial e a quantidade final de 

óleo. 

Testes com amostras apenas de água e óleo também foram realizadas, de forma a 

verificar as perdas por evaporação do óleo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da utilização do planejamento fatorial 2³ mais configuração estrela com 3 

experimentos no ponto central, foi possível verificar a influência das variáveis de entrada: 

quantidade de óleo (ml), quantidade de biomassa (g) e tempo de contato (h) dos experimentos, 

sobre a variável resposta: capacidade de adsorção da casca de coco licuri. 

A Tabela 2 mostra os valores obtidos para a análise de variância (ANOVA), 

calculados mediante a utilização de um programa estatístico, para a casca de licuri. Uma 

análise de significância estatística dos valores observados na Tabela 2 é um fator importante, 

uma vez que os dados experimentais são utilizados para produzir um modelo empírico, 

através da regressão. 

Pelos valores observados verificou-se que, todos os sistemas em estudo apresentaram 

um elevado valor de % de variância explicada, ou seja, uma menor quantidade de resíduos, 

mostrando assim, para todos os materiais adsorventes utilizados, um bom ajuste ao modelo 

matemático aplicado (BARROS NETO et al., 1995). 

 

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) para a casca de licuri. 

Parâmetros do modelo Casca de coco licuri 

% de variância explicada 90,76 

Coeficiente de correlação 0,98 

Teste F calculado 28,98 

Teste F tabelado 1,66 

Valor do teste F (FCalculado/Ftabelado) 17,45 

 

O teste F foi utilizado para verificar se o modelo proposto para os materiais 

adsorventes explica uma quantidade significativa de variação nos valores experimentais. O 

teste F obtido a partir dos valores experimentais deverá ser maior que o valor do Teste F 

tabelado para que o modelo apresente significância estatística e seja estatisticamente válido, 

como foram os resultados obtidos ilustrados na Tabela 2. Este fato demonstra que o modelo 
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linear encontrado (ao nível de 95% de confiança) foi estatisticamente significativo e altamente 

preditivo, conforme Barros Neto et al., (1995). 

As Figuras 1, 2 e 3 ilustram as superfícies de resposta obtidas para a capacidade de 

adsorção de óleo na casca de coco licuri.  

Na Figura 1, observa-se a influência da quantidade de óleo e da quantidade de 

biomassa sobre a capacidade de adsorção. Verifica-se, nesta Figura, que quanto menor a 

quantidade de óleo utilizada, maior a quantidade de óleo adsorvido, chegando até a remoção 

total, para o alecrim do mato. A quantidade de biomassa não apresentou influencia dentro dos 

limites de valores estudados. 

Na Figura 2 observa-se a influência da quantidade de óleo utilizada e o tempo de 

contato sobre a variável resposta, capacidade de adsorção. Verifica-se que, quanto maior  a 

quantidade de óleo e maior o tempo de contato, maior a capacidade de remoção do óleo pela 

casca de coco licuri. 
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 Na Figura 3 é possível observar a influência das variáveis, quantidade de biomassa e 

tempo de contato. Verifica-se, que os maiores valores de capacidade de adsorção foram 

Figura 2. Influencia da quantidade de óleo (ml) e do tempo de contato (h) sobre 
a capacidade de adsorção da casca de licuri 

Figura 1. Influencia da quantidade de óleo (ml) e da quantidade de biomassa (g) 
sobre a adsorção da casca de licuri 
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obtidos para maiores quantidades de biomassa e maiores tempos de contato, dentro dos 

limites do planejamento fatorial utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Através dos ensaios realizados neste trabalho foi possível obter os valores de 

capacidade de adsorção da casca de coco licuri para remoção de óleo. Observou-se um 

aumento dos valores de capacidade de adsorção com o aumento da quantidade de óleo e da 

quantidade de biomassa no sistema. A varável tempo pouco influenciou nos valores obtidos, 

mostrando que a casca de coco licuri atinge a sua saturação, ou capacidade de adsorção muito 

rápida, o que poderá ser de grande utilidade para remoção de óleos de ambientes marinhos. 

  

 

 

 

 

Figura 3. Influencia da quantidade de biomassa (g) e do tempo de contato (h) sobre a 
capacidade de adsorção da casca de licuri 
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RESUMO: O sistema de impermeabilização flexível em lajes de cobertura mais adotado 
atualmente são as mantas asfálticas devido à facilidade de sua aplicação e da uniformidade do 
material. No entanto, a aplicação incorreta da manta resulta em infiltrações e patologias, por 
isso, o seu uso deve ser analisado no instante em que o projeto estiver sendo elaborado. Um 
levantamento realizado por MORAES (2002) na cidade de Porto Alegre (RS) mostra quais os 
fatores que levam ao surgimento de problemas na impermeabilização em lajes de cobertura. 
Baseado nisso, apresenta-se neste artigo o desempenho das mantas asfálticas levando em 
conta que o projeto deve ser adequado para ter a capacidade do produto aliado ao seu bom 
comportamento. Ademais, no levantamento utilizou-se questionários que foram enviados aos 
técnicos que atuam na construção civil e concluiu-se que as construtoras não se utilizam de 
traços especiais para execução do concreto nas lajes, já as concreteiras deixam a disposição do 
cliente e, por fim, os aplicadores afirmam que não existe projeto de impermeabilização em 
obras já executadas. Assim, será descrito qual a melhor forma de usar a manta asfáltica para 
minimizar os problemas de impermeabilização em lajes de cobertura visando à redução dos 
custos. 
Palavras–chave: desempenho, patologias, sistemas de impermeabilização 
 
USE OF ASPHALT BLANKET AS WATERPROOFING OF EXPOSED 
SLABS IN ORDER TO REDUCE PROBLEMS AND COSTS 
 
ABSTRACT: The waterproofing system flexible slabs cover most adopted currently are the 
mats on the asphalt due to the ease of its application and of the uniformity of the material. 
However, the incorrect application of the blanket results in infiltration and pathologies, 
therefore, its use should be analyzed at the moment in which the project is being prepared. A 
survey conducted by MORAES (2002) in the city of Porto Alegre (RS) shows which factors 
lead to the emergence of problems in the waterproofing on slabs of coverage. Based on that, 
presents in this article the performance of asphalt blankets taking into account that the design 
should be appropriate for the ability of the product allied to their good behavior. In addition, 
in the survey used questionnaires which were sent to the technicians who work in the civil 
construction and concluded that the contractors do not use special traits for the execution of 
concrete in the slabs, the concrete producers leave the disposal of the client and, finally, the 
workers claim that there is no waterproofing design in the works already executed. Thus, it 
will be described how is the best way to use the asphalt blankets to minimize the 
waterproofing problems on slabs of coverage in order to reduce costs. 
KEYWORDS: pathologies, performance, waterproofing systems 
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INTRODUÇÃO 
A umidade precisa ser contestada e ocasiona uma grande preocupação devido aos efeitos 
desfavoráveis da impermeabilização incorreta, por tanto ela é considerada um desafio para a 
construção civil. Como já foi analisado por outros atores, é importante que haja uma atitude 
preventiva em relação aos problemas que futuramente poderão ser acarretados pela 
impermeabilização: 

A desinformação a respeito das técnicas e materiais de impermeabilização, além do 
grande dinamismo no setor, são os principais responsáveis por diversos problemas, 
que muitas vezes geram insucessos no processo. Na maioria dos casos as 
construtoras só dedicam atenção a impermeabilização e seus problemas no final da 
obra, quando pode ser muito tarde. A falta de previsão dos detalhes e a improvisação 
daí resultantes são responsáveis por um grande número de falhas. (RIGHI, 2009, 
p.15) 

Antonelli et al. (2002) demonstra que 42% dos problemas construtivos é ocasionado pela 
ausência de projeto específico de impermeabilização, sendo considerável sua influência no 
andamento e fiscalização das atividades executadas. 

Dinis (1997 apud Moraes, 2002) afirma que os sistemas de impermeabilização encontrados 
apresentam diferenças de elaboração, princípio de desempenho, materiais e técnicas de 
utilização, entre outros. Estas alterações proporcionam uma base para várias classificações, 
que podem ajudar na percepção e comparação dos sistemas efetivos do mercado brasileiro. 

Os sistemas flexíveis são os mais utilizados no mercado devido a sua elasticidade e também 
devido ao fato deles acompanharem as deformações que possam vir a acontecer nas estruturas 
no decorrer do tempo. Dentre os sistemas flexíveis, o principal tipo de impermeabilização 
usado na Construção Civil é a manta asfáltica devido a uniformidade do seu material e sua 
fácil aplicação, mas nem sempre elas são aplicadas da maneira correta o que leva a ocorrência 
de patologias e infiltrações.  

Segundo Kloss (1996), o que faz com que os sistemas flexíveis sejam a melhor indicação para 
os diversos modelos de estrutura que pode estar submetida a vibrações, variações, insolações, 
é a sua propriedade elástica. 
 A manta asfáltica é um sistema pré-fabricado, tem sua formação de um elemento 
central que proporciona a estrutura, pode ser composto de véu de fibra de vidro ou de 
filamentos de poliéster, o que dá ao produto grande resistência mecânica, depois recobre-se 
nas duas faces por um composto asfáltico (KLOSS, 1996). 

De acordo com a NBR 9952/14 (ABNT 2014), as mantas podem ser classificadas em quatro 
tipos dependendo das suas características de flexibilidade a baixa temperatura, alongamento, 
tração e podendo ter uma variação de 3,0 a 4,0 mm de espessura. 

Neste trabalho será falado sobre os cuidados que se deve ter, as principais falhas, tipos de 
materiais impermeabilizantes, a importância de projetos de impermeabilização e classificação 
dos sistemas, e também sobre as dificuldades que são encontradas no combate a ação da água 
nas coberturas horizontais. 

Desse modo, é sabido que a parte mais importante na construção é a impermeabilização, visto 
que ela serve como proteção às adversidades as quais uma obra está sujeita, assim como 
proporciona conforto aos futuros habitantes da obra.  
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A NBR 9575/10 (ABNT, 2010) define impermeabilização como sendo a proteção das 
construções contra passagem dos fluidos, e nem sempre essa proteção é realizada com 
sucesso. Assim, alguns fatores que levam ao insucesso na impermeabilização são: mão de 
obra desqualificada, preparação inadequada do substrato, trânsito sobre a impermeabilização, 
falta de projeto, dentre outros. Ressaltando que os levantamentos foram baseados no estudo 
realizado em Porto Alegre que tinha como participantes: construtoras, concreteiras, 
aplicadores e projetistas estruturais. 

Até os anos 60 devido os elevados custos de mão de obra os sistemas de impermeabilização 
eram aplicados “in loco”, dado isso percebeu-se a necessidade de se desenvolver sistemas pré-
fabricados primeiramente em monocamada, logo depois surgiram as mantas butilicas, PVC e, 
por fim, as mantas asfálticas. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
1. A impermeabilização em lajes de cobertura 

A impermeabilização tem como principal função impedir que a água, vapores e outros fluidos 
atravessem uma área. Ademais, o uso correto dos sistemas impermeabilizantes ajuda na 
redução de custos com recuperação, manutenção e asseguram a durabilidade das edificações.  

O terraço é a parte da casa parecida com uma varanda, que fica em andares superiores ao 
térreo. Essa área por ser muito usada exige uma atenção especial e seu custo na construção 
civil, geralmente fica de 1% a 3% do custo total da obra o custo da impermeabilização. 

O trabalho foi realizado embasado na revisão bibliográfica feita em artigos e textos científicos 
voltados para a área da impermeabilização usando mantas asfálticas em lajes de cobertura, 
evidenciando suas contribuições para o avanço na área da construção civil.  

O sucesso da impermeabilização só ocorre se houver uma ótima relação entre todos os seus 
envolvidos. Ademais, o objetivo deste trabalho foi analisar os dados obtidos, levando em 
conta que o estudo foi realizado com todos os profissionais envolvidos no processo de 
impermeabilização: concreteiras, aplicadores, engenheiros e empresas.  

Os questionários utilizados tinham linguagem simples e um número reduzido de perguntas. 
Aos aplicadores e as construtoras o questionário era composto por 12 perguntas, já aos 
projetistas continham 7 e o das concreteiras possuía 4 questões, que eram divididas, 
respectivamente, em estruturadas e semi-estruturadas. 

a) Composição 

Devido ao baixo custo e a grande facilidade na aplicação os sistemas flexíveis que mais se 
destacam são as mantas asfálticas. Elas têm como principal produto o asfalto que é o 
responsável pela impermeabilização, no entanto, para que ele adquira a flexibilidade, 
resistência e as propriedades necessárias são feitas adições de polímeros, que melhoram o 
desempenho das mantas.  

Alguns exemplos de polímeros: 

- Proprileno Atático (APP) que pode ser sintético ou gerado de um sub-produto de propileno. 
Este último se destaca devido a sua maior compatibilidade no sistema de impermeabilização. 

- Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) é uma borracha sintética. 
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b) Classificação 

As mantas asfálticas de lajes de cobertura são classificadas como sistemas flexíveis que 
geralmente são aplicadas em estruturas que podem ter recalques, forte exposição solar, 
grandes vibrações e variações térmicas. Devido ao seu material ser pré-fabricado, as mantas 
precisam apenas da colagem ou sondagem indicada pelo próprio fabricante. Segundo Yazigi 
(2009), os sistemas de impermeabilização que existem são: 

- Mantas flexíveis pré-fabricadas – mantas asfálticas, mantas elastoméricas e mantas 
poliméricas. 

- Membranas flexíveis moldadas in loco – asfaltos oxidados e modificados, soluções 
asfálticas, emulsões acrílicas, emulsões asfálticas. 

- Membranas rígidas moldadas in loco – cristalizantes e argamassa rígida. 

c) Aplicação 

Existem dois métodos de aplicação da manta asfáltica: 

- Aplicação usando asfalto a quente: 

  Corrige irregularidades, possui um bom assentamento e aderência. No entanto, necessita de 

um grande número de funcionários e tem elevado risco de acidentes. 

- Aplicação usando maçarico a gás: 

  Rapidez na aplicação, proporciona um ambiente mais limpo de trabalho e menor risco de 

acidentes. Contudo, exige treinamento dos funcionários e necessidade de um substrato regularizado. 

2. Vantagens 

- A manta asfáltica com polímero de Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) possui como 
principais vantagens: 

  Flexibilidade do SBS a variadas temperaturas; 

  Resistência a fadiga e a elasticidade. 

- A manta asfáltica com polímero de Polipropileno Atático (APP) possui como principais 
vantagens:  

  Resistência a elevadas temperaturas e aos raios ultravioletas; 

  Tem boa flexibilidade. 

3. Desvantagens 

- A Manta Asfáltica com polímero de Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) possui como 
principal desvantagem: 

  Não resiste a raios ultravioletas 

- A Manta Asfáltica com polímero de Polipropileno Atático (APP) possui como principais 
desvantagens: 

  Não resiste à fadiga e não tem elasticidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A impermeabilização torna-se imprescindível ao passo que a ocorrência de patologias 
relacionadas à água e umidade comprometem a habitabilidade ao gerar desconforto visual e 
estético aos usuários.  
Na Figura 1 pode-se notar os pontos de infiltração destacando-se as manchas escuras, que 
indicam o início do processo de corrosão nas armaduras. A corrosão, além de comprometer a 
estética do empreendimento, compromete também o aspecto estrutural, ao gerar redistribuição 
de esforços. 

 

 

Figura 1. Infiltração junto a viga de concreto 

Fonte: (MORAES, 2002, p. 42) 

 

 As origens dos defeitos relacionados à impermeabilização podem estar vinculadas à 
ausência de projeto, à especificação inadequada de materiais ou à aplicação incorreta dos 
materiais. MORAES (2002) afirma que um roteiro correto na execução da impermeabilização 
é de grande importância. Dessa forma, ressalta-se a sugestão de VINCETINI (1997) sobre 
uma sequência de procedimentos a fim de otimizar os processos de execução e evitar o 
desencadeamento de problemas: 

 a) Projeto de impermeabilização; 

 b) Especificação adequada; 

 c) Utilização de sistemas e produtos normalizados; 

 d) Contratação de empresa especializada e capacitada; 

 e) Cuidados especiais nos detalhes específicos da obra; 

 f) Fiscalização dos serviços por empresa capacitada; 

 g) Cuidados posteriores (instalação de antenas, mudanças de tubulações, etc). 
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A Figura 2 mostra que a tubulação de água pluvial foi instalada após a impermeabilização e 
concretagem da laje e da impermeabilização. A sequência incorreta nas execuções ocasionou 
a percolação de água e umidade no revestimento.   

 

 

Figura 2. Fissuras e infiltrações em laje de terraço 

Fonte: (MORAES, 2002, p. 42) 

 

 O teste de estanqueidade mantém uma lâmina de água sobre a superfície por 72 horas, 
a fim de se verificar a presença de infiltrações por conta de possíveis falhas na execução da 
impermeabilização. 

