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APRESENTAÇÃO

O Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC), que abriga os cursos de Engenharia, Arquitetura 
e Urbanismo, Redes de Computadores, Sistemas de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação (EAD), 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EAD) e Química Industrial, da Universidade do Vale do Taquari, 
Univates, prioriza dentre seus eventos ao longo dos anos, o Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do 
Taquari (CCTEC), que chega em 2019 à sua 13a edição. Com um número de participantes expressivo em todas 
suas edições, o evento foca em temas atuais e importantes para a formação de seus estudantes, e compartilha 
através do CCTEC o conhecimento e o trabalho desenvolvido na Univates, com a comunidade interessada. 
Uma forma importante deste compartilhamento é a publicação que você tem em mãos.

 Estes trabalhos são fruto de dedicação de estudantes e professores, bem como todo o conjunto de 
pessoas que se relacionam com o ambiente universitário, de modo a cumprir a missão institucional de gerar, 
mediar e difundir o conhecimento, para que com isso, o desenvolvimento regional seja favorecido, fornecendo 
mais oportunidades de encontrar soluções para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Vale do 
Taquari. 

 Neste sentido, desejamos que este material seja lido com atenção, e que seja compartilhado, dando 
origem a ideias e ações que possam aumentar a contribuição do conhecimento para uma vida melhor.

Boa leitura!

Daniel Neutzling Lehn

Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC
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Resumo. Este estudo problematiza uma intervenção pedagógica elaborada na disciplina Pesquisa em 
Ensino e Estágio Supervisionado, do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE), 
da Universidade do Vale do Taquari – Univates. A proposta de intervenção objetivou desenvolver o 
raciocínio lógico de alunos da disciplina Informática Aplicada, do 1° Ano do Curso Técnico em 
Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio, de modo que pudessem interpretar os problemas propostos 
e criar algoritmos que usam estruturas de decisão. Para tanto, propõe-se uma experiência prática 
de utilização de softwares (VisuAlg e Dia) como ferramentas de aprendizado de algoritmos. Essas 
ferramentas podem proporcionar ao aluno uma visão mais ampla da finalidade de um algoritmo, bem 
como fornecer mecanismos para simular, validar, testar e corrigir erros que, muitas vezes, só podem 
ser identificados quando testado com valores definidos. A utilização da tecnologia – neste caso, os 
softwares para a construção do fluxograma e do algoritmo – foi muito importante e positiva para os 
alunos que se sentiram, durante a presente intervenção, desafiados a concluir as atividades propostas.
Palavras-chave: Algoritmo, Software, VisuAlg, Dia

Introdução

Este artigo analisa as nuances de uma intervenção pedagógica desenvolvida na disciplina 
Pesquisa em Ensino e Estágio Supervisionado, do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
Exatas (PPGECE) da Universidade do Vale do Taquari – Univates. A temática também está vinculada 
ao projeto de pesquisa do primeiro autor, o qual é mestrando do referido curso. O presente trabalho 
tem o propósito de apresentar uma proposta pedagógica a partir de um problema de aprendizagem 
identificado em turmas do 1° Ano do Curso Técnico em Eletromecânica - Integrado ao Ensino Médio.

A intervenção foi realizada em Informática Aplicada, uma disciplina de natureza técnica 
aplicada. Sendo assim, foi possível discutir a teoria com os alunos, contextualizando-a com a 
realidade em que vivem. Além disso, as tomadas de decisões foram correlacionadas com o raciocínio 
necessário para a construção de um fluxograma, o qual representa, de forma gráfica e mais intuitiva, 
os possíveis caminhos que podem ser seguidos para resolver um problema, permitindo verificar quais 
condições precisam ser satisfeitas para percorrer o caminho X ou Y de uma decisão. A partir deste 
fluxograma, é possível a escrita do algoritmo. 
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Para a construção dos fluxogramas e dos algoritmos, foi proposta a utilização do software 
DIA e do software VISUALG. A escolha dos softwares teve o objetivo de proporcionar aos alunos a 
capacidade de utilizá-los como ferramenta de validação e realização de testes, permitindo identificar 
os erros e corrigi-los. O VISUALG executa passo a passo o algoritmo, permitindo acompanhar de 
forma visual o que acontece a partir de cada decisão. 

A escolha do público-alvo deu-se pelo fato de que os alunos deste curso têm grande 
dificuldade de escrever algoritmos quando são colocados diante de uma situação-problema com 
várias condições. Detalhar, passo a passo, o que precisa ser feito para cada condição e, a partir disso, 
resolver o problema exposto é um exercício visto com muita complexidade para tais estudantes.

Nesse contexto, objetiva-se, com esta proposta de intervenção pedagógica, que os alunos 
consigam ter um raciocínio lógico mais adequado para interpretar os problemas propostos e que 
consigam criar, de forma correta, algoritmos que usam estruturas de decisão.

Referencial Teórico

Em sala de aula, o professor enfrenta desafios constantes, que estão relacionados tanto ao 
desinteresse dos estudantes, quanto à falta de estrutura da instituição de ensino, impossibilitando-
lhe de desenvolver aulas mais atrativas aos alunos, ou mesmo à desigualdade de conhecimento dos 
alunos dentro da mesma sala. Sendo assim, cabe ao profissional encontrar um ponto comum diante de 
toda essa diversidade, de modo a buscar técnicas que contribuam para a construção do conhecimento 
dos alunos.

Para tanto, existem várias teorias de aprendizagem que norteiam estratégias pedagógicas, 
buscando não só a participação efetiva dos alunos nas aulas, como também a contextualização das 
situações-problema, para que haja uma aproximação com os conhecimentos previamente existentes 
em suas memórias. Uma das estratégias pedagógicas discutidas com veemência nos últimos anos 
é a utilização de tecnologias digitais. Tais recursos são usados para introduzir e explicar o novo 
conteúdo, para que, então, o aluno possa compreendê-lo com mais facilidade e clareza. Assim, por 
meio das tecnologias, criam-se novos “nós” de conexão no seu conhecimento. “Um verdadeiro 
desafio para qualquer teoria da aprendizagem é ativar o conhecimento conhecido até o ponto da 
aplicação” (SIEMENS, 2004, p. 8). 

O professor pode ignorar essas técnicas e teorias e iniciar sua aula de forma tradicional, 
introduzindo o conteúdo aos alunos, para que seja aprendido de forma mecânica. Dessa forma, o 
professor apenas solicita a memorização do conteúdo, sem preocupar-se se os alunos atingiram o 
objetivo inicialmente proposto. Ele considera o conteúdo como ministrado, ou seja, está preocupado 
com o cumprimento da ementa, mas não atenta para as dificuldades dos alunos e o que deverão fazer 
para superá-las (LEITE, 2015). 

Em muitos desses casos, o conhecimento não ocorre de forma verdadeira, visto que ele é 
internalizado praticamente por meio da “decoreba”, a qual, após a avaliação, será perdida. Com 
isso, o aluno não internaliza o conteúdo, e muitas vezes não entende porque está estudando aquele 
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assunto. Conforme Mota (2009, p. 107), “o processo de atribuição de valor ao conhecimento é visto 
como uma característica intrínseca à aprendizagem”. 

Em alguns casos, a associação do conteúdo apresentado pelo professor e o conhecimento 
existente do aluno pode não ser fácil de ser percebida, porque os significados de cada pessoa com 
relação a uma situação ou conhecimento podem ser diferentes. Então, segundo Masini e Moreira 
(2008), quando o professor tenta criar um cenário de aprendizagem, não serão todos os alunos 
que conseguirão assimilar todo conteúdo, porque cada um teve uma experiência diferente e criou 
significados diferentes.

Nesse viés, os professores devem propor cenários reais ou virtuais que sejam o mais próximo 
da realidade do estudante. Para tanto, as ferramentas de tecnologias digitais podem ser muito 
valiosas, pois com elas podem ser criadas situações pré-estabelecidas, com as quais pode-se chegar 
ao objetivo desejado na proposta pedagógica. Segundo Maia (2012) e Inácio (2016), a inserção de 
tecnologias digitais dentro da escola é uma realidade e integrá-las ao processo ensino-aprendizagem 
é uma tendência muito valiosa. 

A implantação das TDIC [tecnologias digitais da informação e comunicação] na escola vai 
muito além do que prover acesso à tecnologia e automatizar práticas tradicionais. Ela tem 
que estar inserida e integrada aos processos educacionais, agregando valor à atividade que 
o aluno ou o professor realiza como acontece com a integração das TDIC em outras áreas 
(MAIA, 2012, p. 44)

Para Maia (2012), o professor deve propor situações para que o aluno, ao usar essas tecnologias 
depare-se com o desafio, o conflito e a descoberta, o que torna a aprendizagem mais significativa para 
o aluno, permitindo também perspectivas diferentes de percepção de um mesmo conceito. Para o 
autor, “[...] o professor deixa de ser mero transmissor de conteúdos e transforma-se em um facilitador 
da aprendizagem, proporcionando ao aluno o desenvolvimento intelectual e criativo” (MAIA, 2012, 
p. 48). 

Ainda segundo Maia (2012), o professor deve provocar os alunos a resolverem problemas, 
formulando e modificando suas hipóteses. Dessa forma, promove-se o desenvolvimento cognitivo 
do aluno, que aprende com seus próprios erros. Além disso, os alunos constroem esquemas mentais 
para resolver problemas semelhantes, o que promove autonomia e instiga o pensar, refletir e criar 
soluções para os problemas apresentados. Os alunos irão aprender sem ter consciência de que estão 
aprendendo.

Tal perspectiva coincide com as ideias de Inácio (2016, p. 17):

[...] a formação de um aluno crítico e criativo depende justamente da bagagem de informação 
adquirida e do domínio dos conhecimentos consolidados. [...] acredita-se que quanto mais 
exercícios aplicados aos alunos, melhor é a formação de conhecimento destes.

Observa-se, neste contexto, a necessidade de discussão sobre os processos de construção 
de conhecimento dos alunos e como o professor pode atuar para que esta aprendizagem ocorra de 
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forma mais significativa, não apenas baseada na mera memorização e repetição dos conteúdos nos 
momentos avaliativos.

Metodologia

O presente artigo trata da aplicação de uma proposta de intervenção pedagógica utilizando os 
softwares DIA e VISUALG, seguindo a metodologia descrita em Borba (2018). A presente proposta 
de intervenção foi realizada ao longo de três encontros da disciplina Informática Aplicada, totalizando 
seis aulas de 50 minutos cada (cada encontro consistiu em duas aulas de 50 minutos). Convém referir 
que o primeiro encontro aconteceu em sala de aula e os outros dois no Laboratório de Informática. A 
seguir, nos caminhos percorridos, são descritas as atividades inicialmente propostas e o relato sobre 
como as atividades efetivamente foram desenvolvidas com os alunos.

Caminhos percorridos

O primeiro encontro objetivou trabalhar, de forma descontraída, por meio de bate-papo, 
o que é uma condição de seleção, dupla e aninhada. Tais conceitos foram trabalhos de forma 
contextualizada a partir de situações reais, as quais julgava-se que os alunos já tinham vivido. 

Para resolver as situações-problemas, conforme proposto por Guedes-Granzotti (2015), 
relacionadas ao conteúdo de seleção dupla, os alunos foram constantemente questionados acerca 
de seus conhecimentos práticos para resolvê-los. Ou seja, foi deixado de lado a escola e o conteúdo 
formal estudado até o momento. Muitos alunos participaram, expondo situações vivenciadas 
diariamente ou frequentemente em suas casas. Neste momento, houve uma participação da maior 
parte da turma e com bastante interesse.

Depois, o professor apresentou outras situações-problemas relacionadas com o conteúdo de 
seleção aninhado. Novamente, os alunos foram questionados sobre como tais questões poderiam ser 
resolvidas em suas vidas, não fazendo referência ao ambiente escolar. Houve um grande envolvimento 
dos alunos, por meio de exemplos de situações que eles vivem dentro de casa com suas famílias.

Após este momento de participação ativa dos alunos, um dos exemplos citados por eles foi 
adotado para ser usado como o estudo de caso da turma. Dessa forma, buscou-se exemplificar o 
conteúdo e representá-lo em um fluxograma, associando os passos que eles fazem na prática com os 
passos necessários do algoritmo. 

Finalizando a explicação e terminado o exemplo do estudo de caso, foi solicitado que eles 
fizessem o fluxograma do exercício proposto. Os estudantes foram avisados de que teriam o tempo 
de 20 minutos para resolver o exercício, o qual poderia ser realizado em grupos com três pessoas. Os 
participantes do grupo deveriam discutir acerca da solução mais apropriada para resolver o exercício 
e, no caso de divergência, deveriam encontrar um consenso. 

Durante o tempo de resolução, muitos grupos procuraram o professor para tirar dúvidas ou 
verificar se estavam no caminho certo. Entretanto, não houve nenhuma interferência do professor 
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e tudo deveria ser discutido e resolvido entre os membros do grupo. Foram orientados a seguir o 
caminho que, na opinião deles, estivesse correto, baseado no que tinha sido discutido na aula até o 
momento e no exemplo exposto. No momento da correção, as soluções seriam discutidas e validadas 
em conjunto.

O tempo de 20 minutos, que inicialmente foi proposto pelo professor, acabou sendo pouco, foi 
prorrogada para 30 minutos. Tal prorrogação deu-se a pedido dos alunos, que alegaram que o tempo 
era insuficiente para discutir e chegar a um consenso com os membros do grupo. Então, após 30 
minutos, foi encerrada a atividade e iniciou-se a sua correção. Nesse momento, cada grupo informou 
como resolveu a situação.

No primeiro momento, foi aberto o espaço para que relatassem como resolveram o exercício, 
mas nenhum grupo quis iniciar, talvez com receio de ter feito errado. Então, o professor perguntou 
aleatoriamente aos grupos como eles desenvolveram determinada etapa do exercício. A cada nova 
etapa colocada no quadro, o professor questionava aos demais grupos se todos tinham feito da mesma 
forma, se concordavam com aquela proposição e, caso alguém tivesse resolvido de forma diferente, 
deveriam explicar a sua solução, de modo que pudesse ser comparada e discutida.

A discussão de resolução do exercício no quadro foi muito interessante e houve o envolvimento 
maior ainda dos alunos em discutir como cada um tinha feito e por qual razão achavam que o seu 
estaria certo ou o outro estaria errado. Como a discussão foi muito construtiva, o professor resolveu 
estendê-la, a fim de que o assunto pudesse ser mais bem internalizado pelos alunos. Sendo assim, 
não foi possível, neste encontro, realizar a resolução do mesmo exercício em forma de algoritmo, 
conforme previsto no planejamento.

No segundo encontro, o professor pediu que os alunos formassem os mesmos grupos da 
aula anterior e que se dirigissem ao Laboratório de Informática. Após retoma a atividade do primeiro 
encontro, os alunos tinham o tempo de 15 minutos para resolver o exercício na forma de algoritmo. 

Depois de passado o tempo, o professor iniciou a correção do exercício no quadro com a 
mesma dinâmica relatada no encontro anterior. A discussão entre os alunos foi um pouco menor que 
no primeiro encontro. Alguns grupos não conseguiram terminar a atividade, pois tiveram dificuldade 
em como transcrever para algoritmo o que já tinha sido resolvido em fluxograma.

Encerrada a correção do exercício no quadro, foi solicitado que os grupos fizessem os mesmos 
exercícios nos computadores. Primeiro deveriam criar o fluxograma utilizando o software DIA e, 
posteriormente, desenvolver o algoritmo no software VISUALG. Somente um aluno de cada grupo 
operou o computador e os outros o ajudaram a escrever a orientar acerca da coerência da estrutura e 
dos comandos utilizados. A construção do algoritmo no VISUALG só seria considerada concluída se 
o aluno conseguisse validar todos os casos descritos na parte de validação do exercício.