A figura 3 mostra o erro na execução da impermeabilização devido a colocação dos tijolos. 
Neste teste os tijolos foram colocados para facilitar o trânsito na área impermeabilizada. 

 

 

Figura 3. Teste de estanqueidade 

Fonte: (MORAES, 2002, p. 48) 
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A figura 4 mostra um modelo de projeto executivo, onde pode-se observar importantes 
detalhes para a execução de uma boa impermeabilização. 

 

 

Figura 4. Detalhe em ancoragem de concreto 

Fonte: <http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=20&Cod=402>. Acesso em: 
15 set. 2016. 

 
CONCLUSÕES 
Apresentou-se nesse trabalho um panorama da utilização da manta asfáltica como 
impermeabilizante na construção civil, relatando sua aplicação em lajes de cobertura.  

Constatou-se que os pequenos detalhes são responsáveis em gerar a grande maioria dos 
problemas, seja na fase de projeto, execução ou manutenção da impermeabilização. E mesmo 
sabendo que as exibições patológicas acarretadas pela umidade são frequentes no campo da 
construção e que estas podem causar várias desvantagens (produzindo gastos elevados em 
reabilitação e reparo), medidas de prevenção e de busca de um sistema propício para cada tipo 
de obra ainda são escassos.  

A partir da análise dos resultados dos questionários, foi observado que não há unanimidade 
entre as construtoras na aplicação dos sistemas impermeabilizantes, e também, houve uma 
divergência de opiniões sobre a aplicação das normas regulamentadoras brasileiras devido a 
característica local. 

De acordo com as patologias encontradas nas lajes de cobertura, demonstradas nas imagens, 
foi destacado algumas medidas preventivas que podem reduzir o desconforto ocasionado ao 
usuário e aumentar a vida útil da edificação. Tais como: projeto executivo aprofundado; 
aplicação da obra de acordo com as normas técnicas; qualidade ideal dos materiais utilizados; 
uso permanente do isolamento térmico. 

Com tudo isso, podemos ressaltar que um passo fundamental para a boa efetivação do sistema 
de impermeabilização é uma aliança entre a utilização correta das normas técnicas e a troca de 
informações entres os profissionais. Tendo em vista que o custo da impermeabilização é 
menor que o custo da sua reconstituição, a qual causa prejuízos em geral, é necessário dar 
maior ênfase nesta etapa, muitas vezes negligenciadas pelos construtores. 
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RESUMO: A indústria têxtil é considerada atividade de alto potencial poluidor, devido à 
demanda de água e a geração de volume elevado de efluentes, que, caso não sejam tratados 
corretamente, podem causar danos ao meio ambiente e à saúde do homem. Os corantes, 
empregados nos processos de tingimento, contribuem para a poluição dos corpos hídricos 
tanto pela parte estética, quanto por serem substâncias de difícil degradação. A complexidade 
desses efluentes tem levado cada vez mais à procura de métodos mais eficientes para o 
tratamento dos mesmos, sendo que os mais usados envolvem operações físicas, processos 
químicos e biológicos. Os micro-organismos, particularmente, os fungos, têm sido muito 
estudados pela sua capacidade de adaptação e degradação de efluentes têxteis, mediante a 
existência de sistema enzimático poderoso. Dentro deste contexto, esta revisão teve como 
objetivo apresentar os principais trabalhos sobre tratamento de efluente têxtil utilizando 
fungos no tratamento biológico. 
Palavras–chave: biotecnologia, corantes, micorremediação 
 
USE OF FUNGI IN THE TREATMENT OF TEXTILE WASTEWATER  
 
ABSTRACT: The textile industry is considered an activity with a high pollution potential, 
due to the demand for water and the generation of high volumes of effluents, which, if no 
treated properly, can cause damage to the environment and human health. The dyes, used in 
dyeing processes, contribute to the pollution of water bodies, both the esthetics, as for being 
substances of difficult degradation. The complexity of these effluents has led increasingly 
looking for more efficient methods for the treatment there of, and the most used involve 
physical, chemical and biological processes. The micro-organisms, particularly fungi, have 
been widely studied for their ability to adaptation and degradation of textile effluents, because 
of the presence of powerful enzyme system. Within this context, this review aimed to present 
the main work on the treatment of textile effluent using fungi in the biological treatment. 
KEYWORDS: biotechnology, dyes, mycoremediation 
 
INTRODUÇÃO 

A geração de efluentes líquidos, cada vez mais, tem levado à poluição do meio 

ambiente, transformando-se em um sério problema ambiental. Os processos da indústria têxtil 

consomem grande quantidade de água, além de gerar efluentes com elevada carga poluente. 

TOLEDO (2004), aponta que o setor têxtil é responsável por consumir aproximadamente 15% 

da água. 
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Uma das substâncias mais utilizadas nas confecções de produtos, principalmente da 

área têxtil são os corantes resultantes, principalmente, da etapa tingimento e descoloração. 

Conforme Peternel; Koprivanac, Kušić, (2006), os corantes, por dificultarem a penetração dos 

raios solares, prejudicam o metabolismo fotossintético de algumas espécies. Além disso, 

contribuem para a poluição dos recursos hídricos, sendo substâncias recalcitrantes e 

cancerígenas. A preocupação com a estética e qualidade do ambiente atingido por efluentes 

coloridos, leva à busca de alternativas de descoloração, especialmente de corantes têxteis 

(MONTEIRO et al, 2005). 

Muitos trabalhos têm se voltado para o tratamento biológico de efluentes. Dentre os 

micro-organismos utilizados estão as bactérias e os fungos. Para Zazo et al (2006), o 

desenvolvimento de tecnologias eficientes e menos onerosas, para o tratamento de efluentes, 

constitui uma necessidade, de modo que esforços consideráveis estão sendo dedicados à este 

campo de pesquisa. Visando ao tratamento destes efluentes, faz-se necessário o uso de micro 

organismos capazes de remover as substâncias tóxicas neles presentes. 

Devido a sua característica recalcitrante, os corantes não são facilmente degradados 

em técnicas convencionais de degradação, tendo fungos e bactérias como os principais 

decompositores encontrados para remediar estes compostos através do tratamento biológico 

dos efluentes (ERDUNLU et al., 2012; ALMEIDA et al, 2012). 

Os fungos possuem grande capacidade de degradar poluentes resistentes, através da 

ação de enzimas produzidas por eles. Tais enzimas são capazes de despolimerizar grande 

variedade de compostos, especialmente corantes presentes em efluentes têxteis (DULLIUS, 

2004). 

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma revisão dos principais trabalhos 

sobre tratamento biológico de efluentes têxteis. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

A água na indústria têxtil 

A indústria têxtil, em particular, requer demanda elevada de água em seus processos, 

gerando grande quantidade de águas residuárias, as quais, geralmente, contêm altas cargas de 

sais dissolvidos, surfactantes, sólidos suspensos e matéria orgânica, principalmente na forma 

de moléculas corantes complexas (NEAMTU et al., 2002). 

O setor industrial é o segundo maior consumidor das reservas hídricas do mundo e a 

indústria têxtil apresenta um elevado consumo de água por quilo de tecido, sendo o consumo 
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médio do setor de 117 L/kg de tecido, dependendo da fibra e dos processos utilizados 

(TOLEDO, 2004). 

De acordo com KUNZ (2002), o setor têxtil se destaca devido a seu grande parque 

industrial instalado gerar grandes volumes de efluentes, que se não tratados de maneira 

adequada, podem causar sérios problemas de contaminação ambiental. 

Ainda segundo Twardokus (2004), a água é usada na indústria têxtil como meio de 

transporte para os produtos químicos que entram no processo, bem como para a remoção do 

excesso daqueles produtos considerados indesejáveis para o substrato têxtil. A sua utilização, 

mais especificamente no beneficiamento, ocorre basicamente em todas as etapas, de modo 

direto nos processos de lavagem, tingimento e amaciamento, e de modo indireto para realizar 

aquecimento ou resfriamento nos processos do beneficiamento, sendo que, de acordo com 

Araújo e Castro (1984), a água é o insumo em maior quantidade empregado no acabamento 

têxtil. 

Schneiders (2011), ressaltou que as operações necessárias para dar ao tecido o máximo 

de propriedades geram despejos diferentes em cada etapa, sendo que a característica destes 

efluentes depende diretamente do tipo de substrato têxtil que é processado, dos corantes, 

surfactantes e produtos químicos diversos utilizados, além do tipo de equipamento. Observa-

se uma gama de variações das características quantitativas e qualitativas dos efluentes. (MIO, 

CAMPOS, 1998; LACERDA, 2004). 

 

Corantes 

Os corantes são substâncias intensamente empregadas para a coloração de vários 

substratos, tais como: alimentos, plásticos, materiais têxteis, etc. (ROSOLEN et al, 2004).  

Guarantini e Zanoni (2000) mostram que nos últimos 100 anos, vários milhões de 

compostos químicos têm sido sintetizados em virtude da demanda, destes cerca de 10.000 são 

produzidos em escala industrial. Estima-se que, atualmente, 2.000 tipos de corantes estão 

disponíveis para a indústria têxtil. Essas substâncias apresentam vantagens e desvantagens, 

pois por serem são facilmente detectáveis a olho nu, mesmo em baixas quantidades, causam 

mudança de coloração nos rios. 

Durante o processo de produção, cerca de 10 a 15% dos corantes utilizados são 

descarregados nos efluentes devido à inadequada fixação a fibra e perdas durante a retirada de 

excessos nas etapas finais de lavagem e acabamento. Estes corantes, além da poluição visual, 

são também caracterizados como recalcitrantes – compostos que permanecem em um 
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determinado ambiente de forma inalterada – e apresentam uma cinética de degradação muito 

lenta (KUNZ; REGINATTO; DURÁN, 2001; MUKESH; KUMAR, 2005).  

Conforme Zanoni e Carneiro (2001), a molécula de um corante é dividida em duas 

partes principais apresentando geralmente um grupo cromóforo - que dá cor ao composto pela 

absorção de uma parte de energia radiante - classificado como azo, antraquinona, nitro, 

índigóides, etc., e a outra parte da molécula é composta de grupos auxiliares, que propiciam 

sua afinidade pela fibra têxtil - natural ou sintética.  

Os corantes indigóides são os de maior uso na indústria têxtil, com aplicações também 

na indústria de papel e celulose e indústria alimentícia. Os indigóides possuem uma estrutura 

molecular complexa, o que o torna mais estável quimicamente e mais resistente aos processos 

de biodegradação e de remoção mais comumente utilizados para tratamento de efluentes 

(CHAVES et al., 2008). 

A remoção dos corantes do efluente continua sendo o problema principal para a 

indústria têxtil. Eliminar ou pelo menos reduzir o nível destes compostos no meio ambiente a 

concentrações legalmente aceitáveis é de extrema importância. A avaliação e conhecimento 

das propriedades físicas, químicas, toxicológicas e ecológicas de um corante são 

extremamente essenciais, a fim de verificar a sua influência sobre o meio ambiente e estimar 

se um determinado produto apresenta ou não um potencial perigo (HUNGER, 2003). 

 

Tratamento biológico 

As ações de controle são classificadas em três subgrupos: operações físicas, processos 

químicos e biológicos (REBOUÇAS et al., 2006).  

A grande motivação dos pesquisadores envolvidos com estudos de biodegradação 

pode ser expressa pela busca de micro-organismos versáteis, capazes de degradar de maneira 

eficiente um grande número de poluentes a um baixo custo operacional (KUNZ; ZAROMA; 

MORAES & DURÁN, 2002). As pesquisas de degradação de compostos químicos têm 

mostrado vários micro-organismos com habilidade de degradar substâncias recalcitrantes, 

incluindo fungos, bactérias, leveduras e algas capazes de descolorir até mesmo mineralizar 

completamente corantes em determinadas condições ambientais (BANAT et al. 1996). 

Embora a maioria dos corantes não apresente sensibilidade ao ataque de micro-

organismos (tratamento aeróbio e anaeróbio), muitos pesquisadores têm apontado a 

biodegradação – enzimas de fungos e bactérias – e a aplicação de biomassa (material capaz de 

retirar o corante dissolvido) como técnicas promissoras para remoção e/ou degradação de 

efluentes têxteis (ZANONI; CARNEIRO, 2001). Dentre os organismos utilizados nos 
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tratamentos biológicos de efluentes destacam-se os fungos, os quais têm demonstrado 

eficiente potencial para o tratamento de águas residuárias têxteis, assim como para a 

reciclagem da matéria orgânica (RODRIGUES, 2006).  

Passos (2006), relatou que essas e outras características têm incentivado pesquisas 

com reatores com fungos para o tratamento de efluentes, apresentando bons resultados, 

devido à capacidade de degradação de compostos tóxicos.  Kumaran e Dharani (2011) 

também citam que esses micro-organismos têm sido amplamente estudados devido à 

produção de enzimas intracelulares e extracelulares, que são capazes de degradar moléculas 

bastante complexas. 

Espécies de fungos como Aspergillus sp, Phanerochete chrysosporium, Pleurotus 

sajor caju, entre outras, já foram utilizadas como biorremediadores de corantes têxteis e 

apresentaram grande potencial para o tratamento biológico (KUNZ; REGINATTO; DURÁN, 

2001; KAMIDA; DURRANT, 2005). 

O tratamento biológico pode se dar conforme com o crescimento e a sustentação da 

biomassa. Com relação ao tipo de biomassa, von Sperling (2002), afirmou que os métodos de 

crescimento podem ser disperso ou aderido. No primeiro caso, a biomassa cresce sem 

nenhuma estrutura de sustentação e os organismos se concentram formando o floco que 

apresenta estrutura heterogênea contendo material orgânico adsorvido, material inerte das 

águas residuárias, material microbiano, células vivas e mortas. Já no crescimento aderido, a 

biomassa se desenvolve em um meio suporte, formando um biofilme convencional. Existem 

diversos tipos de materiais que podem ser utilizados como meio suporte, tais como: pedra 

britada, escória de alto-forno, e de maneira mais eficiente, bagaço de cana, pó-de-serra, 

materiais sintéticos de plástico com várias formas e tamanhos (PEKDEMIR et al., 2003). 

Rodrigues et al., (2011) ressaltaram que a adição de cossubstrato é de grande 

importância, pois pode contribuir para obtenção de maior eficiência na remoção de corantes e 

compostos intermediários, devido à formação de compostos altamente reativos pela adição de 

glicose, os quais podem melhorar a assimilação dos poluentes pelos fungos e diminuir a 

toxicidade do meio. Na Tabela 1 são apresentadas algumas espécies fúngicas utilizadas como 

inóculo de reatores biológicos na biodegradação de corantes têxteis em várias pesquisas, 

visando à remoção de poluentes. 
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Tabela 1. Estudo sobre o uso de espécies fúngicas na remoção de poluentes. IFCE, 2015.  
 

Autor Reator Cossubstrato Espécie Composto 

Assadi e 
Jahangiri 
(2001) 

Airlift Glicose 
Aspergillus 
niger 

Corantes 
têxteis 

 

Balan e 
Monteiro 
(2001) 

Batelada Corante 

Pycnoporus 
sanguíneas, 
Pleurotus 
sajor-caju e 
Phellinus 
gilvas. 

Corante índigo 
azul 

 

Kim et al. 
(2004) 

Reator híbrido 
com membrana 
filtarnte 

Glicose 
Trametes 
versicolor 

Corantes 
têxteis 

 

Rodrigues 

et al. (2011) 
Batelada Glicose 

Aspergillus 
niger AN400 

Corante 
vermelho do 
congo 

 

 

Outras substâncias orgânicas podem ser utilizadas como fontes de carbono e energia. 

Grady et al., (1999) sugeriram o uso de etanol como cossubstrato, com objetivo de obtenção 

de energia, produção e manutenção celular. 

 

CONCLUSÃO 

A remoção dos corantes constitui-se em um grande problema na indústria têxtil. 

Vários estudos têm reportado mostram que os fungos possuem potencial para degradar 

poluentes altamente resistentes como os corantes. Dessa forma, o uso de fungos para 

tratamento de efluentes têxteis, apresenta-se como uma importante metodologia capaz de 

reduzir o nível destes compostos, minimizando os impactos causados pelo despejo desses 

rejeitos no meio ambiente. 
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RESUMO: É consenso entre as empresas que atuam no Sistema Interligado Nacional (SIN), 
que existe uma imprescindibilidade de capacitação de seus profissionais, a fim de que sejam 
evitadas perdas financeiras e principalmente danos físicos aos envolvidos nas atividades 
operacionais. No contexto operacional do Sistema Integrado Nacional um dos processos mais 
importantes na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de subestações é o 
tratamento do óleo mineral isolante. Esse trabalho utiliza novas técnicas de Realidade Virtual 
na criação de um ambiente virtual de capacitação na operação de termovácuos, que são 
máquinas responsáveis pelo tratamento do óleo mineral isolante. A proposta desse trabalho 
foi trazer ganhos qualitativos e quantitativos ao processo de treinamento de profissionais que 
operam ou operarão tais equipamentos. 

 
Palavras–chave: óleo mineral isolante, plataforma operacional, realidade virtual. 
 
TECHNICAL USE OF VIRTUAL REALITY IN THE CREATION OF 
VIRTUAL PLATFORM TRAINING TERMOVÁCUOS OPERATION 
 
ABSTRACT: There is consensus among the companies operating in the National 
Interconnected System ( SIN) , there is a training indispensability of its professionals, so that 
financial losses are avoided and primarily physical damage to those involved in operating 
activities . In the operational context of the National Integrated System one of the most 
important processes in the preventive and corrective maintenance of substation equipment is 
the treatment of insulating mineral oil. This work uses new virtual reality techniques to create 
a virtual environment training in termovácuos operation, which are machines responsible for 
handling the insulating oil . The purpose of this work was to bring qualitative and quantitative 
gains to professional training process operating or operate such equipment. 
 
KEYWORDS: insulating oil , operating platform , virtual reality. 
 

INTRODUÇÃO 

O pouco conhecimento de processos ou equipamentos utilizados em manutenções é um 

fator determinante na elevação de perdas materiais e humanas, elevando os riscos envolvidos 

nas diversas modalidades de manutenção (Ribeiro, 2009). 
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Nesse contexto um dos componentes cruciais para o funcionamento dos atuais sistemas 

elétricos de potência são os transformadores (Maciel; Coraiola, 2010). Sendo sua vida útil 

fortemente ligada à qualidade do óleo mineral isolante em seu interior. 

Vale salientar que um dos processos mais importantes na manutenção preventiva em 

equipamentos elétricos de potência é o tratamento do óleo mineral isolante. 

Para Milasch (1983, p. 108): 

A deterioração da isolação dá origem à água e outros produtos, e, como 

consequência, há seu enfraquecimento mecânico, ficando o poder dielétrico também 

reduzido.  

O processo pode continuar e haver a formação de corona, e finalmente haver a falha 

de isolação. 

           Costuma-se dizer que o transformador não morre, mas é matado.  

Logo pode-se ter uma noção da importância de profissionais capacitado no processo de 

tratamento termovácuo para os Sistemas Elétricos de Potências, minimizando riscos aos 

equipamentos e pessoal envolvido na operação e manutenção do SEP em questão. 

 O tratamento termovácuo é um processo pelo qual o óleo mineral isolante passa por 

um processo de desidratação e tem suas propriedades Físicas e Químicas restauradas, 

conforme explica Milasch (1983, p. 179). 

   O tratamento do óleo em câmara de vácuo (termovácuo) é um meio   eficaz de  

   retirar água, gases e ácidos voláteis do óleo. Em geral, o óleo novo ou pouco  

   contaminado sofre tratamento de filtragem somente.  

Ao óleo muito contaminado dá-se um tratamento de filtragem e desidratação a vácuo 

ou centrifugação e desidratação a vácuo, ou, ainda, os três tratamentos ao mesmo 

tempo.   

Com o intuito de trazer ganhos quantitativos e qualitativos no processo de treinamento 

de profissionais que atuem ou atuarão no SEP (Sistemas Elétrico de Potências) foram 

pensadas soluções utilizando Realidade Virtual, conforme abordaremos nesse trabalho.  

O trabalho consistiu no desenvolvimento de uma aplicação para desktop na qual o 

ambiente 3D simulado é similar a uma subestação de energia, sendo trazidos para o ambiente 

de ensino elementos utilizados nas práticas de manutenção do SEP (Sistema Elétrico de 

Potência), principalmente no que tange ao processo de tratamento de óleo mineral isolante, 

denominado de tratamento termovácuo. 
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JUSTIFICATIVA 

Capacitação adequada dos futuros profissionais para atuarem na operação de 

equipamentos termovácuo e/ou supervisão de tal tarefa é de suma importância para o bom 

funcionamento do SEP em questão, além da mitigação de riscos.  

Visando preencher lacunas existentes na capacitação de profissionais atuais e futuros 

profissionais do Sistema Elétrico de Potências, no que tange a operação de equipamentos de 

tratamento de óleo mineral isolante, foi desenvolvida a aplicação descrita na sequencia desse 

trabalho. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Durante o desenvolvimento da plataforma para desktop foram utilizados os seguintes 

hardware e softwares: Computadores com capacidade de renderização de gráficos 3D, 

Software de desenvolvimento Unity3D e Softwares de modelagem SketchUp e 3D MAX. 

O software Unity 3D se apresenta como um Game Engine, ou motor de jogo, mas na 

realidade é muito mais do que isso. A ferramenta possui um estilo de programação e 

organização dos projetos todo especial, além de muito simples. O Unity tem um foco muito 

claro de desenvolvimento, embora possa ser utilizado para outros tipos de projeto com alguma 

tranquilidade (Machado, 2016). 

Quanto ao SketcUp Rosa (2016) explica: 

SketcUp é um software CAD (Desenho auxiliado por      computador) de fácil uso, que opera num 

ambiente em 3D. Ele possibilita os usuários criarem desde esboços até projetos com precisão de forma fácil e 

tridimensionais. 

Já o software 3D MAX é um software modelagem 3D para criação de imagens, 

animações, design de jogos, etc (Martins, 2011). 

Os softwares Unirty 3D e 3D MAX são proprietários, possuindo, porém versões livres 

para estudantes e pesquisadores.  

 

METÁFORA PARA TODO O AMBIENTE 

O ambiente foi modelado de modo a simular de forma virtual uma subestação, 

principalmente os materiais e métodos essenciais ao processo de tratamento de óleo mineral 

isolante.  

O ambiente virtual deve ser o mais próximo possível da realidade, para que possa dar 

uma real noção de como serão as práticas de manutenção, porém não se deve descuidar do 
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esforço computacional, uma vez que caso a aplicação exija muito processamento eleva-se os 

riscos de travamento ou mau funcionamento da aplicação (Rodrigues, 2013). 

Para que a plataforma tivesse uma melhor adaptação aos diversos tipos de hardwares, 

foi criado um script no Menu Inicial da aplicação, que possibilita ao usuário, de forma rápida, 

melhorar ou diminuir a qualidade gráfica da aplicação.  

Observa-se a possibilidade de adequação da qualidade gráfica de forma rápida em 

apenas um click, e também a possibilidade de adequação da aplicação as diversas resoluções 

de tela disponíveis, o que a possibilita que a aplicação se adeques aos mais variados tipos de 

hardwares.  

A maior parte da plataforma para desktop foi desenvolvida em três dimensões (3D), 

dando liberdade ao Avatar e maior realismo ao ambienta, porém a operação do equipamento 

termovácuo foi desenvolvida em duas dimensões (2D) para que se pudesse inserir figuras dos 

painéis de configuração dos equipamentos, trazendo maior praticidade a simulação.  

 A título de informação o Avatar é a manifestação corporal de alguém em um espaço 

de realidade virtual (Rodrigues, 2013). 

 A Figura 1 abaixo trás o aspecto de um dos painéis de configuração que é uma das 

formas de interação da pessoa em treinamento com a plataforma. 

 

Figura 1. Painel da termovácuo. 

 

 PLATAFORMA DE TREINAMENTO OPERACIONAL 

 Além de objetos estáticos e dinâmicos, foi modelado o Avatar do operador, sendo 

inseridos movimentos e liberdade locomoção no ambiente 3D, com interações em primeira 

pessoa. Através de comando em teclado e mouse, a pessoa em treinamento interage com a 

aplicação ao passo que movimente seu Avatar.  
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 Com o ambiente pronto, foram inseridos nas simulações os procedimentos 

operacionais e rotinas de operação conforme as normas vigentes, tais como: ABNT/IBP 330 

que trás parâmetros para testes de rigidez dielétrica do óleo, ABNT 7070 que é um guia para 

amostragem de gases e óleos de transformadores, ABNT 7274 que mostra como interpretar as 

análises de óleo, entre outras. Também foram ouvidos especialistas no assunto, todos 

pertencentes ao corpo de profissionais da empresa ELETRONORTE- Centrais Elétricas Norte 

do Brasil S/A da cidade de Marabá-PA. 

 Todos os procedimentos operacionais para o tratamento de óleo são executados pela 

pessoa em treinamento através do Avatar do operador, sendo treinados e testados os 

conhecimentos do profissional em treinamento através dos módulos de treinamento e de 

avaliação.  

 O simulador de tratamento de óleo mineral isolante por desidratação termovácuo, foi 

subdividido em dois módulos:  

 No primeiro momento a pessoa em treinamento deve realizar todos os procedimentos 

com o auxílio de um assistente de operação e recebendo todas as informações de como 

proceder de forma interativa em áudio e textos que aparecem durante a execução. Na parte 

superior esquerda da Figura 1 existe um exemplo de como o assistente vai mostrado os 

procedimentos a serem seguidos pelo usuário de forma textual e audiovisual. 

 Depois de realizar o tratamento de óleo de forma virtual e assistida, o usuário passa 

então para o segundo módulo de treinamento, no qual deve realizar todos os procedimento 

sem auxílio de assistente, devendo concluir as atividades de forma adequada, sob pena de ser 

advertido ou ter que reiniciar o treinamento dependendo da gravidade do erro cometido. 

 Com o auxílio desses dois módulos, é possível não só capacitar profissionais como 

também aferir os conhecimentos adquiridos durante a capacitação, conforme mostraremos no 

tópico de resultados. A Figura 2 abaixo mostra o módulo de treinamento em seu aspecto 3D. 

 

Figura 2. Módulo 3D de treinamento. 
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RESULTADOS 

 Por fim a plataforma foi aferida tanto por profissionais que trabalham na subestação da 

ELETRONORTE- Centrais Elétricas Norte do Brasil S/A da cidade de Marabá-PA, situada 

no endereço: Qd 7 Fl 32, s/n It 24 Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.508-070, como também 

pelos alunos do curso técnico subsequente em Eletrotécnica do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Para - Campus Industrial de Marabá.  

 Durante os desenvolvimentos e testes da plataforma identificou-se uma redução nas 

curvas de aprendizagem e uma melhora no entendimento dos procedimentos inerentes ao 

tratamento de óleo mineral isolante, bem como uma melhor assimilação dos riscos inerentes 

aos procedimentos. 

 Graças a contribuição dos especialistas nos procedimentos, que garantiram a 

fidelidade da plataforma com as boas práticas operacionais, os resultados alcançados se 

mostraram muito promissores. 

 Como a aplicação se dá em primeira pessoa, aqueles que participam do treinamento 

tem a sensação de estarem realizando de forma prática a operação de uma termovácuo, 

facilitando o entendimento principalmente daquelas que nunca tiveram algum tipo de contato 

com tais procedimentos.  

 Durante a aferição dos resultados da plataforma foram selecionados 40 alunos de 

diversos períodos do curso técnico em Eletrotécnica Industrial do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Para - Campus Industrial de Marabá, para testarem a 

plataforma, sendo aferidos antes os conhecimentos prévios do assunto, e após a utilização 

novamente foi testado tais conhecimentos. A Tabela 1 mostra de forma resumida algumas 

características importantes sobre os discentes que realizaram os testes, tais informações foram 

obtidas através de questionários antes de realizarem o treinamento. 
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Tabela 1. Características iniciais de conhecimentos do grupo que testou a plataforma de 

treinamento. IFPA, 2016 

Item Conhecimento prévio Descrição 

Percentual que 
possuía tais 
conhecimentos 
(%) 

1. 
Básicos sobre óleo 
mineral isolante 

Entendiam as funções do óleo 
mineral isolante em equipamentos 
elétricos de potências 

12,5 

2. 
Conhecimentos sobre 
isolação 

Sabiam o que é rigidez dielétrica e 
sua importância 

37,5 

3. 
Tratamento 
Termovácuo 

Entendiam o processo de 
tratamento termovácuo 

5 

4. Parâmetros do óleo 
Sabiam identificar os principais 
parâmetros Físico-químicos e 
Cromatográficos do óleo 

22,5 

5. Noções de riscos 
Noção dos riscos físicos e materiais 
de trabalhos em ambientes de alta 
tensão 

45 

  

 Ao final do treinamento os indivíduos passaram a ter um mínimo de conhecimento, 

além de um maior despertamento para buscar se aprofundar no tema. O Gráfico 1 mostra a 

evolução dos conhecimentos dos indivíduos que passaram pelo treinamento operacional, 

demostrando os ganhos aferidos nos itens verificados. 
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Gráfico 1. Evolução após treinamento. 

 Pelo Gráfico (I) observa-se uma melhora significativa nos itens avaliados, 

demonstrando a eficácia do treinamento e da utilização da realidade virtual nas práticas 

profissionais e capacitações para tal.   

 Salientamos o papel importante da interatividade da plataforma, onde as inserções de 

instruções escritas se complementam com áudio, animações e vídeos.  

 

COMCLUSÃO  

 A plataforma foi pensada e desenvolvida de modo e englobar conhecimentos 

específicos sobre o tratamento de óleo, porém por serem procedimentos padrões nas empresas 

que fazem tal operação, podem ser utilizados em qualquer empresa do setor de energia que 

desejem treinar seus profissionais nessas atividades, além de poder ser utilizada por 

instituições de ensino do setor, como uma forma de aproximar o ensino-aprendizagem com as 

práticas profissionais.  

 A interatividade pode também ser alterada de modo a adequar o trabalho a 

especificidade de algum local e/ou empresa, além de poderem-se agregar mais informações 

aos módulos de treinamento e teste.  

 Conforme observa-se os resultados se mostraram promissores demonstrando a 

viabilidade técnica da utilização da aplicação no treinamento de pessoal, reduzindo-se custos 

e riscos. 
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RESUMO: A inovação tecnológica surge como importante ferramenta para subsidiar ações 
de gestão na política ambiental e social de combate a possíveis impactos hídricos. O estudo 
consistiu em investigar e avaliar a redução de impactos a partir da instalação e uso de 
biodigestores na produção suinícola de base familiar nas margens dos rios Mumbaba e Cuiá 
localizados na região metropolitana da grande João Pessoa - PB. Estes rios foram escolhidos 
para desenvolver o experimento por se tratarem de rios urbanos que recebem carga poluidoras 
da atividade suinícola durante seu curso. O plano de amostragem foi definido considerando a 
identificação do sistema hídrico, localidade das pocilgas, depoimentos de moradores e 
famílias produtoras locais. Os procedimentos técnicos (tais como: coleta, preservação, 
preparação e análise das amostras) foram elaborados em consonância com a Legislação 
Vigente. Constatou-se que a aplicação de biodigestores como uma alternativa apresentou 
melhorias na redução de impactos dos recursos hídricos locais, pois as cargas poluidoras nos 
rios contemplados na investigação diminuíram de forma acentuada. Tornando esta tecnologia 
fator indispensável para a saúde do meio ambiente e bem-estar da comunidade local. 
 
Palavras–chave: saneamento rural, tecnologia social, biodigestão aneróbia 

 
USE OF BIODIGESTER IN REDUCING POLLUTION LOADS IN 
RIVERS OF THE GREAT JOÃO PESSOA – PB 
 
ABSTRACT: Technological innovation emerges as an important tool to support management 
actions in the environmental and social policy to combat potential water impacts. The study 
was to investigate and assess the reduction of impacts from the installation and use of 
digesters in pig production family based on the banks of Mumbaba and baggage rivers located 
in the metropolitan area of great Joao Pessoa - PB. These rivers were chosen to develop the 
experiment because they are urban rivers receiving polluting load of pig activity during its 
course. The sampling plan was defined based on the identification of the water system, city of 
pigpens, testimonials from residents and local farming families. The technical procedures 
(such as collecting, preparation and analysis of samples) were prepared in accordance with the 
Governing Law. It was found that the use of biodigesters as an alternative presented 
improvements in reducing impacts of local water resources, because the pollution loads in 
rivers included in research declined sharply. Making this technology indispensable factor for 
the health of the environment and welfare of the local community. 
 
KEYWORDS: rural sanitation, social technology, anaerobic digestion 
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INTRODUÇÃO 

A poluição provocada pelo manejo inadequado dos dejetos suínos cresce em 

importância a cada dia, quer seja por uma maior consciência ambiental dos produtores, quer 

seja pelo aumento das exigências dos órgãos fiscalizadores e da sociedade em geral. Essa 

combinação de fatores tem provocado grande demanda no sentido de viabilizar soluções 

tecnológicas adequadas ao manejo e disposição dos dejetos de suínos, que sejam, ao mesmo 

tempo, compatíveis com as condições econômicas dos produtores, atendam às exigências 

legais e que possam ser de fácil operacionalização. 