Todos os grupos foram informados, no início da atividade, do tempo de 15 minutos para 
concluir. Porém, mais uma vez, o tempo foi insuficiente e houve a necessidade de prorrogação para 
30 minutos. Mesmo com a prorrogação, a grande maioria não conseguiu validar o algoritmo com os 
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dados descritos na parte de validação. Alguns grupos terminaram apenas de escrever e outros não 
conseguiram nem terminar de escrever.

Então foi discutido, em torno de apenas 10 minutos, se a parte que os grupos fizeram foi 
realmente conforme correção do exercício ou se tiveram que fazer ajustes. Poucos grupos se 
manifestaram, informando que, no geral, estavam corretas as correções, mas que foi necessário fazer 
poucos ajustes e que não conseguiram validar o algoritmo por falta de tempo.

Finalizado o tempo de discussão, pediu-se que os alunos formassem outros grupos, não 
podendo nenhum grupo ter duas pessoas que já faziam parte do grupo atual. Em seguida, foram 
questionados sobre como eles resolviam, no seu dia a dia, problemas que possuem mais de uma 
condição, ou seja, dois ou mais critérios, para poderem fazer algo ou ir a algum lugar, por exemplo. 
Mais uma vez, deixou-se de lado o conteúdo formal estudado até o momento.

Durante a discussão, os alunos se envolveram bastante nos problemas que exigem duas 
ou mais condições e compreenderam qual a importância de cada condição, conseguindo dar bons 
exemplos de como as regras são definidas, como elas precisam ser satisfeitas para poder ou não 
resolver um problema ou uma situação. Houve um bom envolvimento da maioria dos alunos, que 
conseguiram chegar a um consenso mais rápido em ralação à discussão do primeiro encontro.

Tendo em vista que os alunos entenderam como as condições ou critérios são importantes 
e que estes devem ser avaliados, foi solicitado que os novos grupos resolvessem o outro exercício 
diretamente nos softwares DIA, e posteriormente, no VISUALG. Eles deveriam fazer a validação 
com os dados fornecidos no exercício para considerar o exercício como concluído. Foi informado o 
tempo de 30 minutos para resolução e que, posteriormente, seria feito a correção da mesma forma 
que foi feito no exercício anterior. Novamente, os alunos manifestaram que o tempo foi insuficiente 
para concluir a atividade, então se delimitou-se que poderiam concluí-la até o término do período da 
aula. Em função disso, não foi possível fazer a correção do exercício durante o encontro.

O terceiro encontro foi realizado no Laboratório de Informática. Inicialmente, relembrou-se 
o que foi discutido no primeiro encontro sobre seleção dupla e aninhado. Após este momento inicial, 
deveriam dar exemplos de problemas que eles precisassem resolver no seu dia a dia, em que uma 
decisão pode cancelar a necessidade de avaliar as demais ou não, que é o caso de seleção aninhado. 
Os alunos não conseguiram dar exemplos deste cenário e confundiram-na com seleção dupla com 
mais de uma condição. Então, o professor colocou algumas hipóteses de situações que talvez 
eles já tivessem vivido e pediu para que comparassem a diferença deste exemplo com o que eles 
estavam relatando. A partir de então, alguns conseguiram entender, mas outros não se manifestaram 
claramente, deixando o professor em dúvida se a diferença tinha sido sanada ou não.

A discussão durou um tempo maior do que o previsto, devido à dificuldade dos alunos em 
distinguir o que realmente é uma seleção aninhada. Encerrada a discussão e a apresentação dos 
exemplos, foi solicitado que a turma se organizasse novamente em novos grupos de três alunos, 
mantendo o critério de que nenhum grupo poderia ter dois alunos que já tivesse participado do grupo 
anteriormente.
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Pediu-se aos grupos que resolvessem o próximo exercício e que teriam o prazo de até 20 
minutos para encerrar a aula. Foi informado também que somente um aluno do grupo deveria operar 
o computador, os outros deveriam ajudá-lo e orientá-lo, trabalhando como uma equipe. Além disso, 
deveriam fazer primeiro o fluxograma e, posteriormente, o algoritmo, e todos os exercícios deveriam 
ser feitos diretamente nos softwares DIA e VISUALG. No VISUALG, deveriam ser usados os dados 
de validação fornecidos no exercício.

Faltando 20 minutos para o término do encontro, o professor solicitou que os alunos 
encerrassem a resolução para iniciar a correção. Novamente os grupos reclamaram que o tempo não 
foi suficiente. Embora a maioria dos grupos tenha conseguido resolver, não conseguiram validar 
totalmente a resposta. Este período de discussão consumiu mais cinco minutos até que realmente 
fosse possível começar a correção.

Durante a correção, utilizando a mesma dinâmica dos exercícios anteriores, houve boas 
discussões de como o algoritmo deveria ser construído para estar correto. Como o tempo não foi 
suficiente e a discussão começou a se prolongar muito, o professor teve que interferir nas opiniões 
dos grupos, fazendo alguns questionamentos. A partir daí possível prosseguir com a discussão e 
concluir a correção.

Considerações sobre a proposta de intervenção

Com esta intervenção em sala de aula, foi possível identificar pontos positivos e negativos. Em 
primeiro lugar, ao preparar uma aula e definir as estratégias utilizadas, é muito importante considerar 
a quantidade de alunos envolvidos. Em turmas numerosas, quanto maior for o conhecimento e a 
participação dos alunos, mais difícil será para trabalhar algumas atividades, principalmente as 
práticas, devido ao surgimento de muitas dúvidas durante o desenvolvimento das atividades e o fato 
de que o professor não conseguirá dar a devida atenção a todos, conforme é necessário para o bom 
andamento do planejamento.

Na proposta aqui relatada, não foi possível executar por completo as atividades propostas, 
sendo necessário improvisar e adaptar-se às novas situações. A dificuldade principal foi o tempo 
subestimado para executá-las, tanto para os alunos em grupos, quanto para as discussões gerais dos 
grupos. Outra dificuldade foi que, por se tratar de uma turma de ensino médio, os alunos se dispersam 
muito facilmente, principalmente durante as discussões. 

Considera-se que o fato de não ter tido tempo para que eles mesmos resolvessem o exercício 
e validassem a solução com os dados propostos nos exercícios foi o ponto mais prejudicial da 
proposta. Esta seria a parte principal da resolução de problemas, em que eles teriam que investigar 
o que escreveram, compreender o motivo por que o resultado esperado não era apresentado e chegar 
aos resultados esperados. Isso permitiria entender claramente a sequência lógica e estrutural da 
construção do algoritmo.

Mesmo com todos os pontos negativos relatados anteriormente, acredita-se que a proposta 
tenha alcançado bons resultados. Conforme relatado no desenvolvimento das atividades, iniciar a aula 
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contextualizando os alunos sobre problemas vividos por eles no dia a dia, questioná-los sobre como 
eles lidam com essas situações para resolvê-la e somente depois apresentar como essas situações são 
representadas e definidas no fluxograma e no algoritmo (SIEMENS, 2004), fez com que houvesse 
um envolvimento de praticamente todos os alunos durante as explicações. 

Pôde-se evidenciar que houve construção do conhecimento visto que, nos encontros 
subsequentes, ao serem questionados, todos sabiam as regras, apesar de ter um pouco de dificuldade 
de representá-las. Além disso, sabiam explicar quando e porque deveriam usá-las.

A utilização da tecnologia, neste caso os softwares, para construção do fluxograma e do 
algoritmo foi muito importante e positiva, porque os alunos se sentiram desafiados em concluir a 
atividade e queriam mostrar que eram capazes. Este ambiente se deu, principalmente, por causa 
do VISUALG, devido à possibilidade de validação e realização de testes, o que fez com que eles 
pudessem testar tudo que imaginavam e validar sem a necessidade do professor para corrigir, apenas 
interagindo no próprio grupo (MAIA, 2012).

A proposta de divisão em grupos e sempre com pessoas que ainda não tinha trabalhado 
nenhuma outra atividade, foi com o intuito de que os alunos interagissem com outras ideias e opiniões 
diferentes. O resultado foi positivo, porque durante as resoluções percebiam-se discussões de como 
seria a solução e isso trouxe outras visões de possibilidade de resolução para os alunos.

Sendo assim, o desempenho geral pode ser considerado positivo. Em sua maioria, os alunos 
tiveram um bom envolvimento, participação, maior interesse em participar das discussões, em 
defender seus pontos de vistas, suas opiniões e tentar resolver os problemas que lhes foram propostos. 
Esse interesse em resolver os exercícios não foi unanimidade, mas foi muito maior se comparado à 
utilização de técnicas tradicionais de aula.

Apesar dos problemas e das dificuldades relatados, considera-se que os resultados obtidos na 
aplicação do projeto foram satisfatórios, porque se pôde constatar durante a realização das atividades 
o entendimento do conteúdo, mesmo em outros encontros realizados posteriormente. Alguns alunos 
solicitaram que as demais aulas continuassem com a mesma proposta, por ser uma aula mais dinâmica 
e desafiadora. Por meio de conversas com alguns alunos com maior dificuldade, eles relataram que 
conseguiram entender o conteúdo e se sentiam mais confiantes para resolver outros exercícios. O 
presente estudo encontra-se em andamento, sendo que ainda está sendo analisado o desenvolvimento 
das atividades e busca-se indicadores mais precisos de sua aplicabilidade. Espera-se que com o 
desenvolvimento da dissertação do primeiro autor deste estudo, sejam obtidas inferências potentes 
sobre a construção do raciocínio lógico mais adequado para interpretar os problemas propostos e que 
os alunos consigam criar algoritmos que usam estruturas de decisão de forma correta.
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Resumo. A utilização de microrganismos precipitantes de carbonato de cálcio ou calcita (CaCO3) 
vem sendo proposta como uma alternativa para solucionar os problemas de fissuração dos materiais 
cimentícios sem interferir nas suas propriedades. Para adicionar os microrganismos à mistura e 
garantir sua sobrevivência no meio alcalino é recomendado envolvê-los em uma cápsula, juntamente 
com os nutrientes que necessitam para realizar a precipitação do CaCO3. Nesse contexto o objetivo 
desse trabalho foi induzir a autocicatrização de corpos de prova (CPs) de argamassa, utilizando um 
microrganismo precipitante do CaCO3, encapsulado com alginato de sódio e com alginato de sódio e 
amido combinados. O microrganismo utilizado foi o Bacillus subtilis ATCC6633 que foi encapsulado 
por meio de extrusão. O microrganismo foi adicionado, de forma livre e encapsulado, aos corpos de 
prova de concreto que tiveram as fissuras induzidas por ensaio de flexão. Após, os corpos de prova 
foram mergulhados em água e água com ureia para ativação do microrganismo e, posteriormente, 
observou-se a recuperação das fissuras. As amostras contendo o microrganismo, encapsulado ou 
livre, foram comparadas aos corpos de prova de referência, onde o mesmo não foi adicionado. Ao 
final do período de cem dias observou-se a cicatrização das fissuras nos CPs contendo microrganismo 
encapsulado. Não foi verificada diferença de cicatrização entre os CPs mergulhados em água e água 
com ureia. Os resultados obtidos indicam a viabilidade da utilização de microrganismo autógeno para 
a cicatrização de fissuras em corpos de prova de argamassa.
Palavras-chave: Carbonato de cálcio; Calcita. Bacillus subtilis; Bioconcreto.

Introdução

Os materiais cimentícios são os mais empregados na construção civil em todo o mundo. 
Isso ocorre em função de sua boa resistência à compressão e por conta do seu baixo custo quando 
comparado a outros materiais utilizados. Em contrapartida, a resistência à tração é limitada, o que gera 
fissuras nas estruturas. Para compensar essa limitação, reforços com aço são comumente utilizados 
e, embora aumentem a vida útil e limitem a abertura de fissuras que surgem devido aos esforços 
de tração, elas acabam aparecendo com o passar dos anos na maioria dos casos (TITTELBOOM; 
BIELE, 2013). 

As fissuras surgem por diversos fatores que podem advir tanto das propriedades do material 
cimentício e das interações entre seus constituintes (MEHTA; MONTEIRO, 2014), quanto da má 
execução do projeto ou da precária utilização dos usuários após o elemento estrutural estar concluído 
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(MAZER, 2008). Outro fator apontado como responsável pela deterioração das estruturas é a 
constante exposição aos microrganismos, às intempéries e aos gases da atmosfera. Isso pode causar 
danos à parte estrutural, aumentando o custo de manutenção, além da degradação dos componentes do 
concreto. Ademais, podem haver danos ambientais caso a edificação prejudicada seja, por exemplo, 
uma estação de tratamento de efluentes (BERTRON, 2014).

Para resolver o problema das fissuras em estruturas de concreto ou argamassa que surgem ao 
longo da vida útil de uma edificação, é necessário produzir mais cimento. O processo de fabricação 
do cimento é apontado como um dos principais responsáveis pela emissão de gases na atmosfera 
devido ao alto consumo de energia durante sua produção (VIEIRA, 2017). Segundo Maury e 
Blumenschein (2012) este processo pode causar danos ambientais, bem como prejuízos para a saúde 
das pessoas envolvidas na produção. Os autores apontam ainda que 3% dos gases de efeito estufa 
são de responsabilidade da indústria do cimento, bem como 5% da emissão de CO2. Para diminuir 
a produção de cimento e, consequentemente, a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, alguns 
autores vêm propondo a autocicatrização do concreto (TITTELBOOM; BIELE, 2013; THIVYA; 
CHANDRASEKAREN, 2016; JONKERS; SCHLANGEN, 2007; WIKTOR; JONKERS, 2011).

Para regenerar as fissuras que surgem nas estruturas feitas com materiais à base de cimento, 
Tittelboom e Biele (2013) citam a característica de autocicatrização autógena destes materiais, a 
qual se manifesta quando ocorrem, dentro da mistura já endurecida, reações que podem preencher os 
espaços vazios, por hidratação contínua dos próprios constituintes do concreto, ou por carbonatação 
do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Eles mencionam ainda alguns estudos em que foram utilizados 
aditivos ou adições para tentar induzir esse processo, como a adição de fibras ou agentes cristalizantes 
à mistura de material cimentício fresco. 

São conhecidas diversas técnicas utilizadas para reparar as fissuras no concreto, mas elas 
apresentam desvantagens como degradação ambiental e diferença de coeficiente de expansão entre 
os materiais cimentícios e os materiais utilizados. Em função disso, surgiu a proposta de utilização 
de bactérias precipitantes de carbonato de cálcio como uma alternativa de reparo não agressiva ao 
meio ambiente (THIVYA; CHANDRASEKAREN, 2016). 

Jonkers e Schlangen (2007) apontam que, embora tenham resultados satisfatórios na 
autoreparação de fissuras, os aditivos e adições podem alterar a resistência característica destes 
materiais. Os autores propõem a utilização de microrganismos precipitadores de calcita (CaCO3) 
adicionados à mistura fresca de concreto ou argamassa para reparar as fissuras sem comprometer o 
desempenho da estrutura. Wiktor e Jonkers (2011) observaram que ao adicionar os microrganismos 
diretamente à mistura, estes tinham sua atividade reduzida para apenas alguns dias, pois os 
componentes da mistura os esmagavam ou então a alta alcalinidade da pasta de cimento deixava-os 
inativos.

Vieira (2017) menciona o microencapsulamento do microrganismo, no qual o mesmo é 
envolto por uma cápsula, como uma forma de preservar o agente de cicatrização na fase da mistura 
dos materiais cimentícios, além de protegê-lo da alcalinidade existente no meio. A autora cita também 
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a possibilidade de encapsular, junto com o microrganismo, nutrientes que auxiliarão no processo 
metabólico de produção de cristais. Bashir et al. (2016) reforçam a importância do encapsulamento 
do microrganismo quando mencionam que o pH da mistura, que pode chegar a 13, torna o ambiente 
altamente alcalino e a maioria das bactérias não sobrevive a ambientes com pH superior a 10.

Objetivo

Avaliar a capacidade de autocicatrização de corpos de prova de argamassa de cimento Portland 
por meio da adição do microrganismo Bacillus subtilis ATCC6633.