De acordo com a (EMBRAPA,2015) a principal causa da poluição é o lançamento 

direto do esterco de suínos sem o devido tratamento nos cursos de água, que acarreta 

desequilíbrios ecológicos e poluição em função da redução do teor de oxigênio dissolvido na 

água, disseminação de patógenos e contaminação das águas potáveis com amônia, nitratos e 

outros elementos tóxicos. 

A poluição do meio ambiente na regi- ão produtora de suínos é alta, pois en- quanto 

para o esgoto doméstico, o DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio) é de cerca de 200 

mg/litro, o DBO5 dos dejetos suínos oscila entre 30.000 e 52.000 mg/litro, ou seja, em torno 

de 260 vezes superior. (LIMA, 2001). 

O manejo dos dejetos é parte integrante de qualquer sistema produtivo de criação de 

animais e devem estar incluídos no planejamento da construção ou modificação das 

instalações Os dejetos da pecuária suinícola constituem um dos mais sérios problemas 

ambientais, uma das tecnologias aplicadas de grande efeito para minimiza a poluição é o 

biodigestor, um equipamento que dar-se-á possibilidade dos dejetos passarem por um 

processo de digestão anaeróbia visando a geração de biogás e a redução da matéria orgânica 

poluente, transformando-a em um excelente fertilizante natural livre de contaminação 

chamado de Biofertilizante. Além da significativa melhora no saneamento da criação, um 

biodigestor também traz um considerável avanço na propriedade do criador permitindo-lhe 

uma melhor qualidade de vida e agregando valor a sua propriedade. Um dos avanços mais 

significativos é a redução no custo do processo produtivo com a utilização do biogás e a 

diminuição do impacto poluidor. 

Como uma forma de aperfeiçoar a produção e gerar economia para os produtores de 

suínos no município de João Pessoa o programa Cinturão Verde da Prefeitura Municipal de 
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João Pessoa com apoio do IFPB campus João Pessoa/Campus Santa Rita e a contribuição 

indispensável do Ministério do Desenvolvimento Social, está aplicando algumas tecnologias 

sociais na agricultura familiar do município, dentre elas o Biodigestor. 

Com um forte apelo ecológico a instalação de um biodigestor permite a geração de gás 

metano, para a utilização  de  diversas  maneiras  e  a  geração  de  Biofertilizantes  a  serem  

aplicados  nos  cultivos agroecológicos e principalmente a conscientização dos produtores, 

pois a atividade suína quando conduzida com o manejo incorreto é um setor com baixa 

qualidade ambiental porque polui as águas, os solos, emite maus odores e proporciona uma 

proliferação descontrolada de insetos, o que ocasiona nas regiões desconforto ambiental, 

sendo agravado quando as pocilgas se encontram perto de corpos hídricos acarretando 

impactos incalculáveis aos mesmos. 

O presente estudo objetivou avaliar os impactos gerados pela prática exploratório da 

suinocultura nas margens dos rios, Mumbaba e Cuiá que fazem parte da Grande João Pessoa-

PB, e visa também, incentivar o uso de Biodigestores como alternativa na redução de resíduos 

químicos e microbiológicos nestes corpos hídricos supracitados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo consistiu em investigar, avaliar e conscientizar os produtores na redução de 

impactos a partir da instalação e uso de biodigestores na produção suinícola de base familiar. 

Um Biodigestor é um equipamento composto basicamente de uma câmara fechada na 

qual uma biomassa (em geral dejetos de animais) é fermentada sem a presença de ar, como 

resultado desta fermentação ocorre a liberação de biogás e a produção de biofertilizante. 

O panorama encontrado antes da instalação dos Biodigestores foi o de total degradação, 

ilustrado na Figura 1, logo em seguida após as instalações conforme a Figura 2 mudanças 

notórias foram observadas desde profilaxia da região até melhorias organolépticas dos rios 

Mumbaba e Cuiá ambos localizados no Município de João Pessoa-PB. 

O plano de amostragem foi definido considerando a identificação do sistema hídrico, 

localidade das pocilgas, depoimentos de moradores e famílias produtoras locais. Os 

procedimentos técnicos foram elaborados em consonância com a Legislação Vigente, 

CONAMA nº 357/2005 e com “Standard Methods for the Examination of Water and  

Wastewater”. 
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                 Figura 1 – Prática exploratória suinícola antes da instalação dos Biodigestores.      
IFPB, 2015. 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mosaico da construção dos Biodigestores. IFPB,2015. 
 

A comprovação da eficácia dos benefícios foi interpretada a partir das amostras 

coletadas dos rios Mumbaba e Cuiá, ambos rios Peri urbanos, citados na Tabela 1, as análises 

ocorrem antes da instalação dos Biodigestores e após a instalação dos mesmos. 

Tabela 27. Localização dos pontos de coleta. IFPB, 2015. 

Ponto de Coleta Localização/Identificação 

P1 Rio Mumbaba - Antes da instalação do Biodigestor 

P2 Rio Mumbaba - Depois da instalação do Biodigestor 

P3 Rio Cuiá - Antes da instalação do Biodigestor 

P4 Rio Cuiá - Depois da instalação do Biodigestor 
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A partir dos aspectos qualitativos e quantitativos dos parâmetros analisados, foram 

levados em consideração os atributos físico-químicos (OD e DBO) e bacteriológicos (por 

estimativa da densidade de bactérias – coliformes totais e termotolerantes) foi possível 

traçar estudo de viabilidade social e ambiental no tocante a produção da suinocultura para 

com a preservação e conservação do meio ambiente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos antes da instalação de biodigestores demonstram que o 

lançamento de resíduos poluidores gerados a partir da atividade suinícolas eleva o nível de 

poluição hídrica, extrapolando o limite máximo permitido pela Legislação Brasileira. 

Todavia, após instalação e uso de biodigestores na produção que se sucedera nas margens 

dos Rios Mumbaba e Cuiá, a concentração dos parâmetros analisados diminuiu 

consideravelmente, se enquadrando dentro do limite permitido pela Legislação em alguns 

parâmetros. Ambos os resultados podem ser observados na Tabela 2. 

 

Tabela 28. Análise antes e depois do Biodigestor. IFPB, 2015. 

 

 

PARÂMETROS 

PONTOS DE COLETA 
Limite 
Máximo 
Permitido 
RESOLUÇÃO 
CONAMA 357 

 

 

P1 

 

 

P2 

 

 

P3 

 

 

P4 

D.B.O 
(mg/L) 

 

13,754 

 

6,422 

 

11,534 

 

8,586 

 

10 

O.D 
(mg/L) 

 

3,478 

 

6,007 

 

2,017 

 

5,523 

 

> 4 

Coliforme Total 

(NMP)* p/100mL 
5  x 106 2 x 102 4,8 x 105 3 x 103 

 

<2.500 

Termotolerantes 

(NMP)* p/100mL 
  4,5 x 106 1,8 x 102 3 x 104 3,3 x 103 

 

<2.500 

*Número mais provável 
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Do ponto de vista físico-químico a Tabela 2 demonstra que a água dos rios Mumbaba e 

Cuiá apresentam-se com valores de OD e DBO acima dos limites estabelecidos pela 

Legislação (CONAMA 357) para a classe 3 na qual estão inseridos os rios citados.        

Considerando que a biota aeróbia sofre com a falta de oxigênio dissolvido, a 

determinação deste parâmetro é uma das principais análises em levantamentos de poluição 

hídrica. De acordo com o resultado apresentado, as condições deste parâmetro para o ponto 

coletado encontram-se em péssimas condições antes da instalação dos Biodigestores. 

A DBO5 representa a quantidade de oxigênio requerida para a oxidação aeróbia da 

matéria orgânica contida na massa d’água, valores elevados da mesma, mostram à redução 

no parâmetro OD e consequentemente danos a biota aquática. Os resultados apresentados 

ultrapassam 10 mg/L antes da instalação. Todavia os pontos depois da instalação encontram-

se dentro do limite máximo permitido pela Legislação vigente, demonstrando a viabilidade 

da diminuição do impacto através dos Biodigestores. 

Analisando do ponto de vista bacteriológico conforme a Tabela 2, a água dos referidos 

rios apresenta-se com uma população bacteriana muito elevada. Este fato é observado tanto 

antes como depois da instalação da tecnologia social – Biodigestor. 

 

CONCLUSÕES 

Espera-se que este estudo experimental possa fornecer subsídios de ações alternativas 

para redução de poluentes gerados em pocilgas nos corpos hídricos e no solo, principalmente 

em se tratando de agricultores familiares, que tem nesta prática produtiva sua subsistência e 

por encontrar nela alternativas para a produção do biogás e biofertilizante; 

A diminuição de cargas poluidoras a partir de instalações dos biodigestores nas 

margens dos rios contemplados na pesquisa torna-se fator indispensável para a saúde do 

meio ambiente. 

Entende-se que com as ações da pesquisa buscou-se a conscientização dos produtores 

da suinocultura no âmbito da preservação do meio ambiente a divulgação dos resultados 

obtidos foi em dois momentos distintos através de audiências públicas contando com a 

participação do maior número de atores sociais interessados com a temática em discussão 

instituindo uma Gestão de Recursos Hídricos em Contexto Comunitário através do uso 

aplicado de Biodigestores. 
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RESUMO: A validação de um método analítico é ferramenta indispensável para eficácia do 
processo de separação dos AGVs presentes em efluentes de reatores anaeróbios. Dessa forma, 
o presente trabalho visou validar um método analítico por Cromatografia Líquida (HPLC) 
para separação de nove ácidos, a fim de quantificar os compostos de matrizes ambientais. O 
método de quantificação em HPLC apresenta os seguintes parâmetros: fluxo constante de 0,4 
mL/min, coluna Shimpark VP-ODS (C18), temperatura do forno 40°C, detector UV/VIS, 
comprimento de onda 215 nm, volume de injeção 15 µL, tempo total de análise 35 min. A 
fase móvel foi testada em diferentes concentrações de acetonitrila na rampa de gradiente, bem 
como testes com volume de injeção. Uma curva analítica com cinco pontos foi construída 
para certificar os valores de concentração e altura dos picos dos cromatogramas. O método 
proposto apresenta vantagens frente à metodologia de detecção de AGVs por cromatografia 
gasosa, por ser uma técnica eficaz na separação de espécies isômeras, como ácido isovalérico 
de valérico e ácido isocapróico de capróico. A validação demonstrou que o método é 
confiável, eficiente e com boas características de linearidade, precisão e exatidão, 
possibilitando o uso para separação de AGVs de amostras provenientes de efluentes de 
reatores anaeróbios, UASB ou de escala real.  
Palavras–chave: AGVs, otimização, HPLC, anaerobiose, acidogênese. 
 

VALIDATION OF ANALYTICAL METHODOLOGY FOR 
MEASUREMENT OF VOLATILE FATTY ACID IN 
CHROMATOGRAPHY LIQUID 
 
ABSTRACT: The validation of an analytical method is an indispensable tool for effective 
separation process of AGVs present in effluents from anaerobic reactors. Thus, this study 
aimed to validate an analytical method for Liquid Chromatography (HPLC) to separate nine 
acids, in order to quantify the compounds in environmental matrices. The quantification 
method of HPLC has the following parameters: constant flow of 0.4 ml / min Shimpark VP-
ODS column (18), oven temperature 40 ° C UV / VIS detector, wavelength 215 nm, volume 
15 uL injection, the total analysis time 35 min. The mobile phase was acetonitrile tested at 
different concentrations in the gradient of the ramp as well as tests with injection volume. An 
analytical curve with five points was built to make the values of concentration and height of 
the peaks of the chromatograms. The proposed method has the opposite advantages AGVs 
detection method by gas chromatography, to be an effective technique in the separation of 
isomeric species such as isovaleric acid and isocaproic valeric acid caproic acid. The 
validation showed that the method is reliable, efficient and with good linearity characteristics, 
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precision and accuracy, enabling the use AGVs for separating samples from effluents of 
anaerobic reactors, UASB or real scale. 
KEYWORDS: AGVs, optimization, HPLC, anaerobic, acidogenesis 
 

INTRODUÇÃO 

O uso de reatores anaeróbios para o tratamento de esgotos domésticos torna-se ainda 

mais atrativo no Brasil devido às condições climáticas, e de fato o país assume posição de 

vanguarda no cenário mundial em relação à aceitação e disseminação de reatores anaeróbios, 

em especial dos reatores de manta de lodo (AQUINO & CHERNICHARO, 2015). Dentre as 

técnicas de tratamento de águas residuárias, os reatores anaeróbios ou anóxicos conferem 

especial interesse em pesquisas científicas devido à estabilidade de monitoramento das 

condições operacionais, ao fácil controle das etapas de crescimento microbiano e à redução de 

limitações cinéticas ou termodinâmicas, fatores esses que convergem à produção de ácidos 

graxos voláteis (AGV).  

Os ácidos graxos voláteis (AGV) são ácidos orgânicos de cadeia curta, de baixo peso 

molecular, de elevado caráter hidrofílico, e que apresentam valores de pKa que variam de 

3,75 a 4,87. Os AGV que contém de 1 a 5 carbonos são comumente denominados ácidos 

fórmico (C1), acético (C2), propiônico (C3), butírico (C4), isobutírico (C4), valérico (C5) e 

isovalérico (C5), e apresentam-se predominantemente dissociados em meios cujos valores de 

pH sejam maiores que os respectivos valores de pKa. Conforme Mesquita et al.,2013, é 

comum na literatura da engenharia sanitária e ambiental se referir a tais compostos pelo nome 

do sal correspondente (ex.: acetato, propionato). Os ácidos isocapróico, capróico e heptanóico 

(C6), (C6) e (C7), respectivamente, também são produtos da degradação da biomassa pelos 

microrganismos presentes nos reatores, devendo-se enfatizar o ácido hexanóico, que remete à 

produção de hidrogênio – cuja combustão direta gera energia limpa, formando água como 

produto final.   

Os ácidos são indicativos de bom ou mau funcionamento do processo anaeróbio, sendo 

indispensável o monitoramento quantitativo de tais intermediários, o que torna determinante o 

equilíbrio dos processos metabólicos que governam a digestão anaeróbia, tais como a 

transferência de elétrons em reações metanogênicas e a formação de gases metano, 

hidrogênio, sulfúrico. A geração de AGV representam uma condicionante para biopolímeros 

no interior da matriz celular, os polihidroxialcanoatos (PHA), recentemente investigados para 

formulação de plásticos biodegradáveis (DE ALMEIDA, 2012).   

Diversos procedimentos já foram desenvolvidos para a análise de AGV, tais como os 

métodos potenciométricos e condutimétricos que permitem a quantificação total de AGV 
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(RIBAS et al., 2007), e métodos cromatográficos (de fase gasosa ou líquida) que permitem a 

especiação dos AGV presentes. Dos métodos analíticos, a Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) demonstra-se como singular ferramenta na identificação e quantificação 

de AGV de amostras provindas de reatores anaeróbios, por compreender detectores de 

elevada sensibilidade, resolução e eficiência, em uma escala de tempo de poucos minutos 

(CERQUEIRA et al., 2011). A Cromatografia Gasosa com detecção de chama (CG-DIC) 

exige processos extrativos laboriosos antes da injeção e dificilmente detecta ácidos graxos de 

cadeia curta, como o ácido fórmico, devido à volatilidade deste composto quando submetido a 

elevadas temperaturas no lanner do CG-DIC.  

Frente a tais desvantagens no uso de cromatografia gasosa para detecção de AGV, o 

presente artigo teve como objetivo otimizar e validar um método analítico simples, rápido e 

eficiente para monitoramento das concentrações de sete AGV (fórmico, acético, propiônico, 

butírico, isovalérico, valérico, isocapróico, capróico e heptanóico) em efluentes de reatores 

anaeróbios, empregando CLAE com detector UV-VIS e realizando ensaios com variação de 

parâmetros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Otimização experimental 

Dentre as alternativas existentes para otimização de metodologia analítica, destacam-se também os 

sistemas de planejamento fatorial, os quais permitem avaliar simultaneamente o efeito de um grande número 

de variáveis, a partir de um número reduzido de ensaios experimentais (INMETRO, 2003). No caso do 

planejamento fatorial completo, se a combinação de k fatores (variáveis) é investigada em dois níveis 

(situações), os quais definem o domínio a ser investigado no processo de otimização, o planejamento fatorial 

consistirá de 2k  experimentos (FERREIRA et al., 2007).  

Neste trabalho, foi utilizada a técnica planejamento composto central rotacional, em que foi utilizado 

um planejamento fatorial completo 22 (dois fatores em dois níveis), incluindo seis pontos axiais e três 

repetições no ponto central para avaliação do erro puro, totalizando-se dezoito ensaios, realizados de forma 

aleatória. As variáveis otimizadas foram: volume de injeção e porcentagem inicial de acetonitrila (fase 

móvel) e as variáveis de resposta eram as alturas dos picos cromatográficos de cada analito (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores utilizados no planejamento composto central rotacional para otimização da 

quantificação de AGV por HPLC. UFC, 2015. 

Variáveis Níveis 
 -1 0 +1  

Volume de injeção (µL) 
Valor de acetonitrila (%) 

10 15 20 
10 30 50 
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Parâmetros para validação do método 

O método foi avaliado de acordo com parâmetros sugeridos pela ANVISA e 

INMETRO. Os parâmetros a seguir foram considerados para validação: seletividade, curva 

analítica e linearidade, limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), precisão, exatidão, 

robustez e estimativa da incerteza de medição.  

 

Seletividade  

Para análise quantitativa, a seletividade pode ser demonstrada por meio da comparação 

de resultados obtidos de amostras isentas do analito de interesse e amostras fortificadas 

(spiked) com o analito para avaliar se os resultados são afetados pelas espécies concomitantes 

presentes na amostra (NASCIMENTO et al., 2015). Neste trabalho, aplicou-se o método de 

injeção de padrão para os estudos de seletividade. Foram construídas duas curvas analíticas: 

uma contendo as soluções de trabalho mistas na faixa de concentração de 1000 a 7500 µL L-1 

e outra contendo 500µL das soluções de trabalho mistas, nas diversas concentrações, diluídas 

com 500µL da amostra. Foi considerado o fator de diluição, multiplicando-se por 2, para 

construção da curva da analítica com adição da amostra. Posteriormente, os coeficientes 

angulares das duas curvas analíticas foram comparados.  

 

Efeito matriz 

A complexidade da amostra e a elevada diversidade de compostos que a constitui, pode 

ocsionar problemas críticos na quantificação da(s) espécie(s) alvo. O Efeito matriz é resultado 

da interferência indireta de coextrativos da amostra que afetam a precisão e exatidão dos 

resultados da análise. A fim de verificar se as variâncias das concentrações quantificadas nas 

amostras não matrizadas (em solvente puro) e nas amostras matrizadas podem ser 

consideradas estatisticamente iguais em cada nível de concentração, com um dado nível de 

confiança, comparou-se os coeficientes angulares das curvas de calibração construídas na 

ausência de matriz com aquelas obtidas com amostras de efluentes anaeróbios fortificadas 

com AGV’s, analisando-se o nível de significância de 5% e de confiança de 95%.  

Foram utilizadas três amostras para certificação do método desenvolvido: a amostra do 

reator UASB com finalidade de produção de fármacos (U-FA) uma segunda amostra de reator 

UASB com finalidade de produção de ácido capróico (U-AC) e a terceira de um reator de 

escala real (REAL) da ETE de Aracapé, Fortaleza-CE. A primeira amostra foi concentrada 

com ácido fosfórico 10% e as demais foram duas e quatro vezes diluídas com o mesmo ácido. 
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Curva analítica e linearidade 

A construção da curva analítica foi realizada a partir do preparo das soluções nas 

concentrações de 1; 2,5; 5,0; 7,5 ppm e mix puro (5 pontos). A curva analítica (y = ax + b) foi 

construída do limite de quantificação de cada composto até a diluição de 7,5 ppm, resultando 

em cinco pontos de concentração, cada um feito em triplicata. Foram consideradas com boa 

linearidade curvas com valores de r2 > 0,99. 

Precisão  

Para confiabilidade total do método, é necessário avaliar a reprodutibilidade entre as 

réplicas realizadas. Foram verificados os valores de coeficiente de variação (CV) e desvio 

padrão para as áreas dos picos cromatográficos obtidos para mistura de AGV na concentração 

1ppm. Conforme INMETRO, 2011, valores de CV até 20% são aceitáveis, indicam que o 

método apresenta boa repetitividade.  

 

Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) 

O estudo determinou LD e LQ considerando-se os limites de concentração de produção 

do sinal entre 2 e 10 vezes, respectivamente, na linha de base do cromatograma.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os testes realizados com variações nos volumes de injeção e porcentagens de 

acetonitrila na fase móvel conferiram melhores resultados para o volume de injeção de 15 µL 

e 30% de acetonitrila inicialmente na rampa de gradiente.  

 

Validação 

Os LD obtidos para os ácidos foram de 3,50 mg L-1 para os ácidos acético e propiônico 

e de 5,5 mg L-1 para o ácido butírico e os LQ para os ácidos acético e propiônico de 8,5 e 14,5 

mg L-1 para o ácido butírico. Comparando com os valores da literatura, o método apresentou 

menores valores de LQ.  

 

Curva analítica e linearidade 

A faixa linear de trabalho para determinação dos AGVs variaram de 50 a 350 mg.L-1 

para o ácido acético, 100 a 350 mg.L-1 para os ácidos propiônico e butírico, 100 a 500 mg.L-1 

para isocapróico, capróico e heptanóico. O método proposto apresenta sensibilidade por 

quantificar os ácidos em baixas concentrações, bem como ser aplicado a amostras em altas 

concentrações de ácidos através da diluição das mesmas em ácido fosfórico.  
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As curvas analíticas nas faixas lineares mostraram valores adequados para os 

coeficientes de correlação (r2) para os compostos, conforme expõe a Tabela 2.  

 

Tabela 2. Valores de r2, curva analítica e faixa linear para os ácidos graxos detectados. UFC, 

2015.  

Compostos r2* Curva analítica 
Faixa linear 
(mg L-1) 

Ácido fórmico 0,9933 y = 0,0048x – 1,3283 100 a 550 
Ácido acético 0,991 y = 0,0109x – 35,885 50 a 350 
Ácido propiônico 0,9914 y = 0,004x + 86,253 100 a 500 
Ácido butírico 0,994 y = 0,0022x + 33,707 100 a 500 
Ácido isovalérico 0,9947 y = 0,0052x + 33,26 100 a 500 
Ácido valérico 0,9985 y = 0,0065x + 17,737 100 a 500 
Ácido isocapróico 0,9905 y = 0,0102x + 46,563 100 a 500 
Ácido capróico 0,9918 y = 0,0051x + 15,044 100 a 500 
Ácido heptanóico 0,9909 y = 0,0049x + 47,186 100 a 500 
 

Avaliação do efeito matriz 

O efeito matriz foi de –1,3; –2,5; –1,6; –3,8; –3,5; –4,1; –4,7; –5,4 e –4,9 para os 

ácidos fórmico, acético, propiônico, butírico, isovalérico, valérico, isocapróico, capróico e 

heptanóico – respectivamente. O efeito matriz na quantificação dos AGVs é baixo, por estar 

entre –20%< C% < 20%.  

 

Exatidão 

Os valores de exatidão variaram entre 85 a 118% (Tabela 3), estando de acordo 

com os valores aceitos pela literatura para matrizes complexas, os quais devem 

apresentar variação entre 80-120%. 

 

Precisão 

De acordo com Ribani et al., 2004, são aceitos coeficientes de variação (CV%) de 

até 20%, para análises de traços ou impurezas. A Tabela 3 explana variação percentual 

(CV%) menores que 19%, indicando a precisão do método.  
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Tabela 3. Dados de exatidão do método e de precisão em termos de repetibilidade (CVr) para 

os ácidos graxos analisados* 

Compostos 
Adicionado 
(mg L-1) 

Medido (mg L-1) Exatidão (%) CVr (%) 

Ácido fórmico 7,5 7,2 97 6,3 
Ácido acético 7,5 7,5 100 9,5 
Ácido 
propiônico 

7,5 7,6 101,7 10,9 

Ácido butírico 15,0 14,9 99,2 7,1 
Ácido isovalérico 15,0 12,7 88,3 9,4 
Ácido valérico 15,5 15,1 96 15,4 
Ácido 
isocapróico 

14,0 13,6 90,6 9,8 

Ácido capróico 15,0 13,9 99,0 7,0 
Ácido 
heptanóico 

15,0 13,4 89,6 9,7 

 

Aplicabilidade do método 

A amostra U-FA apresentou baixa quantidade de ácidos, no entanto, melhor estabilidade 

da linha de base e do cromatograma quando dopada (metade do volume dissolvido em ácido 

fosfórico 10%) do que quando pura. A amostra U-AC apresentou os seguintes ácidos: 

fórmico, acético, butírico, isovalérico, valérico e capróico (duas vezes diluída em ácido 

fosfórico 10%) e acético, butírico, isovalérico, valérico e capróico (quatro vezes diluída em 

ácido fosfórico 10%). A amostra REAL apresentou os seguintes ácidos: fórmico, acético, 

propiônico, isovalérico, valérico e isocapróico (duas vezes diluída em ácido fosfórico 10%) e 

fórmico, acético e propiônico (quatro vezes diluída em ácido fosfórico 10%).  

 

CONCLUSÕES 

O método proposto apresenta vantagens frente à metodologia de detecção de AGVs por 

cromatografia gasosa, por a CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) ser uma 

técnica sensível, robusta e eficaz na separação de espécies isômeras, como ácido isovalérico 

de valérico e ácido isocapróico de capróico.  

A validação demonstrou que o método é confiável, eficiente e com boas características 

de linearidade, precisão e exatidão, possibilitando o uso para separação de AGVs de amostras 

provenientes de efluentes de reatores anaeróbios, UASB ou de escala real. Além disso, a 

pesquisa visa subsidiar futuras metodologias científicas para detecção de produtos das reações 

bioquímicas ocorridas nos reatores, como PHAs (polihidroxialcanoatos) e gás hidrogênio 

(H2(g)).  
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RESUMO: O Sistema Interligado Nacional é responsável por garantir o fornecimento de 
energia elétrica em todo o Brasil, sendo um sistema considerado hidrotérmico, tendo como 
principal fonte geradora de energia as hidroelétricas. Devido às crises hídricas que o País tem 
enfrentado e aos impactos ambientais causados pela construção de hidroelétricas e operação 
de usinas termelétricas, existe uma necessidade de diversificação das matrizes elétricas 
brasileiras de forma sustentável com intuito de uma geração mais próxima dos grandes 
centros consumidores, reduzindo o investimento nas construções de linhas de transmissões e 
reduzindo as perdas ao longo da linha. Pelo fato do Brasil se beneficiar de um alto índice de 
irradiação solar, a geração de energia fotovoltaica está crescendo a cada ano, principalmente a 
partir da resolução 482/2012 que regulamenta a micro e minigeração distribuída no País. Este 
artigo tem como principal objetivo analisar um sistema fotovoltaico conectado à rede em uma 
residência na cidade de Palmas – TO, realizando um comparativo entre a geração medida e a 
esperada juntamente com o estudo da viabilidade econômica do sistema. O sistema 
apresentou-se viável, pois todo investimento aplicado retornará em menos de 6 (seis) anos. 
Palavras–chave: energia solar, diversificação, sustentável   
 
A PAYBACK MICROGENERATOR FOTOVOLTAICO CONNECTED 
TO NETWORK PALMAS-TO 
 
ABSTRACT: The National Interconnected System is responsible for ensuring the supply of 
electricity in Brazil, with a system considered hydrothermal, the main source of hydroelectric 
power. Due to the water crisis that the country has faced and environmental impacts caused 
by the construction of hydroelectric and operation of power plants, there is a need for 
diversification of the Brazilian electric matrix in a sustainable manner with a view to a closer 
generation of large consumer centers, reducing investment in the transmission line 
constructions and reducing losses along the line. Because of Brazil benefit from a high solar 
radiation index, photovoltaic power generation is growing every year, mainly from Resolution 
482/2012 which regulates the micro and minigeneration distributed in the country. This article 
aims to analyze a photovoltaic system connected to the network in a residence in the city of 
Palmas - tO, making a comparison between the measured and the expected generation along 
with the study of the economic viability of the system. The system had to be feasible, for all 
applied investment return in less than six (6) years. 
KEYWORDS: solar energy, diversification, sustainable 
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INTRODUÇÃO 

O Sistema Elétrico Brasileiro atualmente é caracterizado pela fonte de geração 

hidrotérmica com predominância hidrelétrica. Isso ocorre devido às ricas bacias hidrográficas 

e ao custo de operação reduzido em usinas hidrelétricas se comparado à outras fontes geração 

de energia. Apesar das extensas dimensões continentais do Brasil, o sistema de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica é interligado em praticamente todas as regiões, 

conhecido por Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), apenas 1,7% das linhas de transmissão e distribuição no país estão fora do 

SIN. São sistemas isolados localizados grande parte na região amazônica, o que dificulta a 

interligação com o sistema. 

Para reduzir a dependência por boas vazões afluentes e os níveis de gases poluentes 

emitidos na atmosfera é preciso diversificar a matriz elétrica, buscando fontes alternativas e 

limpas do ponto de vista ambiental e econômico, tais como a energia eólica, solar fotovoltaica 

e biomassa (VILLALVA & GAZOLI; 2012). Uma das alternativas mais viáveis no Brasil é a 

energia solar fotovoltaica. Ela apresenta maior regularidade na geração de eletricidade do que 

a energia eólica e pode ser utilizada em todo o território do país, que é privilegiado com 

elevadas taxas de irradiação solar. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com o objetivo de regulamentar e 

até mesmo incentivar a micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de 

energia elétrica, publicou em abril de 2012 a Resolução Normativa Nº 482, alterada em 

novembro de 2015 pela Resolução Nº 687. Esta resolução estabelece o sistema de 

compensação da energia elétrica gerada por um micro ou minigerador e injetada na rede 

elétrica. 

A Prefeitura Municipal de Palmas, também procurando incentivar a instalação de 

sistemas fotovoltaicos na capital, criou em 2015 o Programa Palmas Solar com a Lei 

Complementar Nº 327 de 24 de Novembro. Esta Lei estabelece um desconto de até 80% do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por até 5 anos, dentre outros impostos 

municipais, proporcional ao índice de aproveitamento do sistema de energia solar.  

Com o objetivo de impulsionar a micro e minigeração solar distribuída no Tocantins, o 

Governo do Estado aprovou em novembro de 2015 o Decreto Nº 5338 que isenta do Imposto 

de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 25% sobre a energia gerada por um 

sistema solar fotovoltaico e isenta o ICMS de 18% na compra de equipamentos necessários 

para sua implantação. Com isso, a Unidade Consumidora que possuir um sistema fotovoltaico 



 

6360 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

conectado à rede de distribuição irá pagar apenas os impostos referentes à diferença entre o 

consumo e a energia gerada, além de garantir um desconto nas compras dos equipamentos. 

Dentro deste panorama, e considerando os bons índices de radiação solar no Estado do 

Tocantins, este artigo visa apresentar a viabilidade técnica e econômica de um microgerador 

fotovoltaico conectado à rede (SFCR) instalado em uma residência na cidade de Palmas – TO.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados técnicos do SFCR da residência analisada na cidade de Palmas-TO foram 

obtidos a partir de uma pesquisa de campo. Já os dados referentes à energia solar fotovoltaica 

e os equipamentos necessários para instalação de um SFCR foram obtidos através de 

pesquisas bibliográficos em livros, leis, resoluções, empresas e sites de órgãos relacionados 

ao Setor Elétrico Brasileiro onde foram analisados os custos de instalação, bem como as 

faturas de energia elétrica e eventuais dados de geração tendo como base a irradiância solar 

média na localização da residência.  

Nesse documento, inicialmente são apresentados os dados do sistema fotovoltaico 

conectado à rede monitorado, bem como o custo de implantação do sistema na residência 

analisada em Palmas-TO. A partir desses dados, este trabalho realiza uma comparação do que 

foi registrado de geração de energia pelo sistema ao longo dos meses com a previsão 

calculada da energia que esse sistema deve gerar para a região onde está instalado. Na 

sequência, verifica-se o tempo de retorno do investimento considerando a depreciação dos 

módulos fotovoltaicos ao longo dos anos, o aumento médio da tarifa, as perdas diversas do 

sistema fotovoltaico e os descontos concedidos pelos governos federal, estadual e municipal. 

Por último, realiza-se uma análise dos efeitos econômicos dos principais incentivos estadual e 

municipal para este microgerador. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A residência escolhida para o estudo de caso fica localizada na Quadra 603 Sul, Bairro 

Plano Diretor Sul, Palmas - TO, na região Norte do Brasil, situada no hemisfério sul na 

latitude de -10,25º ao Sul e Longitude de -48,32º a Oeste. A irradiância solar diária média na 

Cidade é de 5,12 kWh/m2 (kilowatt-hora por metro quadrado) e a residência tem sua energia 

elétrica fornecida pela concessionária Energisa Tocantins com conexão monofásica e tensão 

de fornecimento de 220 V (Volts). 

O sistema fotovoltaico instalado na residência é composto por 14 painéis solares de 255 

Wp e eficiência de 15,85%, um inversor de 4600Wp, um StringBox e os demais acessórios. A 
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potência nominal total é de 3,57 kWp (kilowatt pico), distribuídos em uma área de 22,51 m². 

Os painéis fotovoltaicos têm uma vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da 

produção devido ao envelhecimento de 0,8% ao ano. O fabricante garante seu rendimento em 

10 anos de utilização entre 97% e 90%, e entre 10 anos e 25 anos de utilização o rendimento 

se mantém na faixa de 80%. 