Referencial teórico

A autocicatrização do concreto traria enormes benefícios, uma vez que nem sempre as 
fissuras são visíveis ou de fácil acesso. Sem mencionarmos ainda os custos indiretos em função da 
produtividade e os transtornos que podem vir a surgir no entorno da obra devido à necessidade de 
utilização de máquinas ou caminhões para os reparos (TITTELBOOM; BIELE, 2013). Para que o 
concreto seja considerado auto-regenerador é necessário que as bactérias envolvidas no processo 
sejam capazes de transformar os nutrientes orgânicos adicionados à mistura em cristais de calcita 
inorgânicos e insolúveis e que estes fechem as fissuras (BASHIR et al., 2016).

Wiktor e Jonkers (2011) mencionam que em estudos anteriores foram comparados corpos de 
prova de argamassa com adição de bactérias e sem adição de bactérias. Nos exemplares onde havia 
microrganismos foi possível retirar amostras de calcita precipitada nas superfícies das fissuras. Nos 
demais não foi possível retirar essas amostras, pois a precipitação foi mínima.

Segundo Thivya e Chandrasekaren (2016) nos estudos publicados sobre o uso de 
microrganismos para a autocicatrização do concreto é possível observar que todos mencionam 
a precipitação de CaCO3 como a principal vantagem do processo. Também há uma variedade de 
propostas, sendo que em cada uma delas um tipo de bactéria é utilizado com o propósito citado. O 
Quadro 01 relaciona os microrganismos, os meios de cultura e as condições de crescimento utilizados 
pelos autores. Em todos os estudos os resultados foram comparados à amostra controle (corpos de 
prova sem adição de microrganismos).

Quadro 01 - Estudos realizados com diferentes microrganismos

Microrganismo Composição do meio de 
cultura Condições de crescimento Autores

Sporosarcina pasteu-
rii DSM33;

Bacillus cohnii 
DSM6307; Bacillus 
halodurans DSM497 
e Bacillus pseudofir-
mus DSM8715

0,2 g/L de NH4Cl, 0,02 g/L 
de KH2PO4, 0,225 g/L de 
CaCl2, 0,2 g/L de KCl, 0,2 
g/L de MgCl2, 6H2O, 1 mL/L 
de solução de oligoelemen-
tos SL12B, 0,1 g/L de extra-
to de levedura, 6,45 g/L sal 
trissódico ácido e 8,4 g/L de 
bicarbonato de sódio

O pH do meio foi de 9,2. Culturas 
foram incubadas em frascos Erlen-
meyer de 2 L em uma mesa agita-
dora a 150 rpm. O crescimento foi 
monitorado por microscopia

JONKERS e SCHLAN-
GEN (2007).
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Microrganismo Composição do meio de 
cultura Condições de crescimento Autores

Bacillus subtilis 
IFO13719

5 g/L de peptona,

5 g/L de NaCl e 3 g/L de ex-
trato de levedura.

As bactérias foram cultivadas em 
meio

líquido, com ureia e acetato de cál-
cio, em tubo de reação estéril sela-
do.

NUGROHO, SATYAR-
NO e SUBYAKTO 
(2015).

Bacillus subtilis JC3 Peptona, NaCl, extrato de

levedura.

A cultura foi

mantida em slants de ágar nutriente 
e as inclinações foram incubadas a 
37 ºC.

PRADEEPKUMAR et al. 
(2015).

Bacillus sphaericus 
LMG22557

20 g/L de extrato de levedu-
ra e 20 g/L de ureia.

Cultura foi incubada a 28 ºC. Os 
esporos colhidos por centrifugação 
e ressuspensos em solução salina 
estéril (NaCl 8,5 g/L) que foi pas-
teurizada.

WANG et al. (2015).

Bacillus subtilis 
ATCC6633

Plate Agar Count – PCA1; 
20 g/L de extrato de levedu-
ra; 20 g/L de ureia P.A; 50 
g/L cloreto de cálcio dihi-
dratado

Placas de petry foram mantidas em 
estufa de cultura a temperatura de 
28 ºC ± 2 ºC.

VIEIRA (2017).

Fonte: Autores citados

Jonkers e Schlangen (2007) adicionaram os microrganismos no concreto de duas formas 
distintas: adicionando os mesmos na água da mistura do concreto e imobilizando os microrganismos 
em cimento-pedra. Realizaram testes de verificação de esporos nas células incorporadas ao cimento-
pedra, testes de resistência à tração e compressão, além da verificação da capacidade de precipitação 
de CaCO3. Os resultados mostraram que apenas o S. pasteuri não produziu esporos, enquanto os 
outros três microrganismos, B. cohnii, B. halodurans e B. pseudofirmus, produziram esporos 
abundantemente. Os resultados de resistência não mostraram diferenças significativas em comparação 
aos corpos de prova de controle. Por fim, verificaram a precipitação de cristais semelhantes à calcita 
na superfície das amostras quando estas foram colocadas em meio contendo extrato de peptona e 
levedura.

Nugroho, Satyarno e Subyakto (2015) utilizaram cinza volante pulverizada impregnada com os 
microrganismos preparados em meio líquido nutriente. Foram adicionadas diferentes concentrações 
de B. subtilis nos corpos de prova para observar as implicações no teste de compressão. Também 
foram realizados testes de flexão e permeabilidade, além da verificação da capacidade de fechar as 
fissuras induzidas de 0,2 mm. O corpo de prova foi submerso em uma solução líquida com ureia e 
acetato de cálcio por 60 dias. Nos resultados os autores concluem que a concentração de bactérias 
de 105 células/mL melhorou a resistência a compressão e diminuiu a permeabilidade do corpo de 
prova. Nos testes de flexão verificaram recuperação de rigidez após o fechamento das fissuras pelos 
microrganismos. Também verificaram que o fechamento de fissuras podia ser observado após sete 
dias.

1 Composição: 5,0 g/L de peptona de caseína; 2,5 g/L de extrato de levedura; 1,0 g/L de D(+) glucose; -14,0 g/L de 
Agar-agar.
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Pradeedkumar et al. (2015) imobilizaram o microrganismo livre em terra de diatomácea 
que foi adicionada à mistura do concreto. Em testes de resistência à compressão, os resultados 
foram de aumento de resistência. Mencionam ainda que, embora o microrganismo não tenha sido 
encapsulado, as fissuras fecharam. Porém, não fica claro no estudo se o fechamento ocorreu pela 
ação do microrganismo ou pela capacidade que o concreto tem de autocicatrizar-se.

Wang et al. (2015) utilizaram alginato de sódio modificado como material de parede das 
cápsulas. Foram realizados testes para verificar germinação e a ativação da enzima urease pelos 
esporos, a precipitação de CaCO3, a capacidade do alginato de segurar os esporos dentro da cápsula, 
capacidade de absorção do hidrogel, influência do amido modificado nas propriedades mecânicas 
da argamassa e atividade bacteriana na argamassa. Os resultados comprovaram a viabilidade dos 
esporos e o consumo de ureia por estes após o encapsulamento, além de análises termogravimétricas 
que atestaram a precipitação de CaCO3. Também foi constatado que alguns esporos saíram da 
cápsula, mas não em quantidade expressiva, e que o hidrogel a base de alginato consegue absorver a 
umidade do ambiente, o que é benéfico para a atividade bacteriana. Por fim, os resultados em relação 
às propriedades do concreto mostram uma ligeira redução de trabalhabilidade e da concentração de 
oxigênio. 

Vieira (2017) mergulhou os corpos de prova de concreto em um recipiente com capacidade 
para 5 L onde havia solução nutriente. Logo após adicionou os microrganismos e, 48 h depois, as 
amostras foram retiradas e mantidas em temperatura ambiente para secagem. Os testes realizados 
foram para verificação de precipitação de CaCO3. Como resultados a autora descreve a presença de 
cristais de calcita na superfície dos corpos de prova. 

Metodologia

Os materiais constituintes do estudo foram: microrganismo, nutrientes para o meio de cultura, 
materiais de parede para a preparação das cápsulas e os componentes do concreto para os corpos de 
prova.

Determinação do meio de cultura para crescimento do microrganismo

O microrganismo utilizado para o estudo foi o Bacillus subtilis ATCC6633, cedido pelo 
Laboratório de Microbiologia da Universidade do Vale do Taquari – Univates. Os nutrientes utilizados 
para preparação do meio de cultura líquido para crescimento microbiano estão apresentados na Tabela 
01 e compõem o meio de cultura Luria-Bertani (LB). Foram utilizadas duas composições deste meio 
para comparar e determinar em qual delas o microrganismo cresceria melhor. Para o meio de cultura 
sólido foi acrescentado ágar bacteriológico (15 g/L) aos componentes do meio líquido.
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Tabela 01 – Composição dos meios de cultura testados para crescimento microbiano

Meio de Cultura 1 (MC1) Meio de Cultura 2 (MC2)
Extrato de Levedura 5 g/L Extrato de Levedura 5 g/L
Cloreto de Sódio (NaCl) 10 g/L Cloreto de Sódio (NaCl) 10 g/L
Peptona 10 g/L Triptona 10 g/L

Fonte: adaptado de Nugroho, Satyarno e Subyakto (2015).

Para os dois meios o crescimento microbiano foi acompanhado pela determinação de sua 
densidade ótica (DO), em espectrofotômetro, e também por contagem de unidades formadoras de 
colônia (UFC) em placas de petri. As técnicas foram realizadas em triplicata.

Encapsulamento do microrganismo

As composições dos materiais de parede para preparação e formação das cápsulas utilizadas 
para o encapsulamento do microrganismo estão na Tabela 02.

Tabela 02 – Materiais de parede para encapsulamento do microrganismo

Composição 1 Composição 2
Alginato 1,5 % (m/v) Alginato 1,5 % (m/v)
- - Amido 1,0 % (m/v)

Fonte: Martin et al. (2013).

Para o encapsulamento, o microrganismo previamente crescido no meio líquido que se 
mostrou mais adequado, foi colocado em geladeira a 8 ºC por 72 h para esporular. Após esse período, 
alíquotas de 10 mL do material de parede foram misturadas com alíquotas de 10 mL contendo os 
microrganismos esporulados. Com o auxílio de uma pipeta pasteur essa mistura foi gotejada em uma 
solução de cloreto de cálcio (CaCl2) (0,5 M) formando as cápsulas com o microrganismo e o meio de 
cultura. 

Aplicação do microrganismo nos corpos de prova de argamassa

O traço utilizado para a mistura da argamassa foi 1: 2,4: 0,48 sendo, respectivamente, cimento, 
areia e água, e foi proposto por Wiktor e Jonkers (2011). A argamassa foi preparada em um misturador 
e de acordo com a NBR 7215 (ABNT, 1996). Os CPs foram moldados em fôrma prismática de 
medidas 4 cm x 4 cm x 16 cm para posterior ensaio de tração na flexão. Foram realizadas três 
moldagens, em datas diferentes, onde foram moldados 3 CPs prismáticos para cada tratamento e 2 
CPs de referência (sem adição de microrganismo), como mostra o esquema da Figura 01.
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Figura 01 – Quantidade de CPs moldados e os tratamentos realizados em cada CP. a) CPs prismáticos 
com microrganismo; b) CPs prismáticos de referência.

As cápsulas com o microrganismo foram adicionadas à argamassa já nas fôrmas, entre as duas 
camadas de adensamento (Figura 02). Os CPs foram para a câmara úmida - a uma temperatura de 23 
ºC ± 2 e umidade acima de 95% - por dois dias até serem desformados e permaneceram mais cinco 
dias na câmara úmida para que ocorresse a cura do concreto. 

Figura 02 – Corpos de prova moldados: a) primeira camada de argamassa já adensada, com a tela e 
as cápsulas; b) corpos de prova de referência recém moldados.

Indução das fissuras e acompanhamento da cicatrização

Para auxiliar na indução das fissuras nos CPs prismáticos foi colocada uma tela com trama de 
0,5 x 0,5 cm em cima da primeira camada de argamassa já adensada em todos os CPs prismáticos. 
Após os sete dias de cura foram separados dois CPs prismáticos de cada tratamento e os dois CPs 
de referência para aplicação de carga e indução das fissuras em prensa hidráulica (Figura 03). Um 
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CP prismático de cada tratamento foi armazenado em câmara úmida por 100 dias para verificação da 
resistência das cápsulas dentro dos CPs.

Figura 03 – CP prismático em ensaio de resistência à tração em prensa hidráulica.

Análise de dados

Meio de cultura e curva de crescimento microbiano

Após comparação dos resultados e das curvas de crescimento microbiano (Gráficos 1 e 2), não 
foi encontrada diferença significativa (p≤0,05) entre os dois meios de cultura. O MC1 foi escolhido 
em função de a peptona ser um material com custo mais baixo que a triptona. Entre os estudos de 
referência em que essa composição de meio também foi utilizada, embora a curva de crescimento 
não tenha sido apresentada e outros microrganismos tenham sido utilizados, os autores relatam a 
ocorrência do crescimento microbiano de forma positiva (PRADEEPKUMAR, 2015; NUGROHO, 
SATYARNO e SUBYAKTO, 2015). Vieira (2017) utilizou o B. subtilis ATCC6633 e, embora a autora 
tenha utilizado um meio de cultura com outros componentes além dos utilizados neste trabalho, os 
resultados encontrados para o tempo ótimo de crescimento foram os mesmos (24 h).

Gráfico 01 - Curvas de crescimento do microrganismo em densidade ótica (DO). a) Curva de 
crescimento em Meio de cultura 1; b) Curva de crescimento em Meio de cultura 2.
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Gráfico 02 – Curvas de crescimento por log UFC/mL. a) Curva de crescimento em Meio de cultura 1; 
b) Curva de crescimento em Meio de cultura 2.

Material de parede das cápsulas 

Em testes prévios foram preparadas cápsulas sem microrganismo e adicionadas aos CPs 
prismáticos no mesmo procedimento mencionado anteriormente, onde dois CPs foram armazenados 
em câmara úmida e dois CPs ficaram ao ar livre. Após sete dias foi aplicada carga e os CPs foram 
partidos ao meio para verificação visual. Como mostra a Figura 04, as cápsulas se mantiveram 
intactas apenas nos CPs que foram armazenados em câmara úmida, indicando que a umidade das 
cápsulas foi consumida pela argamassa nos CPs que ficaram ao ar livre.

Figura 04 – Teste de durabilidade das cápsulas dentro dos CPs de argamassa. a) CP armazenado em 
câmara úmida com cápsula sobrevivente aos sete dias; b) CP armazenado ao ar livre sem cápsulas 
sobreviventes aos sete dias

Com os resultados obtidos optou-se por armazenar os CPs moldados para o trabalho em 
câmara úmida até seu rompimento. Para fins de comparação apenas um estudo (WANG et al., 2015) 
utilizou alginato como material de parede e utilizou o mesmo modificado e sob outra técnica de 
encapsulamento. Os autores fizeram a síntese do alginato, adicionando à mistura anidrido metacrílico 
e hidróxido de sódio, obtendo assim uma folha de alginato modificado. A esse procedimento 
adicionaram esporos de microrganismo. Ainda assim, a viabilidade do alginato como agente 
encapsulante já havia sido mencionada pelos autores e foi comprovada neste estudo.
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Cicatrização das fissuras

A indução das fissuras foi realizada aos sete dias, quando foram realizadas imagens por 
microscópio, como mencionado anteriormente. 

Por análise visual, após 42 dias foi possível observar os primeiros sinais de cicatrização nos 
CPs mergulhados na ureia e com o microrganismo encapsulado (Figura 05). Ao final do período 
observou-se a cicatrização tanto das fissuras mergulhadas em agua com ureia como daquelas 
mergulhadas apenas em água. Os CPs de referência, bem como os CPs com microrganismo livre, não 
apresentaram cicatrização visível a olho nu neste período, apenas foi possível detectar a redução das 
fissuras nestes por meio de observação em microscópio metalográfico.