O custo total do sistema instalado nessa residência pode ser visualizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição dos custos necessários para instalação do Sistema Fotovoltaico 
Conectado à Rede na residência utilizada para estudo de caso. FACTO, 2016. 
Descrição Valor (R$) 
Equipamentos* 20.406,38 
Elaboração do Projeto 1.114,00 
Frete 964,37 
Instalação dos módulos fotovoltaicos 2.300,00 
Materiais adicionais 805,25 
Total 25.590,00 
*refere-se aos módulos fotovoltaicos, inversor, StringBox cabos, conectores e suportes para fixação no telhado. 

 

A capacidade de geração desse sistema é calculada através da equação abaixo: 

 

[1] 

Onde: GT – Geração total (kWh); n – Número de dias no mês; I0 – Radiação média diária 

(kWh/m².dia); A – Área total dos módulos fotovoltaicos (m²);  - Eficiência do módulo.  

O gráfico 1 apresenta uma análise comparativa entre a expectativa de geração do 

sistema da residência analisada e a geração do sistema fotovoltaico registrada desde o 

primeiro mês com leitura integralizada (outubro de 2015) até o último registro integralizado 

(agosto de 2016). 
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Gráfico 1. Análise comparativa entre as gerações esperada e registrada do sistema. FACTO, 

2016. 

 

A partir do gráfico 1, pode-se perceber que na maioria dos meses a geração de energia 

elétrica proporcionada pelo sistema foi bem próxima da expectativa de geração. As maiores 

divergências, de janeiro e fevereiro, ocorreram devido às variações climáticas registradas. 

Enquanto janeiro de 2016 foi um mês mais chuvoso e nublado que a média histórica, 

fevereiro de 2016 choveu bem menos e, consequentemente, apresentou um céu menos 

nublado. 

Após atestar que a geração do sistema fotovoltaico está dentro da expectativa, foi 

utilizada uma ferramenta da matemática financeira denominada payback simples para 

verificar o tempo de retorno de investimento deste sistema. De acordo com Nakabayashi 

(2015), payback é o período necessário para que o investimento passe a ter um fluxo de caixa 

positivo, ou seja, o investimento é realizado num determinado período e as receitas vêm nos 

anos seguintes. A ferramenta payback apesar de ser um método de análise geral, não 

considera o risco, correção monetária, ele somente iguala o valor do lucro líquido ao valor do 

investimento realizado (MIRANDA, 2014). 

A Tabela 2 mostra o tempo em que o sistema se pagará, levando em consideração a 

geração com perdas de 10%, e a depreciação do módulo fotovoltaico de 0,8% ao ano com 

base na folha de dados do fabricante. Em relação à tarifa, com base nos ajustes realizados nos 

últimos anos, foi calculada uma média dos reajustes que serão realizados nos próximos anos, 

e chegou a um valor estimado de 5,6% ao ano. Além disso, foi considerado o desconto de 

80% do IPTU que atualmente está no valor total de R$925,00. O desconto do IPTU é de R$ 

740,00 para o período de 5 anos concedido pela Prefeitura de Palmas – TO de acordo com a 
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lei complementar n° 327/2015. Ressalta-se também que para este estudo a tarifa de energia 

em Palmas-TO, já com o incentivo da restituição do ICMS, é de 0,7414R$/kWh.  

 

Tabela 2. Tempo de retorno do investimento do SFCR. FACTO, 2016. 

Ano 
Geração 
Anual 

Geração com 
Perdas (10%) 

Tarifa de 
Energia 
(kWh) 

Rendimento 
R$ 

Desconto 
IPTU 

Saldo R$ 

1 6701,19 6031,07 0,7414 4471,44 740,80 -R$    25.590,00  
2 6647,58 5982,82 0,78292 4684,06 740,80 -R$    20.377,76  
3 6594,40 5934,96 0,82676 4906,80 740,80 -R$    14.952,90  
4 6541,65 5887,48 0,87306 5140,13 740,80 -R$      9.305,30  
5 6489,31 5840,38 0,92195 5384,55 740,80 -R$      3.424,37  
6 6437,40 5793,66 0,97358 5640,60 0,00  R$      2.700,98  
7 6385,90 5747,31 1,02810 5908,82 0,00  R$      8.341,57  
8 6334,81 5701,33 1,08568 6189,79 0,00  R$    14.250,39  
9 6284,13 5655,72 1,14647 6484,13 0,00  R$    20.440,19  
10 6233,86 5610,47 1,21068 6792,47 0,00  R$    26.924,32  

 

Iniciando com um saldo negativo de R$25.590,00, referente aos custos de instalação do 

sistema, é possível verificar que o sistema fotovoltaico da residência se pagará em menos de 6 

anos, e com aproximadamente 10 anos de operação do sistema o investidor terá economizado 

em faturas de energia o equivalente a outro sistema fotovoltaico idêntico ao instalado. Essa 

análise também pode ser feita analisando o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Tempo de rentabilidade do SFCR do estudo de caso. FACTO, 2016. 
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Considerando que um sistema fotovoltaico conectado à rede tem uma vida útil de 

aproximadamente 30 anos, pode-se concluir que o investimento tem um retorno relativamente 

rápido e que em mais de 3/4 do tempo de vida útil do sistema a energia gerada não terá custo 

algum ao proprietário. 

Após analisar o tempo de retorno do investimento considerando todos os incentivos que 

um microgerador fotovoltaico têm na cidade de Palmas-TO, foi realizado um estudo para 

saber o tempo de retorno de investimento caso o(s) incentivo(s) de isenção do ICMS e/ou o 

desconto do IPTU não estivesse(m) válidos. A partir do gráfico 3, pode-se observar as curvas 

relativas aos tempos de retorno de investimento considerando todos os incentivos, apenas a 

isenção do ICMS (sem desconto no IPTU), apenas o desconto no IPTU (sem isenção do 

ICMS) e sem os dois principais incentivos (sem o desconto no IPTU e isenção no ICMS). 

 

Gráfico 3. Tempo de rentabilidade do SFCR do estudo de caso. FACTO, 2016. 

 

 A partir do gráfico 3, percebe-se claramente o quanto os principais incentivos estadual 

(isenção no ICMS da energia injetada na rede) e municipal (desconto no IPTU) para os 

microgeradores fotovoltaicos em Palmas-TO contribuem para um tempo de retorno do 

investimento. Destaca-se a partir desse gráfico que, se não houvesse nenhum dos incentivos 

estadual e municipal, o tempo de retorno do investimento saltaria de cerca de 5,5 anos para 

cerca de 7,6 anos.  
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CONCLUSÕES 

A partir dos resultados apresentados nesse documento, foi possível analisar a 

viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema de microgeração solar 

fotovoltaica conectada à rede de 3,57kWp que custou R$25.590,00 ao titular da unidade 

consumidora em Palmas-TO.  

Inicialmente verificou-se que os níveis de geração se aproximaram em quase todos os 

meses da geração calculada esperada para a região. 

Os resultados também mostraram que o sistema analisado é financeiramente viável em 

médio prazo, já que apresenta um retorno do investimento em menos de 6 anos para um 

sistema que pode durar mais de 30. 

O desconto do IPTU concedido pelo Município e a isenção do ICMS concedido pelo 

governo do Estado apresentaram efeitos significantes no que diz respeito ao tempo de retorno 

do investimento. Foi verificado que sem esses incentivos o retorno do investimento seria 

postergado em mais de 2 anos. 

A partir dos resultados nesse artigo, a sociedade poderá ter informações que poderão ser 

cruciais na hora de decidir sobre a aquisição ou não de um sistema de microgeração 

fotovoltaica conectada à rede. 
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RESUMO: O presente projeto visa inserir-se no contexto da reutilização de recursos 
industriais, apresentando uma alternativa para a utilização de pneus descartados no meio 
ambiente. Trata-se de uma excelente alternativa tanto do ponto de vista técnico quanto 
econômico, além de ser uma opção intermediária entre os pavimentos rígidos e flexíveis e 
possuir ainda baixa manutenção. Foram identificados vários benefícios como: densidade 
reduzida, melhor propriedades de drenagem, resistência maior ao impacto e melhor 
isolamento térmico e acústico. Visando encontrar uma aplicação para esse tipo de resíduo, o 
objetivo deste trabalho busca apresentar resultados experimentais das propriedades mecânicas 
de blocos intertravados para pavimentos de concreto, fazendo uma análise sobre a viabilidade 
técnica do uso da borracha de pneus descartados como componente do concreto para piso 
intertravado. Foram confeccionadas peças de concreto utilizando o resíduo de borracha de 
pneu em porcentagens definidas em 2,5%, 5% e 10% para cada tipo de peça, substituindo 
porcentagem equivalente de agregado miúdo, além de um traço referência, com utilização 
apenas de materiais convencionais. Determinou-se, por meio de ensaios laboratoriais, após o 
período de cura dos corpos de prova, o traço que apresentou maior retorno quanto às 
características analisadas. Os ensaios realizados de resistência à compressão aos 28 dias 
confirmam a possibilidade de aplicação, limitações e desafios para a viabilização desta 
pesquisa no mercado da construção civil.  
Palavras–chave: construção civil, pavimentos flexiveis, reutilização 
 

FEASIBILITY OF USE OF TIRE WASTE TO INTERLOCKED 
CONCRETE BLOCK 
 
ABSTRACT: This project aims to be inserted in the context of industrial reuse of resources 
presenting an alternative to the use of discarded tires in the environment. This is an excellent 
alternative from a technical and economic point of view, and besides this, it is an intermediate 
option between rigid and flexible pavements and this material has low maintenance. A huge 
number of benefits have been identified as: low density, better drainage properties, higher 
impact resistance and better thermal and acoustic isolation. Aiming to find an application for 
this type of waste, the objective of this study aims to present experimental results of 
mechanical properties of interlocked blocks for concrete floors with waste tires traits added in 
its composition, making an analysis of the technical feasibility of tire rubber use as 
component of concrete for interlocked floors. Concrete pieces were made using rubber waste 
tire percentages set at 2,5%, 5% and 10% for each type of mold, substituting an equivalent 
percent of sand, and besides this, it was produced a reference model with use of only 
conventional materials. It was determined, by laboratory tests, after the curing period of the 
pieces, the dosage of material that had higher return as the characteristics analyzed. 
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Laboratory tests of compression strength at 28 days confirmed the possibility of application, 
limitations and challenges to the viability of this research in the construction market. 
Keywords: construction, flexible pavements, reuse 
 

INTRODUÇÃO 

A construção civil, caracterizada pela geração e acúmulo de materiais descartados das 

obras após serem utilizados, atualmente busca alternativas para reutilização e/ou reciclagem 

de diversos materiais. Umas das soluções encontradas pelo campo da construção é a utilização 

de agregados oriundos de processos de reciclagem. Estes materiais podem ser provenientes de 

processos de demolição, ou até mesmo de rejeitos provenientes de outros produtos gerados 

pelo homem, tais como: pneus, plásticos, vidros, entre outros. O ambiente de execução de 

obras, nos últimos anos, registrou o aparecimento de uma série de inovações tecnológicas, que 

pretendiam satisfazer às necessidades do mercado. Em alguns casos, tais inovações nunca 

foram utilizadas, pois faltou comprovação da eficácia do sistema.  

Reutilizar materiais para aumentar o desempenho do concreto é uma atividade atrativa 

devido ao reaproveitamento de restos de materiais e sobras, economizando assim recursos e 

reservas naturais. O lixo oriundo das diversas formas de utilização do ser humano gera um 

volume de entulho considerável, mas se este for devidamente coletado e separado pode ser 

reaproveitado para outros fins. Tendo em vista a enorme persença do campo da construção 

civil no dia-a-dia, surgem cada vez mais pesquisas que buscam aprimorar a qualidade do 

concreto, seja reduzindo o consumo de cimento e o tempo de endurecimento, aumentando sua 

resistência, ou produzindo novos traços com diversos materiais.  

De acordo com a publicação do Diário Oficial de 02 de Dezembro de 1999, da 

Resolução n° 258/99 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, a 

indústria de pneus tem a obrigação de providenciar uma destinação final ambientalmente 

correta aos pneus inservíveis. A reciclagem de resíduos sólidos na forma de agregados para 

concreto, como partículas de borracha de pneus, é uma solução para a disposição desenfreada 

desse objeto. A construção civil é responsável por cerca de 30% do consumo dos recursos 

naturais extraídos, o que equivale a 220 milhões de toneladas de agregados naturais por ano 

para serem utilizados na produção de concretos e argamassas, levando à exaustão as reservas 

naturais em diversos locais. Os compósitos de cimento apresentam facilidade em absorver 

resíduos sólidos industriais, de forma que inúmeros órgãos públicos e privados passaram a 

realizar pesquisas para obter formas adequadas para a utilização de resíduos no concreto, 

visando a redução de custos e a manutenção da qualidade.  
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O concreto modificado com borracha é um material que possui características únicas 

com potencial para uso em variadas aplicações tais como: drenagem em campo séptico, aterro 

em estradas, suporte de base de estrada, sistema de drenagem de gases em aterros sanitários, 

estabilizadores de encostas, controle de erosão, diques, barragens, isolante térmico e acústico, 

aditivos para pavimentos asfálticos e pistas esportivas, entre outros... Os pioneiros a estudar e 

testar as possíveis aplicações e utilização comercial do concreto com resíduos em seu traço 

foram os Estados Unidos, a partir de 1971. Sendo eles os maiores produtores e consumidores 

de pneus do mundo, não diferentemente também, são considerados os pioneiros na aplicação 

de resíduos de pneus inservíveis nas obras.          

Como uma alternativa a pavimentos de complexa execução e alto custo, surge o piso de 

concreto intertravado, peça de concreto que possui a capacidade de resistir a movimentos de 

deslocamento individual, seja ele vertical, horizontal ou de rotação em relação a seus 

vizinhos. Anteriormente, o piso intertravado era um material utilizado apenas em algumas 

áreas para se proporcionar efeitos arquitetônicos ou paisagísticos agradáveis, mas pôde-se 

notar um material versátil, economicamente viável, que colabora com a reciclagem e 

possibilita a harmonização com qualquer tipo de ambiente, incluindo o industrial e com vasta 

utilização no rodoviário. 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram produzidos três traços para análise de resistência à compressão em corpos de 

prova em formato cilíndrico de dimensões 10 cm x 20 cm a partir da adição de porcentagens 

definidas em 2,5%, 5% e 10% de resíduos de borracha de pneu substituindo o agregado 

miúdo em um traço experimental viável para fabricação de piso intertravado. Dentre as etapas 

para a realização deste trabalho, foram necessários ensaios mecânicos em corpos de prova do 

compósito: resistência à compressão (determinação do fck) para todas as peças cilíndricas.  

Figura 2. Utilização de pavimento intertravados. (Fonte: 
Pavestone Company’s Eco-Priora™). 
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Caracterização dos agregados 

Os materiais utilizados foram o cimento CPIII 32 - Cimento Portland de Alto Forno, 

areia natural, pedrisco de origem basáltica e os resíduos de borracha. O agregado miúdo e as 

amostras de resíduos de pneus passaram por etapa de beneficiamento em que todo o material 

a ser utilizado foi separado com o auxílio de agitador de peneiras mecânico.  

A granulometria das partículas de borracha influencia as propriedades mecânicas do 

concreto. Nirschl et al. (2002) analisou a incorporação de fibras de borracha ao concreto em 

várias granulometrias e concluiu que as fibras de 0,8 a 2,38 mm obtiveram propriedades 

mecânicas melhores que o concreto contendo fibras com tamanho inferior as fibras estudadas 

por ele. Com base neste estudo e na disponibilidade do material, o material utilizado 

corresponde aos resíduos que passaram na peneira de abertura de malha 1,19 mm. 

      

 

 

 

Seleção dos traços de concreto 

Com base em pesquisas realizadas, verificou-se que a quantidade máxima para a 

utilização de resíduos de borracha no concreto é de 15% do volume total da mistura (LINTZ 

et al. 2004). Para esta pesquisa, foram utilizados 3 traços de concreto com adição de resíduos 

de borracha na confecção de corpos de prova cilíndricos de dimensões 10 cm x 20 cm, que 

foram testados em porcentagens iguais a 2,5%, 5% e 10% em peso de resíduos de borracha de 

pneu substituindo a areia. 