Figura 05 – Cicatrização de fissura aos 42 dias

Após cem dias as imagens foram realizadas novamente em microscópio para verificar se 
houve formação de cristais. As Figuras 06 a 09 mostram a medição da fissura dos CPs aos sete e aos 
100 dias com ampliação de 20 x, e compara os resultados dos CPs mergulhados na ureia e na água 
durante o período.
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Figura 06 – Medição de fissuras aos sete e aos cem dias no CP com cápsula de alginato. a) CP 
mergulhado na ureia; b) CP mergulhado na água.

Figura 07 – Medição de fissuras aos sete e aos cem dias no CP com cápsula de alginato combinado 
com amido. a) CP mergulhado na ureia; b) CP mergulhado na água.
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Figura 08 – Medição de fissuras aos sete e aos cem dias no CP com microrganismo livre. a) CP 
mergulhado na ureia; b) CP mergulhado na água.

Figura 09 – Medição de fissuras aos sete e aos cem dias no CP de referência mergulhado na água.

Através das imagens é possível verificar que as fissuras dos CPs que continham o 
microrganismo encapsulado tiverem uma maior precipitação de cristais em comparação com aqueles 
que continham o microrganismo livre ou os CPs de referência. O resultado obtido vai de encontro 
ao que Wiktor e Jonkers (2011) mencionaram em seu trabalho, onde observaram que ao adicionar 
esporos de microrganismo diretamente na mistura este teve sua atividade reduzida. Vieira (2017) 
utilizou o mesmo microrganismo e um meio de cultura similar, porém utilizou aplicação externa, 
onde borrifou o cultivo microbiano na superfície dos CPs. Nos resultados a autora menciona a 
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ocorrência da formação de cristais de calcita, comprovados por imagens em microscópio eletrônico 
de varredura. 

Não foi observada diferença relevante entre os CPs mergulhados em água ou mergulhados em 
água com ureia no final do período. Porém, as fissuras mergulhadas em água com ureia apresentaram 
uma cicatrização mais rápida, como constatado por avaliação visual no decorrer do período. Vieira 
(2017) menciona a ureia como um facilitador e os resultados encontrados comprovaram. 

A Tabela 03 mostra a média de valores em milimetros (mm) da cicatrização das fissuras no 
final do período.

Tabela 03 – Média de cicatrização das fissuras aos 100 dias

Tratamento Cicatrização média (mm) Desvio Padrão
Cápsula de alginato (mergulhado na água com ureia) 0,02 0,01
Cápsula de alginato (mergulhado na água) 0,04 0,025
Capsula de alginato com amido (mergulhado na água 
com ureia) 0,02 0,01

Cápsula de alginato com amido (mergulhado na água) 0,01 0,005
Microrganismo livre (mergulhado na água com ureia) 0,01 0,005
Microrganismo livre (mergulhado na água) 0,01 0,005
Referência (mergulhado na água) 0,01 0,005

Ao final do período os CPs que ficaram armazenados em câmara úmida foram rompidos para 
observação de resistência das cápsulas. A Figura 10 mostra que as cápsulas foram preservadas.

Figura 10 – Presença de cápsulas no interior dos CPs aos 100 dias.

Resultados alcançados

Com base nos objetivos elencados os resultados alcançados foram:

• A composição do meio de cultura contendo extrato de levedura, cloreto de sódio e peptona 
mostrou-se adequada para o crescimento do B. subtilis ATCC6633.
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• As composições escolhidas como material de parede para as cápsulas que envolveram o 
microrganismo demonstraram boa resistência e durabilidade quando adicionadas aos CPs 
de argamassa e mantidas em condições adequadas de umidade. 

• Ao comparar a cicatrização das fissuras nos CPs que continham o microrganismo 
encapsulado com os CPs onde o mesmo foi adicionado de forma livre, é possível perceber 
que no primeiro a cicatrização ocorreu de forma mais expressiva, enquanto no outro houve 
pouca formação de cristais nas fissuras. Entre os CPs onde o microrganismo foi adicionado 
encapsulado foi possível concluir que a ureia acelera o processo de precipitação da calcita 
pelo microrganismo.

Ao término do trabalho é possível concluir que o objetivo principal foi alcançado, uma vez 
que os corpos de prova contendo microrganismo encapsulado tiveram uma maior cicatrização das 
fissuras se comparados com aqueles onde o microrganismo foi adicionado livre e com os corpos de 
prova de referência.

Embora as cápsulas tenham se mantido viáveis durante o período de cem dias, isso ocorreu 
em função de estarem em câmara úmida ou mergulhadas na água durante este período. Em condições 
de ausência de umidade isso não teria ocorrido, como mostrou o teste prévio de sete dias. Em função 
disso é sugere-se a realização de testes com outros materiais encapsulantes ou outros métodos de 
encapsulamento, que mantenham o microrganismo protegido e vivo durante o período.

O acompanhamento visual da cicatrização das fissuras mostrou resultados relevantes, que 
foram comprovados por análise em microscópio. Para trabalhos futuros recomenda-se a utilização 
de outro mecanismo para obtenção das imagens, onde seja possível registrar a fissura por completo 
e não apenas uma parte dela. Pois em algumas amostras a cicatrização total ocorreu em partes da 
fissura que não haviam sido registradas aos sete dias.
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ESTUDO SOBRE A COMPACTAÇÃO DE MISTURAS 
ASFÁLTICAS EM DIFERENTES TEMPERATURAS

Gabriela Thaís Lehnen Mendes, João Rodrigo Guerreiro Mattos

Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo sobre a influência da temperatura de compactação 
de misturas asfálticas em relação ao seu desempenho, simulando a aplicação destas misturas em obras 
de pavimentação fora da sua temperatura ideal. O estudo contemplou a moldagem e a compactação 
de corpos de prova em temperaturas de 100ºC, 130ºC e 160ºC, em misturas asfálticas com adição de 
polímero, utilizando o ligante asfáltico Flexpave 55/75. Para a obtenção dos resultados, realizou-se a 
determinação das propriedades volumétricas e mecânicas das misturas asfálticas, além da análise da 
relação da vida útil do pavimento com as diferentes temperaturas de compactação. As propriedades 
volumétricas deram-se através da obtenção da densidade aparente, do grau de compactação e do volume 
de vazios. Já as propriedades mecânicas foram obtidas com a realização dos ensaios de resistência à 
tração por compressão diametral e módulo de resiliência. Por fim, utilizou-se o programa SisPav para 
a verificação do comportamento de um determinado pavimento, possibilitando a análise da influência 
da temperatura de compactação na duração da sua vida útil. Os resultados permitiram concluir que 
as propriedades volumétricas e mecânicas das misturas sofrem incidência direta da temperatura de 
compactação das mesmas. Isto porque a elevação da temperatura proporciona uma melhor compactação 
da mistura, aumentando sua densidade, grau de compactação e consequentemente, reduzindo o seu 
volume de vazios. Além disso, o aumento da temperatura resulta em uma maior resistência à tração e 
um maior módulo de resiliência da mistura asfáltica. Quanto à vida útil do pavimento, a temperatura 
de compactação incide diretamente sobre esta, proporcionando reduções de até 90% no seu valor 
quando as misturas são compactadas abaixo da temperatura ideal.
Palavras-chave: Misturas asfálticas. Compactação. Temperatura. Vida útil.

INTRODUÇÃO

O modal rodoviário é hoje o mais utilizado no país. De acordo com os dados apresentados 
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) na Pesquisa CNT de Rodovias em 2013, cerca de 
65% da movimentação de cargas e 90% da movimentação dos passageiros do Brasil ocorrem pelas 
rodovias. A última pesquisa, em 2014, apontou que 49,90% da extensão avaliada apresenta algum 
tipo de deficiência, como buracos, trincas, afundamentos, ondulações, entre outros problemas. 

Para Bernucci (2008), apenas 12% da malha rodoviária nacional é pavimentada, e desta parcela 
aproximadamente 95% é composta por revestimento asfáltico. No entanto, não é nenhuma novidade 
o fato de que o pavimento tem sua vida útil extremamente afetada devido às tensões causadas por 
veículos com excesso de carga.

A fim de retardar o processo de deterioração do pavimento, bem como torná-lo mais resistente, 
tem se optado ultimamente pela utilização de modificadores que, segundo Balbo (2007) tem por 
objetivo “tornar o material mais rígido ao receber esforços (sofrendo menores deformações) e mais 
mole ao aliviar os mesmos esforços (apresentando maior recuperação elástica)”. A adição de polímero 
no ligante asfáltico aumenta sua excelência, todavia, os asfaltos modificados por polímero necessitam 
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de um rigoroso controle de qualidade, uma vez que as temperaturas de usinagem e aplicação deste 
divergem das adotadas para asfaltos convencionais.

Ceratti et al (2007) explica que as temperaturas de usinagem e de compactação da mistura 
asfáltica devem respeitar aquelas determinadas anteriormente em projeto. Birman apud Ceratti et 
al (2007) afirma que a grande maioria dos problemas causados durante a execução dos pavimentos 
seriam solucionados se fosse possível fazer com que as misturas asfálticas fossem todas compactadas 
dentro dos limites de temperaturas estabelecidos no seu projeto.

Soares, Silveira e Motta (2001), concluíram que à medida que a mistura asfáltica é submetida 
às temperaturas mais elevadas, sua densidade também aumenta. Ou seja, a temperatura está 
diretamente ligada com o desempenho da compactação da mistura asfáltica. 

OBJETIVOS 

Objetivos gerais

Estudo sobre o comportamento das misturas asfálticas com adição de polímero quando 
submetidas a diferentes temperaturas de compactação, analisando o impacto sobre a vida útil do 
pavimento.

Objetivos específicos

Simular, através da compactação de misturas asfálticas em diferentes temperaturas, a aplicação 
destas em obras de pavimentação fora do intervalo de temperatura estabelecido em projeto. O estudo 
possibilitou a análise do impacto causado na vida útil do pavimento e das propriedades mecânicas 
e volumétricas das misturas asfálticas, analisando o comportamento das misturas com adição de 
polímero, utilizando o ligante asfáltico Flexpave 55/75. Para tanto, determinou-se em laboratório as 
seguintes propriedades das misturas asfálticas moldadas:

- Densidade aparente;

- Volume de vazios;

- Grau de compactação;

- Resistência à tração por compressão diametral;

- Módulo de resiliência.

REFERENCIAL TEÓRICO

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)

É considerado como o mais comum e tradicional entre os tipos de revestimento asfáltico 
utilizado no país, segundo Balbo (2007). O CBUQ nada mais é do que mistura homogeneizada de 
agregados minerais e de ligante asfáltico, fabricada a quente em usina misturadora.



42 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

No Brasil, normalmente adota-se as especificações do DNIT para embasamentos técnicos e 
normatização dos serviços, devido ao seu cunho nacional. A especificação DNIT 031 (2006), define 
o CBUQ como “mistura executada a quente, com características específicas, composta de agregado 
graúdo, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a 
quente”.

O cimento asfáltico de petróleo (CAP), é utilizado como ligante na mistura. Possui diversos 
tipos, sendo comumente utilizado o CAP 50/70. O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória 
ou seixo rolado, enquanto o agregado miúdo pode ser areia ou pó de pedra. Além destes, outros 
materiais que respeitem as normas regentes podem ser empregados, adaptando-se às necessidades 
de cada projeto. A mistura deve respeitar os limites resistência à tração e percentual de vazios da 
mistura, conforme indicação do Quadro 1.

Quadro 1 - Valores limites para características das misturas

Características Método de
ensaio

Camada
de

Rolamento

Camada
de

Ligação 
(Binder)

Porcentagem de vazios, % DNER-ME 043 3 a 5 4 a 6

Relação betume/vazios DNER-ME 043 75 - 82 65 - 72
Estabilidade, mínima. (Kgf)

(75 golpes)
DNER-ME 043 500 500

Resistência à Tração por
Compressão Diametral

estática a 25ºC, mínima, MPa
DNER-ME 183 0,65 0,65

Fonte: DNIT (2006b, p. 5)

A execução da mistura deve respeitar às condições estabelecidas pela especificação, quanto 
à temperatura de usinagem. A temperatura do ligante varia de acordo com o material escolhido, 
uma vez que se determina a temperatura ideal baseando-se na relação temperatura-viscosidade. A 
faixa adequada é de 75 a 150 SSF “Saybolt-Furol”, estando preferencialmente em um intervalo entre 
75 a 95 SSF. O ligante não deve ter sua temperatura inferior a 107ºC e nem superior a 177ºC. O 
aquecimento dos agregados deve superar a temperatura do ligante em 10ºC até 15ºC, não podendo 
ultrapassar o 177ºC. (DNIT 031, 2006)

Asfalto modificado por polímero (AMP)

Para Bernucci et al (2008), os polímeros têm como principal objetivo melhorar o desempenho 
dos ligantes asfálticos, aumentando sua resistência. Cada vez mais utilizados, proporcionam 
melhoria ao tráfego, como conforto e segurança. O uso de asfaltos modificados tem por finalidade 
também o prolongamento da vida útil de um pavimento, reduzindo a frequência com que ocorrem as 
manutenções, sendo comumente utilizados em pontos com maior intensidade de tráfego.
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A adição de polímeros ao ligante asfáltico, segundo Brûlé apud Balbo (2007) desde o ínicio 
teve como princípio:

- Elevar a coesão do material;

- Reduzir a suscetibilidade térmica do CAP;

- Baixar a viscosidade à temperatura de aplicação;

- Resultar em CAP com baixa fluência (lenta);

- O CAP apresentar elevada resistência à deformação plástica, à fissuração e à fadiga;

- Garantir uma boa adesividade;

- O CAP ter melhor resistência ao envelhecimento.

Agregados

Para a execução das camadas constituintes do pavimento asfáltico são utilizados diversos tipos 
de agregados. Para Bernucci et al (2008) “agregado é um termo genérico para areias, pedregulhos e 
rochas minerais em seu estado natural ou britadas em seu estado processado”. Ainda para o autor, os 
agregados utilizados para a pavimentação podem ser divididos em três grupos, de acordo com sua 
natureza, seu tamanho e sua distribuição de grãos.

DNIT 031 (2006) subdivide-os em: graúdo, miúdo e material de enchimento (fíler).

- Graúdo: São os materiais com granulometria superior a 2,0mm. É o caso de britas, seixos e 
cascalhos;

- Miúdo: São os materiais com granulometria entre 0,075mm e 2,0mm. Areias e pó de pedra 
são exemplos desde agregado;

- Material de enchimento (fíler): Este material possui pelo menos 65% de suas partículas 
inferiores a 0,075mm. É representado pela cal hidratada e cimento portland, dentre outros.

METODOLOGIA

Materiais

Projeto da mistura asfáltica

O projeto da mistura asfáltica utilizado no presente estudo foi elaborado pelo Laboratório de 
Pavimentação (LAPAV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O projeto atende 
a Faixa C do DNIT, seguindo sua especificação 031/2006. Os Quadros 2 e 3 apresentam, em síntese, 
a composição e caracterização da mistura constantes no referido projeto.
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Quadro 2 - Especificação da mistura asfáltica

Peneira mm Limite Centro faixa Mistura
3/4" 19,100 100 100 100,00 100,00 100,00
1/2" 12,700 80 - 100 90 80,00 91,60 84,60
3/8" 9,500 70 - 90 80 72,10 86,10 79,10

Nº 4 4,760 44 - 72 58 45,20 59,20 52,20

Nº 10 2,000 22 - 50 36 30,20 40,20 35,20

Nº 40 0,420 8 - 26 17 15,00 25,00 20,00

Nº 80 0,180 4 - 16 10 8,20 16,00 13,20

Nº 200 0,074 2 - 10 6 4,90 8,90 6,90

Especificação e mistura
Faixa de trabalho

Fonte: Adaptado pela autora com base em UFRGS (2012)

Quadro 3 - Propriedades finais da mistura

Propriedade
Teor de Betume (%)

Volume de Vazios (%)

Relação Volume de Vazios (%)

Vazios do Agregado Mineral (%)

Massa Esp. Max. Medida (kN/m³)

Massa Esp. Aparente (kN/m³)

Estabilidade (kgf)

Fluência (1/100 in)

Resistência à Tração (MPa)

Módulo de Resiliência (MPa)

Relação Mr/Rt (adm)

Relação Est/Flûencia (kgf.m)

Relação Filler/Betume (%)

ESP 16/91 DAER Valor de projeto

-

>800

8 a 16

78,00

-

2,595

-

0,6 a 1,6 (Superpave)

-

-

-

1,21

4540

3752

119

17,20

1,39

2,498

1900

15,90

Propriedades finais da mistura - Definido segundo Método da NBR 15.619-A

4,90

4,003 a 5

75 a 82

>16

-

Fonte: Adaptado pela autora com base em UFRGS (2012)

Ligante

Para o estudo utilizou-se o ligante Flexpave 55/75. Optou-se pela utilização deste ligante 
devido ao uso frequente no estado do Rio Grande do Sul, facilitando sua obtenção. As especificações 
técnicas do ligante fornecida pelo distribuidor é apresentada no Quadro 4.
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Quadro 4 - Especificações técnicas do Flexpave 55/75

FLEXPAVE

55/75

ENSAIOS NA AMOSTRA VIRGEM: MÉTODO ABNT LIMITE DE 
ESPECIFICAÇÃO

Penetração (100g, 5s, 25°C)  NBR-6576 45 a 70

Ponto de Amolecimento, mín. NBR-6560 55

Ponto de Fulgor, mín. NBR-11341 235

Viscosidade Brookfield a 135°C, spindle 21, 20 rpm, máx., cP NBR-15184 3000

Viscosidade Brookfield a 150°C, spindle 21, 50 rpm, máx., cP NBR-15184 2000

Viscosidade Brookfield a 177°C, spindle 21, 100 rpm, máx., cP NBR-15184 1000

Ensaio de Separação de Fase, máx., °C NBR-15166 5

Recuperação Elástica a 25°C, 20cm, mín., % NBR-15086 75

ENSAIO NO RESÍDUO DO RTFOT
Variação de massa, máx., % NBR-15235 1

Variação do PA, °C máx. NBR-6560 -5 a +7

Percentagem de Penetração Original, mín. NBR-6576 60

Percentagem de Recuperação Elástica Original a 25°C, mín. NBR-15086 80

GRAU (ponto de amolecimento min. /
Recuperação Elástica min.)

Fonte: Adaptado pela autora com base em Greca Asfaltos (2014)

Também disponibilizado pelo fornecedor do ligante asfáltico, o Quadro 5 exibe as faixas 
de temperaturas adequadas para a realização da mistura e da compactação das misturas asfálticas, 
variando de acordo com o tipo de ligante empregado. O atendimento a estas temperaturas estabelecidas 
é necessário para garantir a qualidade do produto final.

Quadro 5 - Temperaturas convencionais de misturas e compactação - Ligantes asfálticos

Temperaturas (°C) FLEXPAVE 55/75
Ligante asfáltico 157 - 162
Agregado 167 - 172
Compactação (temperatura mínima) 145

Temperaturas Convencionais de Misturas e Compatação - Ligantes Asfálticos

Fonte: Adaptado pela autora com base em Greca Asfaltos (2014)

Programa Sispav

O programa busca a melhoria na elaboração dos projetos de pavimentação, tratando-se da 
sua eficiência estrutural. Isto dá-se através da utilização de métodos mecanísticos, uma vez que vem 
se buscando a diminuição do emprego de métodos empíricos para o dimensionamento e análise de 
pavimentos. Por tratar-se de uma estrutura, o pavimento deve ser avaliado através da resistência dos 
materiais nele empregado e dos carregamentos nele aplicados (FRANCO, 2007).

O SisPav é composto por mais de um programa, os quais permitem diferentes análises 
do pavimento. Para o presente trabalho utilizou-se o programa de Análise Elástica de Múltiplas 
Camadas (AEMC), responsável pelo cálculo de tensões, deformações e deslocamentos existentes 
no pavimento. No AEMC a estrutura do pavimento é lançada, sendo necessário informar para cada 
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camada o módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson do material que a compõe. Além disso, 
deve-se informar o tipo de carregamento de se deseja analisar, sendo permitido definir valores para 
pressão de pneus, carga do eixo, ou a carga de roda, coordenadas das rodas, ou a distância entre elas 
e entre os eixos. É possível também definir o local onde se deseja que ocorra a análise de tensões, 
deformações e deslocamento do pavimento.

Método

Introdução

A mistura asfáltica foi compactada em 3 diferentes temperaturas, respeitando um intervalo 
de 30ºC entre cada uma delas, sendo assim: 100ºC, 130ºC e 160ºC. A escolha deste intervalo teve 
por objetivo simular a compactação das misturas asfálticas em obras de pavimentação fora da sua 
temperatura ideal. Para a obtenção de maior precisão e atendendo as exigências da especificação 
DNER-ME 043 (1995), foram produzidos 3 corpos de prova para cada uma das situações citadas 
anteriormente. Os corpos de prova foram moldados pelo método Marshall, sendo posteriormente 
medidos e pesados a fim de se obter as características volumétricas além de passarem pelos ensaios 
de resistência à tração por compressão diametral e módulo de resiliência para obter as características 
mecânicas.

ANÁLISE DE DADOS

Resultados volumétricos

Apresenta-se a seguir os resultados obtidos para os principais parâmetros volumétricos das 
misturas asfálticas: densidade aparente, grau de compactação e volume de vazios.

A primeira análise realizada refere-se à densidade aparente das misturas asfálticas. O Gráfico 1 
apresenta os resultados obtidos utilizando o método de cálculo empregado no Brasil, pela NBR 12891 (1993) 
e pelo DNER 117 (1994) e o método do método de cálculo regido pela ASTM D 2726. Percebe-se que há 
um aumento na densidade aparente em relação à temperatura de compactação da mistura asfáltica. Quando 
maior a temperatura de compactação, maior a densidade aparente. 
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Gráfico 1 - Densidade x Temperatura

Fonte: Autora (2014)

Na sequência, o Gráfico 2 indica os resultados obtidos em relação ao grau de compactação 
das misturas. Assim como para a análise anterior, para o grau de compactação também se analisou 
os resultados através dos dois métodos de obtenção da densidade aparente das misturas asfálticas. 
Primeiramente, com a utilização da densidade aparente obtida através do método da NBR, observa-
se um grau de compactação acima do limite máximo em quase todas as misturas. Já nos resultados 
obtidos através da utilização do método ASTM para determinação da densidade aparente, encontrou-
se resultados que se enquadram em sua grande maioria dentro dos limites estabelecidos pela 
especificação vigente. 

Gráfico 2 - Grau de compactação x Temperatura

Fonte: Autora (2015)

Finalizando as análises em relação às propriedades volumétricas da mistura asfáltica, tem-
se a apresentação dos resultados do volume de vazios. Para a presente análise adotou-se a mesma 
prática aplicada para as análises de densidade aparente e grau de compactação. Empregou-se os 
dois métodos aqui anteriormente mencionados, proporcionando diferentes resultados. Analisando o 
método da NBR 16273 (2014), através do Gráfico 3, pode-se constatar, de um modo geral, que a 
mistura apresenta uma diminuição em seus volumes de vazios à medida em que a temperatura de 
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compactação é aumentada, todavia nota-se que há uma oscilação entre as misturas com Flexpave 
55/75 compactadas em 100ºC e 130ºC. Já nos resultados obtidos seguindo o método do Asphalt 
Institute apud ANTT (2014), conclui-se que o volume de vazios apresentou um decréscimo no seu 
percentual ao passo que a temperatura de compactação das misturas é aumentada, sem nenhuma 
oscilação.

Gráfico 3 - Temperatura x Volume de vazios

Fonte: Autora (2015)

De um modo geral, analisando as propriedades volumétricas apresentadas, pode-se concluir 
que existe uma relação direta entre elas, de modo que, quanto maior a densidade da mistura asfáltica, 
maior o grau de compactação e menor o seu volume de vazios. 

Resultados mecânicos

Os corpos de prova moldados foram submetidos a ensaios mecânicos de resistência à tração 
por compressão diametral (RT) e módulo de resiliência (MR). 

Os resultados obtidos no ensaio de resistência à tração por compressão diametral apresentam-
se no Gráfico 4. Percebe-se claramente que a resistência à tração aumenta à medida que a temperatura 
de compactação se eleva. Em todas as situações a resistência à tração ultrapassa a exigida pela 
especificação DNIT 031(2006) que é de no mínimo 0,65 MPa, tanto para a camada de ligação 
(binder) como também para a camada de rolamento. É importante enfatizar que a resistência à 
tração difere muito entre as temperaturas de compactação, uma vez que a RT da mistura asfáltica 
compactada à 160ºC é 170% maior do que a mistura compactada à 100ºC. Deste modo, os dados 
apresentados comprovam que a temperatura de compactação de uma mistura asfáltica é sem dúvida 
um fator determinante para a resistência à tração que esta mistura irá apresentar.
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Gráfico 4 - Resistência à tração x Temperatura

Fonte: Autora (2015)

Examinando os resultados obtidos através do ensaio de módulo de resiliência, através do 
Gráfico 5, constata-se certa semelhança em relação aos resultados obtidos pelo ensaio de RT, uma vez 
que o MR aumenta à medida que a temperatura de compactação da mistura asfáltica também aumenta. 
Porém, através da bibliografia apresentada, tem-se o conhecimento de que um módulo de resiliência 
alto, não representa necessariamente a excelência de um pavimento. Ao contrário, um MR muito 
acima do normal evidencia uma mistura muito rígida, passível de danos que podem ser causados 
pela instabilidade do subleito. Esta instabilidade se associada a esta rigidez do revestimento, não 
permite que este atue de forma adequada pela ausência de flexibilidade, causando o seu rompimento, 
o qual pode ser ligeiramente percebido através do aparecimento de trincas. Os resultados indicam 
que as misturas asfálticas compactadas à 160ºC, apresentam MR muito acima do convencional. 
Para Bernucci et al (2008), as misturas asfálticas que possuem módulo de resiliência entre 12.000 e 
20.000 MPa, tem seu módulo considerado elevado, caracterizando a estrutura do pavimento como 
um pavimento semi-rígido em relação a sua deformabilidade.

Gráfico 5 - Módulo de resiliência x Temperatura

Fonte: Autora (2015)
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O Gráfico 6 ilustram os resultados encontrados com a aplicação dos resultados para a 
determinação da vida útil dos pavimentos. Sabendo que o aumento a temperatura e do módulo de 
resiliência do revestimento proporcionam um decréscimo da deformação de tração do mesmo, é 
possível notar a partir dos dados apresentados que esta condição faz com que a vida útil do pavimento 
se eleve com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é o módulo de 
resiliência e menor é a deformação de tração do pavimento, tendo por consequência uma maior 
vida útil. A vida útil das misturas compactadas à 160ºC supera em mais de 10 vezes a vida útil das 
misturas compactadas à 100ºC, comprovando a necessidade da compactação das misturas asfálticas 
na temperatura adequada.

Gráfico 6 – Vida útil x temperatura

Fonte: Autora (2015)

RESULTADOS ALCANÇADOS

Diante do estudo realizado pode-se obter as seguintes conclusões:

i) A temperatura de compactação incide diretamente nas propriedades volumétricas e 
mecânicas das misturas asfálticas;

ii) A utilização do método ASTM para obtenção da densidade aparente mostrou maior coerência 
nos resultados se comparado com o método NBR/DNER. Esta coerência se deu pelo fato 
dos resultados obtidos através da utilização do método ASTM não apresentarem oscilações 
como os resultados obtidos pelo método da NBR/DNER. Conclui-se que o método ASTM 
mostra-se mais próximo do real, uma vez que considera os vazios superficiais das misturas 
asfálticas;

iii) As densidades aparentes obtidas através da utilização dos dois métodos apresentaram um 
aumento à medida que a temperatura de compactação foi elevada;

iv) O volume de vazios apresentou um decréscimo no seu percentual à medida que as 
temperaturas de compactação foram elevadas;
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v) A resistência à tração das misturas asfálticas apresentou-se maior ao passo que a temperatura 
de compactação foi elevada. A resistência aumentou cerca de 170% entre as temperaturas 
de 100ºC e 160ºC;

vi) O módulo de resiliência foi elevado juntamente da temperatura de compactação, 
apresentando módulo muito elevado na temperatura máxima de compactação;

vii) A deflexão do pavimento analisado apresentou redução à medida que a mistura asfáltica 
teve sua temperatura de compactação elevada, chegando a quase 30%;

viii) A tensão de tração do pavimento foi elevada com o aumento da temperatura de 
compactação, apresentando uma tensão superior a 100% maior nas misturas compactadas 
a 160ºC se comparadas às misturas compactadas a 100º;

ix) A tensão de deformação apresentou decréscimo à medida que a mistura teve sua 
temperatura de compactação reduzida, ficando em torno de 58%, considerando a variação 
de 100ºC para 160ºC;

x) A análise da vida útil do pavimento permitiu verificar a incidência direta que a temperatura 
de compactação tem sobre ela, uma vez que a redução da temperatura de 160ºC para 100ºC 
ocasiona uma redução da vida útil do pavimento de 90%.

Diante das conclusões já apresentadas pôde-se também concluir que:

i) As baixas temperaturas de compactação tem influência acentuada sobre as propriedades das 
misturas asfálticas com Flexpave 55/75. Isso demonstra o quão importante é o controle da 
temperatura de execução das misturas asfálticas com este ligante, uma vez que seu custo 
de aquisição é maior se comparado aos ligantes convencionais e é justamente empregado 
em locais que necessitam de um bom desempenho do pavimento;

ii) A compactação das misturas asfálticas fora da temperatura ideal proporciona um volume 
de vazios fora do limite estabelecido pela especificação vigente, podendo levar ao 
aparecimento de patologias no pavimento, ocasionadas por situações como a infiltração de 
água e a desintegração dos agregados;

iii) A compactação das misturas asfálticas a uma temperatura muito elevada pode proporcionar 
um módulo de resiliência muito alto, gerando uma maior tensão de tração, o que torna o 
pavimento mais rígido e também mais suscetível a rompimentos bruscos;

iv) A vida útil do pavimento está diretamente ligada à correta execução do pavimento, 
respeitando as temperaturas de compactação da camada de revestimento, uma vez que 
misturas compactadas em temperaturas inferiores às adequadas influenciam no decréscimo 
acentuado da vida útil do pavimento.
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Resumo. O interesse por uma alimentação saudável incentiva a indústria à fabricação de produtos 
contendo micro-organismos denominados probióticos, que conferem inúmeros benefícios aos 
consumidores. Entre as bactérias mais utilizadas para esta finalidade, estão as bactérias dos gêneros 
Bifidobacterium e Lactobacillus. Por outro lado, a crescente demanda por produtos lácteos, entre eles, 
o queijo, tem por consequência uma expressiva geração de subprodutos, como por exemplo, o soro 
de queijo. Este material possui altas concentrações de proteínas, lactose e aminoácidos, mas devido 
à alta carga orgânica, é um grande poluidor elevando os níveis de demanda química e bioquímica 
de oxigênio do meio ambiente. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a utilização do soro de 
queijo reconstituído como meio de cultura para a produção de ácido láctico por bactérias probióticas 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 e Lactobacillus acidophilus LA-05. Ao longo dos 
cultivos dos micro-organismos foram avaliados o consumo de lactose, produção de ácido láctico, 
pH, acidez titulável e a biomassa. Pode-se concluir que a utilização de soro de queijo como meio 
de cultura para produção de ácido láctico é uma alternativa viável para o reaproveitamento deste 
subproduto, entretanto, para garantir maior rendimento, fatores como controle de pH e suplementação 
com adição de nutrientes devem ser considerados.
Palavras-chave: Subprodutos. Lactobacillus. Bifdobacterium. Soro de queijo. Ácido láctico.
Abstract. The interest in a healthy diet encourages the industry to manufacture products containing 
microorganisms called probiotics, which confer numerous benefits to consumers. Among the bacteria 
most used for this purpose are the bacteria of the genera Bifidobacterium and Lactobacillus. The 
growing demand for dairy products, among them cheese, results in a high rate of waste generation, 
such as whey cheese. This byproduct has high concentrations of protein, lactose and amino acids, 
but due to the high organic load, it is a major polluter raising the levels of chemical and biochemical 
oxygen demand of the environment. The objective of the present work was to evaluate the use of 
whey reconstituted as a culture medium for the production of lactic acid by probiotic bacteria 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus LA-05, evaluating lactose 
consumption, lactic acid production, pH, titratable acidity and biomass. It can be concluded that the 
use of whey as a culture medium for the production of lactic acid is a viable alternative for the reuse 
of this residue, however, to ensure a higher yield, factors such as pH control and nutrient addition 
should be considered.
Keywords: Byproduct. Lactobacillus. Bifdobacterium. Cheese whey. Lactic acid.
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1. Introdução

O interesse por uma alimentação saudável tem aumentado significativamente nos últimos anos, 
principalmente na busca por produtos contendo probióticos (GRANATO; NUNES; BARBA, 2017). 
Probióticos são definidos como “micro-organismos vivos que, quando utilizados em quantidades 
adequadas, conferem benefícios para a saúde do indivíduo” (FAO/WHO, 2001). Entre os principais 
benefícios do uso de probióticos encontram-se a manutenção da microbiota intestinal normal, a 
atividade antimicrobiana contra micro-organismos patógenos, o alívio dos sintomas de enfermidades 
intestinais como intolerância a lactose e a prevenção de doenças inflamatórias intestinais como colite 
ulcerativa e doença de Crohn (JUNGERSEN et al., 2014; HEMARAJATA; VERSALOVIC, 2013; 
PELLETIER, LAURE-BOUSSUGE; DONAZZOLO, 2001). Entre os probióticos mais utilizados 
estão as bactérias ácido lácticas (BALs) dos gêneros Bifidobacterium e Lactobacillus (VASILJEVIC; 
SHAH, 2008). 