Para confeccionar os corpos de prova com base no traço referência (T0), utilizou-se um 

traço em massa de 1 : 1,2 : 1,2 com fator água/cimento de 0,44. No caso dos demais traços, a 

Figura 3. Materiais utilizados na confecção dos corpos 
de prova. (Fonte: Própria) 
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areia foi substituída pelo mesmo peso em borracha nas seguintes proporções: 2,5% de 

borracha (T1), 5,0% de borracha (T2) e 10% de borracha (T3). Com base no traço 

determinado, os materiais foram separados nas quantidades determinadas a seguir: 

Tabela 1. Pesos, em kg, dos materiais utilizados para confecção dos corpos de prova. 
 T0 T1 T2 T3 

Cimento 7,085 7,085 7,085 7,085 

Areia 8,431 8,220 8,009 7,588 

Borracha 0 0,211 0,421 0,843 

Brita 8,431 8,431 8,431 8,431 

Água 3,135 3,135 3,135 3,135 

 

Moldagem e cura dos corpos de prova 

Os agregados utilizados (areia média e brita 0) juntamente com o cimento, os resíduos 

de borracha e a água foram devidamente separados, pesados e misturados em betoneira de 

20L na seguinte ordem de colocação: materiais secos (cimento, areia/borracha, brita) e em 

seguida a primeira parte da água, aguardando alguns instantes para colocar o restante da água. 

Em seguida, o material foi moldado e adensado em formas de dimensões 10 cm x 20 cm 

devidamente limpas. 

Após um período de 24h a partir da moldagem, os corpos de prova que estavam 

descansando em superfície limpa e nivelada a uma temperatura de 25°C, foram desmoldados 

e colocados em período de cura em um tanque para que então pudessem ser realizados os 

ensaios de resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias. 

Todos os procedimentos de moldagem e cura dos corpos de prova desta pesquisa 

tiveram como base a NBR 5738 – Procedimento para Moldagem e Cura de Corpos de Prova. 

 

Ensaio de determinação da resistência à compressão 

Compressão é um esforço axial que tende a provocar um encurtamento ou até o 

rompimento do corpo submetido a este esforço. Em ensaios de compressão realizados em 

peças de concreto, são produzidos corpos de prova com dimensões padronizadas e são 

submetidos a uma força axial distribuída de modo uniforme em toda seção transversal do 

corpo-de-prova. Este tipo de compressão é o mais indicado para avaliar essas características 

de materiais frágeis, como o caso do concreto. A resistência à compressão dos corpos de 

prova produzidos para esta pesquisa foi determinada seguindo os padrões da NBR 5739 - 

Ensaio de compressão de corpo-de-prova cilíndrico. Foram definidas 3 datas para o 

rompimento dos corpos de prova: 7 dias, 14 dias e aos 28 dias. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa procurou-se demonstrar que resíduos de borracha podem ser utilizados 

na construção civil, mais precisamente dentro do mercado de produção de blocos 

intertravados. Para tanto, o concreto com adição de borracha deve se apresentar como um 

material que não se deforme facilmente e que assegure boa precisão dimensional quando for 

solicitado por esforços de compressão, que no caso da fabricação de pavers é constante, pois a 

todo o momento as peças são solicitadas devido ao trânsito de pessoas, bicicletas, carros, etc... 

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos de corpos de prova de concreto foram 

analisados e seus valores médios foram organizados nas tabelas que são apresentadas a seguir, 

para os ensaios de resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias.  

 

Tabela 2. Resultados de Ensaios de Resistência à Compressão para corpos de prova 
com idade 7 dias. 
 Corpo de Prova 1 Corpo de Prova 2  

 Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Resistência 
Média (MPa) 

T0 06/04/2016 23,4 C 06/04/2016 27,2 E 25,3 
T1 06/04/2016 21,8 C 06/04/2016 22,8 C 22,3 
T2 06/04/2016 16,6 C 06/04/2016 17,8 E 17,2 
T3 06/04/2016 14,2 C 06/04/2016 15,1 C 14,7 

 
 
 
 
 

Figura 4. Ensaio de resistência à compressão de corpo de prova. 
(Fonte: Própria.) 
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Tabela 3. Resultados de Ensaios de Resistência à Compressão para corpos de prova 
com idade 14 dias. 
 Corpo de Prova 1 Corpo de Prova 2  

 Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Resistência 
Média (MPa) 

T0 06/04/2016 36,0 C 06/04/2016 34,5 E 35,3 
T1 06/04/2016 33,0 C 06/04/2016 33,8 C 33,4 
T2 06/04/2016 31,5 C 06/04/2016 25,9 E 28,7 
T3 06/04/2016 24,7 C 06/04/2016 25 C 24,9 

 

Tabela 4. Resultados de Ensaios de Resistência à Compressão para corpos de prova 

com idade 28 dias. 

 Corpo de Prova 1 Corpo de Prova 2  

 Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Data 
Resistência 
(MPa) 

Tipo de 
Romp. 

Resistência 
Média (MPa) 

T0 06/04/2016 39,9 C 06/04/2016 40,9 C 40,4 
T1 06/04/2016 39,5 C 06/04/2016 39,0 C 39,2 
T2 06/04/2016 34,3 C 06/04/2016 33,4 C 33,9 
T3 06/04/2016 29,3 C 06/04/2016 30,8 C 30,1 

 

Os tipos de ruptura encontrados foram Colunar (C) e Cisalhada (E). 

A figura abaixo traz o quadro resumo dos resultados obtidos com os testes de resistência 

à compressão dos corpos de prova cilíndricos de concreto. 

 

 

 

Ao analisar os resultados obtidos de acordo com as propriedades mecânicas 

determinadas em corpos de prova cilíndricos de concreto, sem e com resíduos de borracha aos 

28 dias de período de cura, pode-se constatar que para a resistência à compressão, os 

resultados obtidos revelam que em relação aos concretos com borracha na porcentagem de 

Figura 5. Resultados dos ensaios. 
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2,5%, houve uma queda de 3% em sua resistência à compressão comparada ao concreto sem 

resíduos. Para a porcentagem de 5%, houve uma redução de 16% na resistência à compressão.  

Por fim, para a porcentagem de 10% de resíduos de pneus em substituição à areia, houve uma 

redução de 25% desta propriedade em relação à mistura sem adição de borracha. 

Quanto aos valores obtidos no ensaio de resistência à compressão nas peças cilíndricas 

de concreto, visando analisar as porcentagens determinadas de borracha no traço escolhido, 

pode-se comprovar a diminuição desta propriedade para porcentagens crescentes de borracha 

na mistura. Conforme a NBR 9781, a resistência mecânica à compressão axial, para tráfego 

leve e veículos comerciais, deve ser maior ou igual a 35 MPa e, para tráfego de veículos 

especiais deve ser maior ou igual a 50 MPa. 

De acordo com o que foi descrito nesta pesquisa, a porcentagem de borracha mais 

conveniente a ser incorporada ao concreto, para atender a resistência à compressão 

especificada para tráfego leve, é de até 2,5% em relação ao volume de areia da mistura. 

 

CONCLUSÕES 

Neste estudo que trata da utilização de resíduos de pneus inservíveis como componentes 

da fabricação de blocos de concreto intertravado, pode-se observar que ao substituir mais de 

5% de agregado miúdo natural pelo resíduo de borracha, o resultado das resistências à 

compressão é relativamente menor. Ainda deve-se notar que a utilização de até 2,5% de 

resíduo de borracha de pneu ao concreto para a fabricação de pisos intertravados é uma 

alternativa tecnicamente viável, haja vista que as normas brasileiras estabelecem um limite 

mínimo de 35 MPa para a resistência à compressão axial de pisos deste tipo, a serem 

utilizados para tráfego leve e veículos comerciais.  

Considerando o fato de a eficiência do concreto ter atingido resultados satisfatórios para 

a utilização da porcentagem de 2,5% de resíduos de pneu em substituição à areia no que se 

refere às suas características físicas, químicas e socioeconômicas, a substituição de areia por 

resíduos de borracha de pneu no concreto para produção de blocos intertravados demonstrou 

certa redução de resistência conforme pode-se perceber nos resultados apresentados. Ainda 

assim, a utilização deste material adicionado ao concreto em porcentagens pequenas é uma 

alternativa viável para a fabricação de pisos para passeios e áreas com trânsito de carros de 

porte leve, sem aumentar o custo.  

A utilização de materiais aparentemente inservíveis na construção civil incentiva o 

reuso da borracha na composição do concreto, como uma alternativa tecnológica sustentável 

que contribui para o reaproveitamento de grande parte de resíduos e rejeitos de pneus 
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inservíveis, contribuindo para a diminuição da disposição deste material em aterros e para a 

preservação de recursos naturais não-renováveis. 
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RESUMO: Tendo em vista que as empresas no mercado atual procuram pelos diferenciais nas 
inovações dos métodos de vendas e na logística. O presente artigo tem o objetivo principal 
desvendar a virtualização dos estoques, mostrando que a implementação desse método de 
inovação pode ser um grande diferencial na empresa. A pesquisa foi desenvolvida 
inicialmente com uma revisão bibliográfica dos assuntos abordados e uma análise do mercado 
virtual brasileiro. Posteriormente, foi escolhida uma empresa de varejo no ramo da moda 
feminina, a qual foi dado o nome fictício \"D\", a ser estudada de acordo com o que iria ser 
abordado e a facilidade de realizá-la. Fazendo um breve apuramento de dados sobre a empresa 
e verificação de alguns métodos de análise e mapeamento de empresas, foi desenvolvida uma 
entrevista que foi aplicada com a proprietária do negócio. Com os dados colhidos pode-se 
fazer uma análise mais detalhada e encontrar os problemas dentro da empresa, além de 
conseguir propor melhorias auxiliando a empresária em alguns aspectos. Desse modo, o artigo 
traz o estudo do que há por trás das virtualizações e como isso influencia no caráter da 
empresa. Espera-se que ao final desse artigo se possa obter as dificuldades e o que leva as 
empresas a não implantarem o software de virtualização. 

Palavras–chave: e-commerce, estoques virtuais, inovação, micro e pequenas empresas 

 

INVENTORY VIRTUALIZATION: WHAT'S BEHIND? 
 
ABSTRACT: Given that the companies in the current market looking for differences in the 
innovations of sales and logistics methods. This is article has as the main purpose the unravel 
of the virtualization in inventories, showing that the implementation of this method of 
innovation can be a great advantage in business. The research was initially developed with a 
bibliographic review of the subjects broached and an analysis of the Brazilian virtual market. 
Posterioly, an branch femine retail fashion enterprise was chosen, which been given the 
fictitious name \"D\", being studied accordance with what would be addressed and the facility 
of realizing it. Doing a quick clearance data about the company and a verification of some 
methodes for analyzing and mapping business, was developed an interview that was applied 
to the owner of the business. With the collected data, a detalied analysis could be done  and 
internal problems of the company could be found. Besides that, we could propose 
improvements that helped the business womam in some ways. Thereby, the article brings the 
study of what's behind the virtualization and how it influence on the character of the 
company. It's expected that, at the end of this article, the difficults and the factors that leads 
the companies to not implement the virtualization software could be obtained. 
KEYWORDS: e-commerce, innovation, micro and small enterprises, virtual inventory  
 
 



 

6378 

 

Anais do XI Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 

Artigos              Engenharias 

INTRODUÇÃO 

O E-commerce é a realização de toda a cadeia de valores dos processos de negócio em 

um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de 

informação, atendendo aos objetivos da transação. Esse mercado vem crescendo com uma 

grande velocidade e conseguindo superar até mesmo as expectativas otimistas feitas em 

relação a ele, devido a comodidade que traz para os clientes e as vantagens competitivas para 

a empresa, afinal, a gama de clientes torna-se maior em um meio virtual (ALBERTIN, 2000). 

Para se ter bons resultados no mercado eletrônico, as empresas necessitam de um bom 

gerenciamento de estoques. O objetivo dessa administração, segundo Russomano (2000) é 

buscar não deixar faltar material sem imobilizar demasiadamente os recursos financeiros. Para 

alcançar essa finalidade, negócios utilizam-se de sistemas de informações - softwares-. 

Uma solução encontrada para aperfeiçoar esses softwares é a virtualização dos estoques. 

Vários programas estão à venda no mercado para este fim, alguns dele são gratuitos um 

exemplo disso é o Excel que pode auxiliar por meio de planilhas e inventários.  Porém as 

empresas preferem a eficiência de um sistema pago, como uma solução mais automatizada 

para aumentar seu nível de serviço. Para ocorrer essa virtualização as empresas no geral 

deixam armazenadas em um Banco de dados o seu estoque físico integrando um ou mais 

armazéns. 

O presente artigo possuí o intuito de desvendar as dificuldades da virtualização de 

estoques - principalmente para micro negócios - e tudo que a envolve.  Contudo, o que há por 

trás dessa virtualização? Muitas empresas não obtêm êxito nesse processo por problemas na 

administração dos sistemas e/ou falta dos conhecimentos logísticos. Algumas acabam não 

iniciando a implementação do sistema apenas por comodidade ao jeito manual de construir a 

estocagem. O escrito da assistência para essas empresas, sobretudo as que almejam virtualizar 

seus estoques, porém não sabem o que fazer/como, e também para os e-consumidores que são 

a base para todo processo de compras e vendas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da empresa 

A empresa objeto do estudo de caso do presente trabalho é uma grife genuinamente 

potiguar denominada para esta pesquisa com o nome fictício empresa \“D\” e iniciou suas 

atividades em julho de 2013, fruto do sonho de uma empresária uma apaixonada por moda.  
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A grife segue as últimas tendências da moda, com matéria-prima e acabamento 

diferenciado. Como tal, tem a função de compor looks únicos, com preço justo e muito estilo 

para mulheres antenadas e de bom gosto. As peças refletem as últimas tendências 

apresentadas nas principais passarelas nacionais e internacionais.  

O processamento de pedido da empresa ocorre de modo simples. Um estilista 

contratado escolhe os modelos que vão serem produzidos de acordo com a moda atual, esses 

modelos passam por aprovação da proprietária que vai até as lojas de tecidos e aviamentos e 

compra a matéria-prima para a confecção das roupas. Após o processo de compra os insumos 

são passados para costureiras terceirizadas que produzem as peças que são armazenadas pela 

proprietária em um espaço dentro de sua própria casa. Para a divulgação fotos das peças são 

tiradas com modelos próprias e publicadas na fanpage e instagram da loja. Os clientes podem 

comprar as peças por comunicação via rede social e/ou as vendedoras e a proprietária saem à 

procura de possíveis compradoras. Ao encontrar clientes que adquirir esses produtos que 

podem ser pagos apenas a vista.  

A organização e controle de todos os passos-chave do funcionamento da empresa estão 

caracterizados no fluxograma de mapeamento de processos seguinte 

 

Figura 1. Fluxograma de funcionamento dos processos-chaves da empresa \“D\”. IFRN, 2016 

Desenvolvimento da pesquisa  

A pesquisa foi desenvolvida inicialmente com uma revisão bibliográfica dos assuntos 

abordados e uma análise do mercado virtual brasileiro. Posteriormente dando seguimento ao 
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estudo, foi escolhida a empresa estudada de acordo com o que iria ser abordado e a facilidade 

de realizá-la.  

Fazendo um breve apuramento de dados sobre a empresa e uma breve verificação de 

alguns métodos de análise e mapeamento de empresas, foi desenvolvida uma entrevista que 

foi aplicada com a proprietária do negócio.  

Com os dados colhidos pode-se fazer uma análise mais detalhada e encontrar os 

problemas dentro da empresa, além de conseguir propor melhorias auxiliando a empresaria 

em alguns aspectos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Entrevista com a empresa  

Foi feita uma entrevista com a gerente sócia proprietária da empresa ao qual foi se 

observado que sua meta é a diminuição de custos e conseguir atingir a demanda com 

melhores níveis de serviço. As métricas utilizadas para controlar as vendas são planilhas 

(estoque venda, lucros, fluxo de caixa).  

De acordo com a correspondente, a empresa \“D\” dispõe de alguns problemas, tais 

quais: falta de mão de obra qualificada e própria, baixa oferta de aviamentos e alto custo dos 

tecidos. A loja por ser relativamente pequena não existe dificuldades para controlar o estoque, 

entretanto a dona alega sentir vontade de virtualizar os seus estoques, inclusive ter o seu 

próprio site. Podendo assim, respectivamente, ter um melhor gerenciamento de estoques e 

ampliar as suas vendas. 

Analise dos dados  

Usando planilhas a grife controla seu estoque de modo simples, já que não possui um 

grande volume de peças e elas não têm um alto valor agregado além de seu processo ser 

básico e simples. Os estoques de matérias-primas, após serem escolhidas e adquiridas nas 

lojas varejistas de tecidos e aviamentos localizadas na própria cidade de Natal, são mandados 

para as costureiras terceirizadas que produzem as peças. O estoque de produtos acabados fica 

em posse da proprietária e/ou com as vendedoras, geralmente armazenados em suas próprias 

casas. Para melhorar esse aspecto a aquisição de um software para controle mais eficaz de 

estoque, podendo integrar os estoques de cada vendedora dando a empresa um melhor 

controle. Essa virtualização causaria uma diminuição da margem de erro nas atividades de 

armazenagem, possibilidade de integração de serviços além dos programas serem de fácil 

manuseio.  
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A produção das peças vendidas que é feita por terceiros, é uma dificuldade se 

julgarmos a capacidade das mãos de obra que por muitas vezes não conseguem atender o 

esperado pela proprietária da empresa. Outra dificuldade são atuais condições do mercado 

nacional que limita o poder de compra do cliente. Em suma a empresa consegue atingir a meta 

de diminuir de custos e atingir a demanda com um melhor nível de serviço, apesar do custo 

elevado das matérias-primas utilizadas. 