As BALs são bactérias Gram-positivas que pertencem naturalmente à flora gastrointestinal 
humana e animal (JAY et al., 2005). Por serem reconhecidas pela Food and Drug Administration 
(FDA) como “Generally Recognized As Safe” (GRAS), possuem uso seguro pela indústria alimentícia 
e estão presentes em inúmeros produtos lácteos (FERREIRA, 2012; PFEILER; KLAENHAMMER, 
2007). Um dos principais benefícios das BALs é a atividade antimicrobiana contra patógenos 
intestinais e deteriorantes de alimentos (ŠUŠKOVIC et al., 2010). As BALs podem inibir os micro-
organismos por diferentes mecanismos, principalmente pela produção de substâncias inibitórias 
potencialmente letais aos mesmos, como os ácidos orgânicos, dióxido de carbono, álcoois, peróxido 
de hidrogênio e bacteriocinas (DAL BELLO et al., 2010; MESSENS & DE VUYST, 2002). Entre 
os ácidos orgânicos, o ácido láctico produzido a partir da fermentação de açúcares é destacado como 
uma das principais substâncias com atividade antimicrobiana contra patógenos (SERVIN, 2004; 
ŠUŠKOVIC et al., 2010). 

Como BALs já bem caracterizadas e reconhecidas estão Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BB-12 e Lactobacillus acidophilus LA-05, as quais têm sido amplamente utilizadas como 
ingredientes ativos de produtos lácteos funcionais por empresas conceituadas, bem como probióticos 
padrões em inúmeros estudos científicos (AMIRIA et al., 2019; GONZÁLEZ-SÁNCHEZ et al., 
2010; MEIRA et al., 2015).

Com a crescente demanda por produtos lácteos, o queijo é um dos alimentos que apresenta 
elevada procura, e de acordo com a “United States Department of Agriculture” o consumo brasileiro 
de queijos é estimado em 780 toneladas/ano (USDA, 2017). No processo de fabricação de queijo cerca 
de 90% do volume de leite utilizado resulta em soro – 10 litros de leite produzem, aproximadamente, 
1kg de queijo e 9 litros de soro (ABREU, 1999). O soro de queijo é obtido por meio da fabricação 
de queijos onde são empregados ácidos orgânicos e enzimas proteolíticas, que precipitam a caseína 
do leite, e desse processo é gerado este subproduto, que apresenta-se na forma líquida e possui cor 
amarelo-esverdeada (CARVALHO et al., 2013). O soro de queijo contém proteínas, açúcares (sendo 
a maior parte lactose), além de minerais e vitaminas hidrossolú veis (BALDASSO et al., 2011). As 
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proteínas do soro de queijo apresentam alta digestibilidade e biodisponibilidade de aminoácidos 
essenciais, portanto elevado valor nutritivo (SGARBIERI, 1996).

Devido a sua alta composição de substâncias orgânicas, quando o soro de queijo é incorporado 
às águas residuárias das indústrias, aumenta a quantidade de carga orgânica desse ambiente, devido 
à elevada demanda bioquímica e química de oxigênio (DBO e DQO) (SANSONETTI et al., 2010; 
SANSONETTI et al., 2009). A identificação de alternativas para um adequado aproveitamento do 
soro de queijo é de fundamental importância em função de sua qualidade nutricional, do elevado 
volume produzido e de seu potencial poluidor. Dentre as alternativas de aproveitamento podem ser 
citados o uso do soro in natura para alimentação animal, fabricação de ricota, fabricação de bebida 
láctea. Além disso, devido ao seu teor de lactose e de proteínas, vem sendo estudado para utilização 
como meio de cultivo de baixo custo para probióticos. Essas formas de aproveitamento constituem 
formas de valorização deste subproduto lácteo e ao mesmo tempo contribuem para a melhoria do 
meio ambiente (PELEGRINE; CARRASQUEIRA, 2008).

Diversos autores demonstram a capacidade de produzir produtos de interesse, como goma 
xantana e BALs, a partir de cultivos em soro de queijo (BRINQUES; PERALBA; AYUB, 2010; 
LAVARI et al., 2014; NITSCHKE; RODRIGUES; SCHINATTO, 2001). Manzoor et al. (2017) 
realizaram estudo com o objetivo de desenvolver um meio de cultura de baixo custo para aumentar a 
produção de biomassa de uma linhagem bacteriana de Lactobacillus plantarum AS-14, demonstrando 
que entre os meios testados o soro de queijo apresentou resultados satisfatórios. Além disso, esse 
soro se torna uma matéria-prima adequada para a produção de ácido láctico, pois contém nutrientes 
essenciais para o crescimento microbiano e consequente produção desse ácido orgânico (PANESAR 
et al., 2007). Madureira et al. (2013) produziram níveis expressivos de ácido láctico pelos probióticos 
B. animalis, L. acidophilus e Lactobcillus casei, utilizando soro de queijo como meio de cultivo. 
As BALs possuem significativa atividade antibacteriana contra importantes patógenos, tais como 
a Salmonella spp., por meio da sua capacidade de produzir ácido láctico, potencial inibidor de 
patógenos (MAKRAS et al., 2006).Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da 
utilização de soro de queijo como meio de cultura para a produção de ácido láctico pelos probióticos 
Lactobacillus acidophilus LA-05 e Bifidobacterium lactis BB-12.

2. Material e métodos

Para avaliação da viabilidade de crescimento microbiológico utilizando soro de queijo (5% 
de lactose) como meio de cultura, foram utilizadas duas BALs: Lactobacillus acidophilus LA-05® 

(Danisco-Howaru) e Bifdobacterium animalis subsp. lactis BB-12® (Danisco-Howaru). 

As bactérias foram inoculadas inicialmente em 10 mL de meio de cultura De Man, Rogosa and 
Sharpe (MRS) (MERCK - KGaA, Darmstadt, Alemanha), por 48 horas a 37ºC. Após este período, 
as BALs foram re-inoculadas em 100 mL de meio de cultura MRS por mais 48 horas, a 37ºC. Após, 
padronizou-se a densidade ótica (600 nm) e iniciou-se cultivo celular em 250 mL de soro de queijo 
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em frascos Erlenmeyer a 37ºC, em incubadora com agitação orbital (shaker) (MARCONI, MA830) 
de 150 rpm.

Para avaliação e comparação do desenvolvimento dos micro-organismos, foram realizadas as 
análises de biomassa, acidez titulável, lactose e pH em alíquotas de 10 mL, coletadas nos intervalos 
de tempo zero, 2, 5, 15, 24, 48, 72 e 85 horas após a incubação. As amostras foram centrifugadas 
por 8 minutos a 5.000 rpm (HETTICH, UNIVERSAL 320R), realizando-se a análise de pH no 
sobrenadante, em aparelho de pHmetro (DIGIMED, DM22). 

Para quantificação da biomassa utilizou-se a técnica do peso seco, utilizando o precipitado 
separado no processo de centrifugação e lavado com água destilada gelada, que foi seco em estufa a 
60ºC por 24 horas até apresentarem peso constante, obtendo-se o resultado através da diferença da 
massa final e inicial do frasco.

A análise de acidez titulável foi realizada com alíquotas de 5 mL retiradas do sobrenadante, 
tituladas com solução padrão de NaOH 0,1 M. 

A determinação da concentração de lactose foi realizada por espectrofotometria a 570 nm 
(UV-2600, Shimadzu, Kyoto 604-8511, Japan) seguindo o método de determinação de açúcares 
redutores com o reagente ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959).

3. Resultados e discussão

Os resultados do presente estudo estão apresentados nas Figuras 1 e 2, onde estão relacionados 
a produção de biomassa, concentração de lactose, valores de pH e porcentagem de ácido láctico do 
micro-organismo L. acidophilus e B. lactis, respectivamente. 

3.1 Variação do pH

Em relação aos resultados demonstrados nas Figuras 1 e 2, pode-se observar que o pH no 
início do cultivo (tempo zero) representa o valor encontrado no meio de cultura (soro de queijo in 
natura), uma vez que não ocorreram ajustes na acidez do meio (L. acidophilus LA-05 pH 5,47 e B. 
lactis BB12 pH 5,52). A redução no pH foi semelhante entre os dois micro-organismos estudados, 
obtendo-se ao término da fermentação o mesmo pH ácido de 4,3, e esta redução está relacionada ao 
aumento do ácido láctico produzido durante a fermentação. No estudo de Oliveira (2017) não foram 
identificadas grandes variações do pH do meio, o que vai de encontro aos valores obtidos no presente 
trabalho. 



58 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Figura 1: Relação de produção de biomassa, concentração de lactose, valores de pH e porcentagem 
de ácido láctico do micro-organismo L. acidophilus LA-05®.

Figura 2: Relação de produção de biomassa, concentração de lactose, valores de pH e porcentagem 
de ácido láctico do micro-organismo B. animalis subsp. lactis BB-12®.
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No presente estudo, após 24 horas de incubação, a B. lactis atinge o pH 4,51 e inicia, conforme 
apresentado na Figura 2, o período de estabilização da sua biomassa (0,64 g/L) e posterior declínio 
da mesma, o que pode indicar que a acidez do meio resultou em uma redução do crescimento 
microbiano. Este resultado está de acordo com estudos realizados por Macedo et al. (2008), que 
determinaram que as espécies do gênero Bifidobacterium possuem um valor de pH ótimo entre 6,0 
e 7,0, com ausência de crescimento em valores de pH ácidos (4,5 - 5,0) ou pH alcalinos (8,0 e 8,5). 
Para o micro-organismo L. acidophilus ocorre uma maior acidificação do meio após 72 horas de 
cultivo, quando o pH atinge o valor de 4,3, e a partir deste período também ocorre estabilização e até 
mesmo declínio na produção de biomassa.

Segundo Carvalho et al. (2005), um dos parâmetros mais importantes a serem avaliados em 
relação ao cultivo de BALs que objetiva a produção de ácido lático é o pH e que para uma condição 
ótima de fermentação por esses micro-organismos deve ser mantido entre 5,5 e 6,0. Visando maiores 
rendimentos, o pH pode ser controlado por meio da adição de álcalis como carbonato de cálcio e 
hidróxido de amônio ao meio. Rosa (2010) também utilizou o micro-organismo L. acidophilus e 
soro de queijo como meio de cultura, e demonstrou consumo de lactose e produção de biomassa 
satisfatórios utilizando pH ajustado para 6,5. A partir desses dados é possível analisar que, se o pH 
do meio de cultura utilizado fosse ajustado para diferentes faixas conforme estudos supracitados, 
possivelmente poderíamos obter um maior rendimento na produção de biomassa e consequentemente 
aumento na produção de ácido láctico.

3.2 Crescimento da biomassa

É possível verificar que as duas bactérias utilizadas no experimento apresentaram crescimento 
microbiano ao longo do período de incubação, o que indica a viabilidade da utilização do soro de 
queijo como meio de cultura para o crescimento destes micro-organismos.

O aumento da biomassa da bactéria L. acidophilus se apresentou mais expressivo nas primeiras 
48 horas de incubação, aumentando de 0,1 a 0,37 g/L. Este resultado corrobora com os estudos de 
Pinheiro et. al. (2014) que também identificaram estabilidade na curva de crescimento celular das 
bactérias após o mesmo período. 

O controle do pH e a suplementação do meio de cultura podem ser decisivos no aumento de 
produtividade de Lactobacillus, como demonstrado por Manzoor et al. (2017) em seu estudo. O meio 
de cultura que gerou maior concentração de biomassa foi aquele contendo 60 g/L de soro de queijo, 
15 g/L de glicose e 15 g/L de maceração de milho em pH 6,2 e temperatura de 40ºC. No referido 
estudo o crescimento de L. plantarum, no meio formulado ideal aliado à temperatura e pH ótimos, 
resultou em 16,20 g/L de massa celular seca; quando em caldo MRS (pH 6,0) a produção de massa 
seca no ponto estacionário foi de 8,94 g/L e de 6,02 g/L quando não ocorreu controle de pH.

As BALs utilizam os açúcares presentes no meio de cultura como fontes de carbono principais 
para a produção do ácido láctico, porém, o seu crescimento requer outros nutrientes essenciais como 
fontes de nitrogênio, vitaminas e sais minerais (BUCHTA, 1983). Segundo a pesquisadora Ana 
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Cristina Krolow, da EMBRAPA (2013) o soro de queijo é composto de 4,8% de lactose, 0,75% 
proteínas solúveis globulina e albumina, 0,5% de lipídeos, 8 a 10% de sais minerais, além de vitaminas 
do complexo B e proteínas ricas em aminoácidos essenciais. Portanto, o mesmo é reconhecido como 
uma ótima fonte de nutrientes, e um meio de cultura promissor para o desenvolvimento de BALs.

3.3 Produção de ácido láctico

No presente estudo podemos observar o aumento na produção de ácido láctico pelas duas 
amostras de probióticos analisadas. Para o probiótico L. acidophilus LA-05® a porcentagem de ácido 
láctico aumentou de 2,45 para 4,89% no final do cultivo e para B. animalis subsp. lactis BB-12 
atingiu um valor ainda mais elevado, com 5,24% de ácido láctico produzido ao final do cultivo. 

Inúmeros benefícios das BALs probióticas são consequência de sua atividade antibacteriana 
pela capacidade de produzir o ácido láctico e criar um ambiente ácido e hostil para patógenos 
(ŠUŠKOVIC et al., 2010). Além disso, a produção de ácido láctico certamente auxilia na prevenção 
da deterioração dos alimentos, sem alterar as características sensoriais, mantendo o sabor agradável 
e uma textura atraente. Para tal, a concentração final de ácido láctico não deve atingir valores muito 
elevados (MADUREIRA et al., 2013). O pH também é um fator a ser controlado para produção de 
ácido láctico, já que está diretamente relacionado ao funcionamento das células microbianas quanto 
à atividade enzimática e transporte de nutrientes para a célula, e por consequência, no processo 
metabólico de fermentação (PANESAR et al., 2007).

Meira et al. (2015) produziram diferentes tipos de ricota com leite de cabra e incorporaram 
os micro-organismos L. acidophilus LA-05 e B. lactis BB-12, avaliando parâmetros tecnológicos, 
físico-químicos e sensoriais do produto, com e sem a incorporação dos probióticos, e em diferentes 
condições de armazenamento. Nas amostras com a incorporação de probióticos houve diminuição 
nos valores do pH e aumento na produção de ácido láctico, mantendo as condições sensoriais 
adequadas e auxiliando na melhor conservação e viabilidade após armazenamento do produto. Além 
de auxiliar no aumento da vida-de-prateleira dos produtos, a produção de ácido láctico é um fator 
benéfico responsável pelo potencial antibacteriano contra patógenos. O pH baixo do meio altera a 
permeabilidade da membrana celular e provoca a dissociação do ácido, com consequente diminuição 
do pH intracelular. Com isso, os prótons no interior da célula ficam em excesso, provocando um 
consumo maior de energia para retirá-los, desnaturação de componentes estruturais e toxicidade 
celular devido a acumulação de compostos alcalinos no interior da célula, interferindo na viabilidade 
da mesma (AXELSSON, 1993; ŠUŠKOVIC et al., 2010).

Panesar et al. (2007) afirmam que a produção de ácido láctico através da fermentação 
microbiana é vantajosa em relação à síntese química desta sustância, pois por meio desta obtém-
se uma mistura racêmica de dois enantiômeros, enquanto a fermentação microbiológica gera um 
produto de maior pureza.

Outros materiais podem ser utilizados para a produção de ácido láctico, como materiais ricos 
em amido (trigo, milho, mandioca, cevada, arroz) (NAKANO; UGWU; TOKIWA, 2012; LI et al., 
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2012), apresentando a vantagem de evitar a repressão da glicose, quando a alta concentração desse 
açúcar no meio pode ocasionar a inibição do crescimento das BALs. Aproximadamente 90% do ácido 
láctico produzido comercialmente é oriundo da fermentação submersa em milho (WANG; MAS; 
ESTEVE-ZARZOSO, 2016). Além disso, a biomassa de lignocelulose também pode ser utilizada 
como fonte para a produção de ácido láctico (HAMA et al., 2015; HU et al., 2015). 

4. Conclusão

De acordo com os resultados apresentados, é possível concluir que a utilização do soro 
de queijo como meio de cultura, visando a produção de ácido láctico pelos micro-organismos 
Lactobacillus acidophilus LA-05 e Bifidobacterium lactis BB-12 é viável, mas para obtenção de 
maiores rendimentos, alguns fatores interferentes podem ser considerados.

O ajuste prévio do pH é um importante fator que influencia diretamente no rendimento da 
produção de ácido láctico. Conforme evidenciado pela literatura consultada, as bactérias utilizadas 
neste processo possuem sua condição ótima de fermentação em pH entre 5,5 e 6,0.

Além do pH, verificou-se que a suplementação do meio com outros nutrientes fontes de amido 
também é uma opção no intuito de aumentar a produção de ácido láctico.
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Resumo. Devido seu grande consumo e interferência nutricional, o trigo e seus derivados devem 
estar livres de contaminantes, tanto microbiológicos quanto físico-químicos. A determinação dos 
elementos presentes em farinhas é de grande importância. Uma técnica muito utilizada para determinar 
a quantidade desses elementos presentes em alimentos é a fotometria por chama. A fotometria de 
chama é uma técnica de análise que traduz a capacidade de um átomo em absorver energia de uma 
chama e, posteriormente, liberá-la sob a forma de luz. O objetivo do presente trabalho foi comparar três 
metodologias de preparo de amostra de farinha de trigo para determinação de metais em fotômetro de 
chamas, avaliando qual método é o mais adequado. As técnicas de preparo de amostra utilizadas para 
esse procedimento, foi a decomposição por via seca, decomposição por via úmida e ainda a extração 
por banho de ultrassom. A metodologia em que a concentração de potássio encontrada apresentou 
a menor quantidade foi por via seca, utilizando a mufla, não se mostrando ideal. O método que se 
destacou no estudo foi a decomposição por via úmida, utilizando o microondas, tanto pelo resultado 
encontrado, quanto pelo tempo de análise minimizado. Conclui-se que essa metodologia é a mais 
efetiva para determinação de potássio em farinha.
Palavras-chave: Farinhas; Metais; Fotometria de Chamas.

Introdução

Diversos tipos de cereais são produzidos e consumidos em larga escala no mundo todo. O 
trigo é um cereal de alta usabilidade e que possui em sua formação elementos essenciais para o ser 
humano, entre eles, alguns tipos de metais. Todavia, a presença em excesso desses componentes pode 
representar um manejo irregular no cultivo do cereal. Devido seu grande consumo e interferência 
nutricional, o trigo e seus derivados devem estar livres de contaminantes, tanto microbiológicos 
quanto físico-químicos (TIBOLA et. al.,2009).

Com o intuito de informar e regularizar as quantidades de elementos metálicos presentes nos 
cereais consumidos, surge a necessidade da determinação e quantificação dos elementos presentes 
em farinhas. Uma técnica muito utilizada para determinar a quantidade dos elementos metálicos 
presentes em alimentos é a fotometria por chama (MARTINS, 2014).

A fotometria de chama é uma técnica de análise que traduz a capacidade de um átomo em 
absorver energia de uma chama e, posteriormente a isso, liberá-la sob a forma de luz. Ao fazer a 
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medição da energia liberada, é possível mensurar a concentração de elementos metálicos presentes 
na amostra submetida, através de uma pré-leitura de padrões de concentrações conhecidas, que vem 
a formar uma curva. Nessa técnica, é comum a determinação de metais como sódio, potássio, lítio e 
cálcio em amostras aquosas, ou devidamente diluídas (DIAS, et al., 2016).

Os fotômetros utilizam filtros com o intuito de isolar a faixa espectral de interesse, como 
também fazem uso de chama de baixa temperatura. Um benefício da técnica é a simplicidade da 
instrumentação, impactando diretamente no menor custo da análise. Em virtude de a técnica analítica 
empregada possibilitar a leitura apenas de amostras aquosas, por motivo do seu sistema de injeção 
ser efetuado em forma de névoa, se faz necessário o preparo da amostra para que seja possível a 
decomposição da farinha sólida ao estado líquido, com o cuidado de preservar os componentes 
desejados. Dentre as técnicas de preparo utilizadas para isso, destacam-se a decomposição por via 
seca, decomposição por via úmida e ainda a extração por banho de ultrassom.

A decomposição por via seca consiste na total destruição da matéria orgânica da amostra por 
meio de elevadas temperaturas, nas quais apenas metais e alguns outros componentes são mantidos 
ativos. Para que essa decomposição seja possível, faz-se necessário o uso de equipamento mufla 
por uma relativa longa duração, e posteriormente solubiliza-se os resíduos da calcinação com ácido 
(SPELLMEIER, 2011).

A decomposição por via úmida tem o mesmo objetivo da via seca, que é a remoção da matéria 
orgânica, porém essa é realizada dentro de um forno microondas, já com a adição de ácido. A vantagem 
da utilização do microondas é que os mecanismos de migração iônica do forno aquecem a amostra 
solubilizada mais rapidamente, além de possibilitar o aumento da pressão dentro do equipamento 
(SPELLMEIER, 2011). Isso faz com que o tempo de digestão se torne relativamente mais curto ao 
compará-lo com a mufla (MARTINS, 2014).

Enquanto isso, a técnica que utiliza o banho de ultrassom para disponibilização dos metais 
não se trata de uma decomposição, e sim de um processo de extração, onde o uso de ondas mecânicas 
de elevadas frequências faz com que ocorra o rompimento das paredes celulares da amostra através 
de sucessivos ciclos de expansão e contração, assim possibilitando a disposição dos elementos a 
serem analisados na amostra (LIMA, 2010).

Para realizar a análise de metais por meio da fotometria de emissão em chama, é necessário, 
antes de efetivamente submeter à leitura, fazer uma decomposição da amostra sólida, tornando-a 
líquida e possível de ser lida pelo equipamento. Essa decomposição pode ser feita de maneiras 
diferentes, seja por via úmida, em forno micro-ondas, via seca, em mufla, ou via ultrassom. Nesse 
sentido, torna-se importante a análise de qual método de decomposição se mostra mais eficiente na 
determinação de metais, tanto do ponto de vista da matriz da amostra, quanto do ponto de vista do 
metal analisado.
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Objetivo

O presente trabalho teve por objetivo a comparação de três metodologias de preparo de 
amostra de farinha de trigo para determinação de metais em fotômetro de chamas, realizando os testes 
em duplicata e, ao final desses, avaliando qual método é o mais adequado para a matriz trabalhada.

Materiais e Métodos

A prática de determinação de metais através de três diferentes metodologias de abertura de 
amostras foi conduzida em laboratório composto por fotômetro de emissão, mufla, microondas, 
banho de ultrassom, capelas de exaustão, chapas de aquecimento e demais equipamentos e EPI’s 
necessários ao experimento.

Para a realização das análises em duplicata, foram utilizados três preparos de amostras, a 
decomposição por via úmida, realizada em forno microondas, a decomposição por via seca, feita em 
forno mufla e a extração por ultrassom, conduzida em banho de ultrassom.

Decomposição por via úmida

Para a decomposição da farinha de trigo pelo forno microondas, foram pesadas 
aproximadamente 0,5 g de amostra em três frascos de teflon, adicionados 5 mL de ácido nítrico 
P.A. e 1 mL de peróxido de hidrogênio P.A aos frascos e após, estes foram hermeticamente fechados 
e acondicionados ao rotor do forno microondas de marca Anton Paar Multiwave-Pro, cujo consta 
ilustrado pela Figura 1.

Figura 1. Forno microondas utilizado para a decomposição por via úmida.

Com o objetivo de decompor a amostra por inteiro e não causar excesso de pressão no tubo, 
foi feita uma programação que contou com duas rampas de aquecimento, a primeira rampa fez uso de 
10 minutos para atingir 80 °C, permanecendo nesta temperatura pelo tempo de 10 minutos. A segunda 
rampa utilizou mais 10 minutos para atingir a temperatura final de 100 °C, onde permaneceu também 
pelo tempo de 10 minutos. Passado esse período, a programação contou com um resfriamento dos 
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frascos até 70 °C, para então serem retirados do forno microondas. Na sequência, os frascos foram 
abertos e as amostras transferidas para três tubos falcon de volume de 15 mL, onde adicionou-se 1,5 
mL de cloreto de lantânio e os tubos foram aferidos para 15 mL com água deionizada. Feito isso, as 
amostras foram conduzidas à leitura no fotômetro de chama.

Decomposição por via seca

Para a decomposição por via seca, pesou-se dois cadinhos de porcelana vazios, previamente 
secos. Após, pesou-se aproximadamente 2 g de farinha de trigo em cada cadinho. Inserido as 
amostras no forno mufla (Figura 2), realizou-se um aquecimento suave com rampa até 450°C, por 4 
horas, até mineralizar a amostra. Transcorrido o tempo programado, a amostra foi retirada e resfriada 
em dessecador, a fim de evitar o acúmulo de umidade e também atingir temperatura ambiente para 
realizar a pesagem, que pode ser aproveitada na quantificação da porcentagem de cinzas na amostra. 
Pesado novamente o cadinho, foram obtidos os valores da Tabela 1, e através da Equação 1 foi 
realizado o cálculo das cinzas.

Figura 2. Forno mufla utilizando na decomposição por via seca.

Tabela 1 - Pesos dos cadinhos para cálculo das cinzas

Amostra nº
Peso cadinho vazio 

(g)
Massa amostra 

(g)
Peso Final (amostra 

calcinada+cadinho) (g)
Cinzas (%)

1 F 35,3786 2,0004 35,3855 34,49
2 F 34,0566 2,0000 34,0629 31,50

 Equação 1
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Após a determinação das cinzas, solubilizou-se o resíduo dos cadinhos, transferindo-o para 
béqueres de 50 mL. Foi adicionado uma proporção de 20 ml da solução 1:1 de Ácido Clorídrico (HCl) 
e água (H20). Os béqueres foram aquecidos em chapa aquecedora, dentro de capela de exaustão, com 
vidro relógio posicionado sobre os mesmos, evitando a projeção de amostra. Depois de o volume se 
reduzir pela metade, filtrou-se a amostra para um recipiente graduado. Em seguida adicionou-se 2,5 
mL de óxido de lantânio e aferiu-se com água deionizada até 25 mL. Finalizado essa etapa, seguiu-se 
para análise da amostra em fotômetro de chama para avaliar o valor de potássio.

Extração por Banho de Ultrassom

Para a prática com ultrassom, pesou-se 1g de amostra de farinha de trigo em quatro tubos de 
ensaio, onde foram adicionados 5 mL de água. A grade contendo os tubos foi colocada em banho de 
ultrassom, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Banho de ultrassom utilizado na extração por ultrassom.

Os tubos foram numerados de 1 a 4. O primeiro tubo não seguiu para o banho, sendo 
imediatamente homogeneizado, com auxílio do bastão de vidro e teve a amostra filtrada para outro 
tubo graduado, onde se adicionou 1,5 mL de óxido de lantânio e aferiu-se para 15 mL com água, 
posteriormente realizando a leitura no fotômetro de chama.

Os demais tubos foram deixados no banho de ultrassom e, cada vez que transcorridos 30 
minutos, foram sendo sequencialmente retirados e realizado e mesmo procedimento descrito para 
o tubo 1. Foi providenciado ainda um tubo chamado branco e lido a quantidade para descontar 
possíveis contaminações, e realizado a leitura em fotômetro de chama.
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Resultados e Discussões

Para obter o resultado de potássio em mg/g de amostra, todas as concentrações lidas no 
fotômetro passaram pela Equação 2, na qual foram substituídas as massas de amostras e as alíquotas 
utilizadas para cada método de abertura, atingindo a concentração igualitária, em mg/g.

 Equação 2

A decomposição por via úmida, realizada no forno microondas, apresentou os resultados de 
teor de potássio dispostos na Tabela 2. Ao ser descontado o valor do branco, a concentração média de 
potássio entre as triplicatas obtida por esse método foi de 0,65 mg/g.

Tabela 2 - Dados das amostras e concentração de potássio das amostras decompostas por via úmida

Amostra nº Massa amostra (g) Potássio (mg/g)

Branco 0 0,014

1 M 0,5233 0,71

2 M 0,5056 0,64

3 M 0,5231 0,61

A concentração de potássio na farinha de trigo preparada no forno mufla, chamada via seca, 
obteve valor médio de concentração de 0,38 mg/g, com os resultados expressos na Tabela 3.

Tabela 3 - Dados das amostras e concentração de potássio das amostras decompostas por via seca

Amostra nº Massa amostra (g) Potássio (mg/g)

1 F 2,0004 0,37

2 F 2,0000 0,38

O preparo de amostra por meio de banho de ultrassom resultou nas concentrações de potássio 
expressas na Tabela. As leituras obtidas no fotômetro constam registradas na Tabela 4.

Tabela 4 - Dados das amostras e concentração de potássio das amostras extraídas no banho de ultrassom

Amostra nº Tempo de banho (min) Potássio (mg/g)

Branco 0 0,003
1U 30 0,50
2 U 60 0,60

3 U 90 0,63

Os resultados do banho de ultrassom revelaram que, quanto mais tempo as amostras ficaram 
no banho, mais extraiu de potássio. Com os experimentos realizados não pode-se identificar um 
tempo de banho que extraísse todo o potássio, pois na rampa de tempo utilizado houve uma crescente 
de extração, não havendo uma estabilização. Um ou mais tempos de extração além dos praticados no 
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banho de ultrassom poderiam determinar se o máximo de potássio presente na farinha seriam os 0,63 
mg/g ou se haveria mais a ser extraído.