Por terem uma preocupação com a cliente, que são mulheres por que só são 

confeccionadas peças femininas, a empresa está sempre buscando fidelizá-las e interagir com 

elas por meios das redes sociais, outro modo encontrado de fechar negócios. As clientes 

podem ver as peças disponíveis pela fanpage e/ou Instagram da loja e entrarem em contato 

para negociar comprar por meios dos contatos disponíveis na própria página. Após 

negociação a cliente vai ao encontro da proprietária ou de uma vendedora, ou vice-versa. 

Existe uma limitação da empresa está em só atender suas clientes via rede social, telefone ou 

contato com a proprietária e/ou vendedora. Isso ocorre em várias empresas atualmente pela 

facilidade de comunicação com o cliente, o que se torna bom em partes, porém pode 

acomoda-las a ficar sempre nesta forma de venda impedindo a expansão do negócio.  

Uma indicação para essa grife seria a criação de um site virtual, facilitando o e-

commerce e atendendo de forma mais ampla seus clientes. Podendo também expandir seus 

negócios a nível nacional mandando suas mercadorias via correio para os e-consumidores 

onde quer que eles estejam aumentando significativamente o lucro da empresa.  

Todas as atividades são gerenciadas pela proprietária da empresa, uma característica 

comum das micro e pequenas empresas, o que aumenta a sua ocupação, mas é uma vantagem 

em economia com funcionários, e as atividades mais cruciais não ficam sob fiscalização de 

um terceiro que na maioria das vezes é uma pessoa a qual não se sabe se deve ter ou não 

confiança. Para reduzir a sobrecarga à contratação de novos funcionários para atividades que 

precisam de menos atenção, como supervisionar as redes de venda, seria eficaz para auxiliar 

no gerenciamento das atividades da empresa. A terceirização de algumas partes do processo é 

necessária e também uma boa decisão a ser exercida pela empresa.  

 

CONCLUSÕES 

É lícito dizer que o presente artigo tem como objetivo principal desvendar a 

virtualização dos estoques, mostrando também que ela é necessária para uma inovação na 
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logística do negócio. Por comodismo e medo da tomada de decisão, a empresa opta por não 

intervir nessa questão.  

Chegando mais afundo, pode-se observar que a virtualização pode não ser executada 

pela falta de conhecimento da empresa e falta de mão de obra qualificada que auxilie esse 

desenvolvimento, o problema em questão é tratado de forma inadequada à importância que 

ele tem para a empresa. A virtualização traz inúmeros benefícios que estão sendo perdidos 

sem sua implementação. Portanto, é preciso explorar essa área que vem sendo desvalorizada 

pelo medo das novas tecnologias e comodismo de mercado para poder desfrutar das 

vantagens que ele trás e ampliar os horizontes de micro e pequenas empresas.  

Propomos para ser estudado em futuras pesquisas o desenvolvimento da virtualização 

de estoques em uma pequena empresa como meio de teste e quantificação dos benefícios e 

malefícios que ela traz. 
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RESUMO: As questões ambientais estão atreladas ao meio social e econômico de uma 
sociedade. Ao se pensar em qualidade de vida consequentemente atribui-se a ela as condições 
de salubridade do meio em que se vive. Visto isso, o presente estudo objetivou verificar a 
vulnerabilidade socioambiental do bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte-CE, que é 
considerado o bairro mais populoso do município. Utilizou-se da pesquisa exploratório 
descritiva com aplicação de questionários distribuídos aleatoriamente, com vista a comportar 
as mais diversas opiniões e concepções. Verificou–se que em 44,1% das opiniões, a ausência 
de ligação das casas à rede coletora é o maior problema socioambiental enfrentado pela 
população. Observou-se também que a falta de disposição final adequada dos resíduos 
possivelmente está contribuindo com a proliferação de doenças, dentre as quais, para as mais 
frequentes listadas no bairro, obteve-se 65% para as viroses e 33% para a diarreia que 
acomete principalmente as crianças. A realidade exposta traduz a ausência de condições 
sanitárias adequadas, caracterizando um retrocesso no desenvolvimento humano do país. 
Portanto, é indispensável a intervenção de políticas públicas para que se possa trazer uma 
melhor qualidade vida à população, defendendo como melhor ferramenta a Educação 
Ambiental. 
Palavras–chave: condições sanitárias, educação ambiental, qualidade de vida, saúde pública 
  
SOCIAL-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY: A SOCIOALPOLITICAL AND 
ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF JOÃO CABRAL DISTRICT IN JUAZEIRO DO 
NORTE, CE - BRAZIL 

 

ABSTRACT: Environmental issues are linked to social and economic environment of a 
society. When you think of quality of life consequently it is given  health conditions in which 
they live. On this, the present study aimed to verify the environmental vulnerability of João 
Cabral neighborhood in Juazeiro-CE, which is considered the most populous neighborhood of 
the city. We used descriptive exploratory survey questionnaires, distributed randomly in order 
to conduct the most diverse opinions and ideas. It was found that 44.1% of opinions, the 
absence of the houses connection to the sewage network is the biggest environmental problem 
facing the population. It was also observed that the lack of final disposal of the residues is 
possibly contributing to the spread of diseases, among which, for the most frequent listed in 
the neighborhood, we obtained 65% of the viruses and 33% for diarrhea disease that afflicts 
especially children. The exposed reality reflects the lack of adequate sanitation, featuring a 
setback in human development in the country. Therefore, the intervention of public policies is 
needed, to so that we can bring a better quality of life to the people, defending as 
environmental education is the best tool to achieve it. 
KEYWORDS: sanitary conditions, environmental education, life quality, public health 
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INTRODUÇÃO 

As questões sociais estão interligadas diretamente as condições ambientais. A 

Constituição Federal de 1988, no seu Art. 225, já diz \“Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida 

[...]\”. Isto posto, sabe-se que as condições de saneamento básico de uma comunidade 

refletem no estado da saúde e qualidade de vida da população. 

O conceito de Promoção a Saúde advindo da Carta de Ottawa, Conferência de Ottawa, 

em 1986, transmitiu essa ideia esclarecendo que \“para atingir um estado de completo bem-

estar físico, mental e social os indivíduos de uma sociedade devem promover a modificação 

de forma favorável do meio ambiente\”. E impõe ainda como pré-requisitos, dentre outros, um 

ecossistema estável e recursos sustentáveis. (CARTA DE OTTAWA, 1986). 

Por conseguinte, compreende-se que o pleno desenvolvimento das funções sociais das 

cidades sustentáveis abrange a idealização de uma nova realidade urbanística. Uma vez que, a 

sustentabilidade econômica, sob o âmbito do desenvolvimento sustentável, é um conjunto de 

medidas políticas que visam a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais. 

(AVELAR et al., 2013) 

A Política Urbana é recente no Brasil, compreendida em uma pequena abordagem no 

Art. 182 e Art. 183 da Constituição Federal de 1988, que, somente em 2001, foram 

regulamentados pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2008, denominada Estatuto da Cidade. 

Está discriminado no Estatuto da Cidade nos seus mais diversos artigos e diretrizes a 

concepção necessária para manter o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Em seu 

Art. 40, institui o Plano Diretor, que deve ser aprovado por lei municipal, como sendo o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

O município de Juazeiro do Norte, antecipou o Estatuto da Cidade instaurando o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano no ano 2000. E mesmo com esse progresso, segundo 

Pereira (2013), enquanto a cidade de Juazeiro do Norte se desenvolve rapidamente, com o 

crescimento do setor do comércio, indústrias e serviços, o setor social e o ambiental não se 

desenvolvem no mesmo ritmo. 

Por fim, essa pesquisa tem por objetivo promover uma análise socioambiental no 

âmbito do Bairro João Cabral, considerado o mais populoso no município de Juazeiro do 

Norte/CE, e instigar uma discussão quanto a aplicabilidade de Políticas Públicas no tocante 

das problemáticas ambientais, bem como defender o desenvolvimento de programas voltados 

a Educação Ambiental. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo consistiu em pesquisa exploratória aliada a descritiva que objetiva 

estudar as características de um grupo, levantar opiniões, atitudes e crenças de uma população 

e, desse modo, proporcionar o aprimoramento de ideias, bem como possibilitar a construção 

de hipóteses fundamentadas acerca da problemática; nela são utilizadas técnicas padronizadas 

de coleta de dados (GIL, 2002). 

A coleta de dados se utilizou da aplicação de questionários a população do Bairro em 

estudo, o qual abordou as principais temáticas do Saneamento Básico: a Gestão de Resíduos 

Sólidos, a Coleta e Tratamento de Esgoto, o Abastecimento de Água e a Limpeza Urbana.  

O tamanho da amostra foi com base na Estimativa da Proporção Populacional. 

Considerando que a população do Bairro João Cabral como sendo a maior dentre os bairros 

do município em questão (n = 17.859), utilizou-se o aplicativo Calculadora Amostral (2014) 

disponível na plataforma Comentto: Pesquisas de Opinião. Fixou-se o erro amostral de 10%, 

nível de confiança de 95% e considerando uma Distribuição da População mais homogênea.  

Com base nessas informações, foram amostradas 64 pessoas de forma aleatoriamente 

distribuída por todo o bairro, buscando-se o melhor atendimento a toda a área territorial do 

mesmo. A amostra se caracteriza por 68,8 % do sexo feminino, 43,8% com faixa etária entre 

30 a 50 anos e o nível de escolaridade se subdividiu em Fundamental Incompleto, Médio 

Incompleto e Superior Incompleto, onde o primeiro se destacou em 78,1% do total. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Juazeiro do Norte, possuindo a maior área urbana da Região Metropolitana do Cariri 

(RMC), está com um dos piores índices de redes interligadas de esgoto do Brasil, segundo 

Instituto Trata Brasil (2016), ocupando o 5º lugar no Ranking dos 10 piores em Saneamento. 

Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), mesmo com uma 

cobertura de 37% com sistema interligado da rede coletora, chega-se apenas a uma média de 

50% de ligações efetuadas. Na cidade, apenas os bairros João Cabral, Romeirão, Centro, 

Pirajá, Pio XII, Limoeiro, Vila Fátima, Socorro e Salesianos apresentam cobertura por rede 

interligada, como pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa da cobertura por rede coletora de esgoto no município de Juazeiro do 

Norte por Bairros. CAGECE [ca. 2014]. 

 

Pode-se observar que o bairro João Cabral apresenta rede coletora de esgoto em quase 

sua totalidade, constituído predominantemente da Rede Condominial. Esse tipo de sistema é 

conhecido por ocasionar transtornos não apenas ao meio ambiente e à companhia responsável, 

mas também aos usuários, com os conhecidos entupimentos de rede e retornos do esgoto. É 

necessário que a população tenha uma maior conscientização dessa realidade e conhecimento 

para os devidos cuidados de uso e manutenção das redes.  

Visto isso, o estudo verificou que a maior problemática em meio socioambiental 

consiste na ausência de ligação das casas a rede coletora, conquistando 44,1% das opiniões 

(Gráfico 1), empobrecendo a infraestrutura e condições sanitários do bairro com as Águas 

Cinzas despejadas nas calhas de drenagem pluvial rente a calçada. 
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Gráfico 1: Aspectos Negativos do Bairro João Cabral. 

 

A disposição inadequada de resíduos obteve 33,1% das respostas, estando diretamente 

ligada proliferação de vetores e aparecimento de doenças - 12,6% - que, segundo a população, 

acomete principalmente as crianças. Ambos os aspectos considerados promovem um grande 

impacto paisagístico negativo, além de impactos ao meio físico e biótico da região. 

As doenças mais frequentes listadas no bairro são as viroses, obtendo 65%, se 

destacando a Dengue, Zika e Gripe, que são doenças diretamente ligadas ao acúmulo de 

resíduos por disposição inadequada (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Doenças elencadas como mais frequentes no bairro. 
 

Obteve-se também resultados de manifestações significativas de diarreia, cerca de 33%, 

relatados a ocorrência, principalmente, em crianças. Dados repassados pela Secretaria de 
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Saúde do Município - Departamento de Vigilância à Saúde/Epidemiologia, somente no ano de 

2016 obtiveram 118 casos de diarreia aguda em crianças. 

Segundo a WHO – World Health Organization; Unicef (2009), 88% das mortes por 

diarreias no mundo são causadas por condições inadequadas de saneamento. Visto isso, 

políticas públicas se fazem necessário para possibilitar uma melhor qualidade de vida a essa 

população, bem como a participação ativa e organizada da mesma em busca de melhorias. 

Cerca de 60% da população relatou se incomodar com as águas servidas escorrendo a 

céu aberto, principalmente por questões odoríferas e proliferação de insetos e mosquitos. 

 Nada obstante, uma parcela de 53,8% da população admite não ter pensado em efetuar a 

ligação à rede coletora, parte por não ter conhecimento da existência da mesma, outra por 

questões financeiras, alegando a falta de condições para prestar pagamento da taxa de esgoto.  

A Política Nacional de Saúde, estabelecida pela Lei Orgânica da Saúde 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, no seu artigo 3º, declara que a saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, o saneamento básico, o meio ambiente, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, fatores que expressam a organização social e 

econômica do País. 

Partindo desse pressuposto, a ausência de uma política pública de saneamento básico 

voltada a materialização da dignidade humana, na promoção do bem-estar social e condições 

básicas de melhoria na qualidade de vida conduz a esse tipo de realidade. Assim como 

programas educacionais e informativos que buscam a conscientização e instrução da 

população.  

Contudo, apesar das condições de esgotamento sanitário, o abastecimento de água foi 

visto como um aspecto positivo tanto em sua qualidade quanto em disponibilidade. 

Quanto à disposição inadequada dos resíduos sólidos, o estudo permitiu verificar o 

conhecimento e transmitir a informação em relação a algumas práticas de reutilização, bem 

como da melhor forma considerada de disposição final ambientalmente adequada desses 

resíduos. Foi abordada como alternativas para disposição final de resíduos o Lixão, Aterro 

Sanitário, Queima e Terrenos (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Alternativas de Disposição Final do Resíduo Sólido Urbano julgadas pela 

população do Bairro João Cabral. 

 

Observou-se que a maioria considera o lixão como a melhor alternativa para disposição 

final dos resíduos, porém, essa parcela também representou os 78,1% dos entrevistados que 

disseram não ter conhecimento do sistema de Aterro Sanitário. Com isso, após explicado a 

metodologia do Aterro Sanitário muitos retornavam a questão querendo mudar de alternativa.  

A queima veio como a segunda alternativa mais escolhida, visto que parte escolheu ela 

como uma segunda melhor opção, por considerarem que a queima é eficiente, principalmente, 

na redução do volume do resíduo. Contudo, como supracitado, após o entendimento quanto ao 

Aterro Sanitário, uma grande parcela mudava de ideia. Nesse sentido, se sabe que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, Art. 18, estabelece que 

compete ao município a elaboração de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos que tem por conteúdo mínimo, dentre outras coisas, programas e ações de educação 

ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos. 

Dessa maneira, a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9795, de 27 de abril 

de 1999, esclarece em seu Art. 1º que educação ambiental pode ser vista como os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
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CONCLUSÕES 

O aspecto socioambiental de uma comunidade pode ser visto como as interações entre a 

sociedade e o meio ambiente, partindo desse pressuposto, pode-se concluir com o 

levantamento que indiscutivelmente o Poder Público tem papel fundamental na construção 

socioterritorial e ambiental de uma população. E a cidadania ativa mostrou-se a chave para 

mitigar as problemáticas existentes e potencializar os aspectos positivos, podendo contribuir 

significativamente com o planejamento urbano e ambiental do meio.  

A Educação Ambiental deve servir como instrumento fundamental para o 

desenvolvimento da capacidade crítica do cidadão estimulando a sua participação e 

intervenção nas questões ambientais e políticas, como gestão do uso dos recursos ambientais, 

assim como também na concepção e aplicação de decisões que afetem a qualidade do 

ambiente. Estes aspectos estão diretamente ligados a qualidade de vida da população. Se 

fazendo necessário investir no conhecimento para que o cidadão possa também fazer a sua 

parte. 

Por fim, ressalta-se neste trabalho uma abordagem introdutória sobre a análise 

socioambiental no município de Juazeiro do Norte, inicialmente no bairro João Cabral, 

porém, evidencia-se a necessidade de um maior aprofundamento em todo o território 

municipal, tanto em relação ao saneamento básico, como na perspectiva sociopolítica dos 

cidadãos. 
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