Ao comparar as três metodologias de preparo de amostra, percebe-se que a amostra preparada 
por decomposição por via seca, na mufla, foi qual apresentou a menor quantidade de potássio, 0,38 
mg/g, seguida pela extração do metal usando o banho de ultrassom, atingindo a extração de 0,63 
mg/g de potássio, quando deixado as amostras por 90 minutos no banho. Sendo que a metodologia 
que se apresentou mais eficiente foi a decomposição por via úmida, no microondas, obtendo-se a 
concentração de 0,65 mg/g de potássio na amostra.

Mais estudos quanto ao tempo de permanência no banho de ultrassom se tornam necessários 
para determinar a extração máxima de potássio, haja visto que não foi possível determina-la neste 
trabalho.

O banho de ultrassom, se mostra uma metodologia intermediária para a determinação do 
teor de potássio, como desvantagem possui o tempo prolongado do banho, que o analista deve 
disponibilizar para realizar a análise. 

A metodologia por via seca, na mufla, se mostrou pouco confiável. O valor encontrado ficou 
muito abaixo do determinado usando o banho de ultrassom e o microondas. Apesar de ser um método 
relativamente barato, ao se optar pelo uso da metodologia por via seca, deve-se levar em conta o 
período prolongado de 4 horas em que o material deve ficar na mufla para mineralizar.

Se avaliarmos o tempo de preparo da amostra, a metodologia que se destaca é a decomposição 
em forno microondas, outra vantagem nessa metodologia é a pequena quantidade de amostra utilizada 
para a análise, assim quando o objetivo é a rapidez para a determinação de metais em farinhas, a 
melhor opção é o uso da decomposição por via úmida. Essa metodologia, também, foi onde se obteve 
o maior valor de potássio, se mostrando a metodologia mais adequada para a análise de metal em 
farinha. Sua única desvantagem gira em torno do seu alto custo de processo.

Conclusões

A seleção do método de preparo de amostra é uma etapa crucial para realizar um método 
analítico confiável. Pontos como solubilidade, quantidade de amostra disponível, tempo de análise, 
custo da análise, reagentes utilizados devem ser levados em conta para a escolha do método ideal.

A metodologia em que a concentração de potássio encontrada apresentou a menor quantidade 
foi por via seca, utilizando a mufla, não se mostrando ideal. O método que se destacou no estudo foi a 
decomposição por via úmida, utilizando o microondas, tanto pelo resultado encontrado, quanto pelo 
tempo de análise minimizado. Conclui-se que essa metodologia é a mais efetiva para determinação 
de potássio em farinha.
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Resumo. Os chás estão presentes na história da humanidade há séculos, popularizando-se através dos 
seus gostos. Não obstante, a bebida chinesa possui inclusive características terapêuticas. O foco o 
trabalho foi quantificar a atividade antioxidante do chá preto, chá verde e chá branco que são à base de 
uma mesma planta, a Camellia sinensis. Assim, o objetivo foi descobrir se o diferente aproveitamento 
das folhas para a produção destes chás consegue influenciar diretamente no seu desempenho 
antioxidante. Para isto, foi feito um experimento por 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) e mensurado 
através do IC50. Os resultados obtidos foram 5,00 μg·mL-1 para o chá preto, 2,14 μg·mL-1 para o 
chá verde e 2,07 μg·mL-1 para o chá branco. Confirmando assim que além de possuírem atividade 
antioxidante, o tratamento industrial destes chás afeta diretamente a sua característica antioxidante.
Palavras-chave: Camellia sinensis. Antioxidação. DPPH.

Introdução

Durante os processos essências do organismo aeróbico como produção de energia, fagocitose 
e até mesmo crescimento celular, são liberados alguns radicais livres na corrente sanguínea. Contudo 
esses radicais conseguem oxidar, através de reações químicas, as biomoléculas presentes inclusive no 
DNA. Sendo assim, seu acúmulo é responsável por não apenas agravar, mas também causar algumas 
doenças neurológicas, cardiovasculares, câncer e até mesmo AIDS (BARREIROS; DAVID, 2006; 
HALLIWELL et al., 1995; MANDEL; YOUDIM, 2004)

Entretanto, algumas substâncias apresentam a habilidade de sequestrar estes radicais livres 
da corrente sanguínea. Essa habilidade é denominada de antioxidação. Vitaminas C e E, além de 
flavonoides são antioxidantes encontrados em vegetais e podem ser ingeridos através da alimentação 
(BARREIROS; DAVID, 2006)

Portanto, para este trabalho foram selecionados os chás preto, verde e branco, tendo em vista 
que os três são provenientes da mesma planta (Camellia sinensis), a diferença entre os três chás é o 
modo com que a indústria os prepara para o mercado. Como o chá preto passa por mais tratamentos 
industriais, alterando as características para dissociar-se dos demais chás, então é notável que seu 
desempenho seja inferior aos demais. 



74 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

A cultura do chá é uma prática milenar de origem chinesa. No início, a bebida era apenas 
restrita para as classes mais elevadas, sendo assim um sinônimo de riqueza principalmente nos 
primeiros anos de sua chegada à Europa. Entretanto o chá tornou-se tão popular que o acesso para o 
seu consumo foi disseminado para todas as classes (GAYLARD, 2015).

Isto posto, o trabalho aborda os princípios relevantes da bioquímica em um experimento 
quantitativo sobre a atividade antioxidante, a fim de descobrir se o processo de tratamento das folhas 
afeta diretamente na sua atividade. 

Referencial Teórico 

Chá Preto

O chá preto é predominantemente consumido no ocidente, sendo que no Brasil a cultura de 
Camellia sinensis é restrita ao Vale do Ribeira no estado de São Paulo. Sabe-se também que a maior 
parte da safra é destinada para a produção de chá preto, embora a procura pelo chá verde tenha 
aumentado (NISHIYAMA et al., 2010). 

Fenóis são compostos orgânicos derivados de ácido ciâmico caracterizados pela presença de 
pelo menos um anel aromático ligado a um grupo hidroxila (LIMA et al., 2009; PEREIRA et al., 
2014; SOLOMONS, GRAHAM T; FRYHLE, 2012). Uma característica presente nos fenóis é a sua 
atuação como flavorizante de alguns alimentos, destacando-se também pela atividade antioxidante. 
Dentre os polifenóis, há um grupo específico denominado catequinas, as quais estão presente 
predominantemente nos chás a base de Camellia sinensis (-) epigalocatequina galato (EGCG), (-) 
epigalocatequina (EGC), (-) epicatequina galato (ECG), (-) epicatequina (EC) e catequina (C), como 
mostra a Figura 1 (NISHIYAMA et al., 2010).

A distinção entre os chás já começa na colheita, para o chá preto são escolhidas as folhas mais 
maduras. Assim, as catequinas são oxidadas enzimaticamente, fazendo com que as os polifenóis 
sejam transformados em estruturas mais complexas, causando o escurecimento enzimático das 
folhas. Epicatequinas (EC) e epigalocatequinas (EGC) geram através da oxidação teaflavinas, que 
são responsáveis pela cor avermelhada, já as epigalocatequina (EC) e a epigalocatequina galato 
(EGCG) ficam como responsáveis da coloração marrom-ferrugem (LIMA et al., 2009). Dessa forma, 
o processo de oxidação do chá preto começa antes mesmo da secagem das folhas. 
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Figura 1. Catequinas presentes nas folhas de Camellia sinensis.

Chá Verde

Enquanto o chá preto é mais consumido no ocidente, no oriente o chá verde assume essa 
posição, ganhando destaque ao longo de toda a sua história. Não é de se surpreender que sua maior 
produção estaria concentrada na China, com 36,8% da produção mundial de todos os chás, sendo a 
produção do chá verde a principal (GAYLARD, 2015; NISHIYAMA et al., 2010). 

Apesar das folhas escolhidas para a fabricação do chá verde serem mais jovens do que as do 
chá preto, ainda estão presentes algumas daquelas enzimas foliares responsáveis pela oxidação das 
catequinas. Enzimas estas que precisam ser inativadas para que se mantenha algumas características 
da planta quando fresca, para isto as folhas são aquecidas logo após a sua colheita, trituradas, sofrem 
compressão e só então são secadas (LIMA et al., 2009; PEREIRA et al., 2014). 

A conservação das catequinas afeta diretamente a sua qualidade, influenciando no sabor, 
bem como os aminoácidos livres presentes afetam seu frescor e sua doçura. Estes aminoácidos, 
quando aquecidos, ligam-se às catequinas e açúcares livres, formando compostos voláteis e afetando, 
portanto, o aroma do chá. Enquanto que as clorofilas e quercetinas estão associadas à coloração 
do chá, assim como a cafeína também contribui para o sabor, mas principalmente para o seu efeito 
energético (LIMA et al., 2009). 

O solo e o clima brasileiro contribuem positivamente para o cultivo de Camellia sinensis de 
variação assamica (mesma variação cultivada na Índia, já que se tratam de países tropicais). Estas 
características geográficas permitem uma maior produção de compostos fenólicos nas folhas, se 
comparados a outros países (GAYLARD, 2015; NISHIYAMA et al., 2010).
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Chá Branco

Se no chá verde o objetivo era deixar as folhas tratadas semelhantes às frescas, no chá 
branco esse objetivo é ainda maior. A maioria de suas folhas são ainda brotos e seu tratamento é 
apenas composto por uma leve fermentação, rápido aquecimento, depois são deixadas para secar 
naturalmente. Este método de beneficiamento das folhas visa preservar o máximo de compostos 
fenólicos possíveis (PEREIRA et al., 2014). 

Para dar a sua coloração característica, às folhas do chá branco é adicionada uma pequena 
camada de prata (PEREIRA et al., 2014). Levando em conta que suas etapas de produção são 
relativamente menores que os demais chás, o tempo de produção consequentemente também é 
menor, levando de 2 a 3 dias (GAYLARD, 2015).

Apesar do papel principal estar voltado ao chá verde na China, ela continua sendo a maior 
produtora de chá branco. Por ser o menos processado também é o mais saudável por conter maior 
quantidade de compostos orgânicos, dessa maneira tem bastante prestígio no mundo do chá chinês 
assumindo o terceiro maior tipo produzido no berço dos chás (GAYLARD, 2015).

Atividade Antioxidante

Em seres aeróbicos é natural que se formem alguns radicais livres, uma vez que eles são 
provenientes de funções essências de seu metabolismo. Entretanto o seu acúmulo destas substâncias 
no organismo pode ser extremamente prejudicial à saúde. Algumas disfunções biológica fazem com 
que esse acúmulo ocorra com maior facilidade (BARREIROS; DAVID, 2006).

Um átomo é constituído basicamente por um núcleo e uma eletrosfera. O núcleo do átomo 
é composto por prótons (partículas positivas) e nêutrons (partículas neutras). Já a eletrosfera é só 
constituída por elétrons (partículas negativas). Estes elétrons organizam-se em camadas, cada átomo 
precisa de 8 elétrons na sua última camada para ficar estável, com exceção do hidrogênio e do 
hélio que precisam de apenas 2 eletros para sua estabilidade. Os átomos com apenas um elétron 
a última camada são chamados de elétrons desemparelhados ou também de radicais livres, sendo 
representados na molécula por um ponto (·), como mostra a Figura 2 (ARUOMA, 1998).

Figura 2. Representação dos radicais livres.

Os elétrons desemparelhados no organismo costumam se concentrar nos átomos de oxigênio 
(ERO) ou nitrogênio (ERN). Para reverter esse processo, compostos como α-tocoferol (vitamina E), 
β-caroteno (provitamina A), ácido ascórbico (vitamina- C), e compostos fenólicos, principalmente 
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os flavonoides e poliflavonoides são responsáveis pela ação antioxidante (ARUOMA, 1998; 
BARREIROS; DAVID, 2006; HALLIWELL et al., 1995).

Atividade antioxidante no organismo humano

As ações dos ERO e ERN podem ser causados por processos inflamatórios, disfunção 
genética ou por conta da alimentação. Sua função relaciona-se tanto na produção de energia, quanto 
na fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização intercelular e até mesmo na síntese de 
substâncias biológicas importantes. Mas como tudo em excesso é ruim, a consequência do acúmulo 
destes elementos no corpo pode ser muito prejudicial à saúde, uma vez que algumas de suas variáveis 
podem ser altamente reativos com lipídeos, proteínas e DNA (MANDEL; YOUDIM, 2004). 

Dessa forma, os radicais livres estão ligados como agravantes ou até mesmo causadores 
de patogenias como artrite, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, doenças 
cardíacas, catarata, choque hemorrágico, câncer e AIDS. Dentre os ERO, o OH· é o mais prejudicial 
tendo em vista que sua curta meia-vida faz com que o seu sequestro pelos antioxidantes seja mais 
difícil, no organismo humano. Sua formação pode acontecer de duas formas, ou quando o peróxido 
de hidrogênio (H2O2) reage com metais de transição (Equação 1), ou quando a água é quebrada 
(hemólise) pela radiação conforme mostra a Equação 2 ((BARREIROS; DAVID, 2006; HALLIWELL 
et al., 1995; MANDEL; YOUDIM, 2004)

H2O2 + Mn+ → M(n+1)+ + OH· + OH- (1)

H2O + luz UV → OH· + H· (2)

Com o importante papel de reverter esse caso, os flavonoides ganham destaque por terem 
reatividade como doador de H e elétron, o radical flavonil formado ser bastante estável, consegue 
reagir com outros antioxidantes, são capazes de quelar metais de transição e apresentam uma boa 
solubilidade e interação com as membranas celulares (BARREIROS; DAVID, 2006). Dessa forma, 
sua estrutura é ideal para o sequestro de radicais livres. 

Há também uma relação entre a atividade antioxidante e a algumas características moleculares 
dos agentes, quando se trata do número de hidroxilas (OH) na molécula a relação é diretamente 
proporcional, já quando se trata do potencial de oxidação a relação é inversamente proporcional 
(CAO; SOFIC; PRIOR, 1997). Ou seja, quanto maior o número de hidroxilas, com mais facilidade 
a molécula poderá doar H e elétrons disponíveis e assim, maior será sua atividade antioxidante. 
Enquanto que, obviamente, quanto maior o potencial de oxidação de molécula, menor será sua 
atividade antioxidante. 

Contudo, foi observado que para fins da atividade antioxidante, flavonoides monohidroxilados 
não obtém o desempenho esperado (BARREIROS; DAVID, 2006). Portanto visando esta atividade, 
os compostos por pelo menos dois grupos de hidroxila seriam os mais apropriados. Sabendo que 
as catequinas presentes nos chás estudados apresentam um grande número de hidroxilas em sua 
molécula, estes chás devem demonstrar um alto potencial na antioxidação. Além de ser extremamente 
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importante a interação da molécula com as membranas celulares, sendo que os flavonoides devem ser 
lipofílicos para que a membrana os incorpore. Desta maneira, é necessário haver uma concentração 
mínima deles por ácido graxo (VAN ACKER et al., 1996).

Metodologia

A extração foi feita através de infusão dos sachês adquiridos comercialmente (Chá Mais), 
utilizando uma diluição de 1:20, ou seja, 10 vezes mais concentrada do que a diluição recomendada 
pelo fabricante. Após 1 h resfriando, as amostras foram filtradas a vácuo e, em seguida o extrato foi 
rotaevaporado. Os extratos secos foram transferidos para frascos e assim foi possível obter a massa 
total extraída, conforme mostra a Tabela 1.

Tabela 1. Massa do extrato aquoso. 

Tipo de chá Massa do frasco antes 
(g)

Massa do frasco depois 
(g) Massa extraída (g)

Chá preto 20,24 23,13 2,89

Chá verde 20,49 23,71 3,22

Chá branco 19,80 22,04 2,24

Feita a extração, diluiu-se 0,01 g de cada chá em 10 mL de água, então passou-se para a 
diluição com a microplaca utilizando álcool etílico P.A. (Sinthy). Nela foi adicionado também o 
reagente DPPH (Sigma), após essa adição, deixou-se reagir durante 30 min sob abrigo de luz, já 
que o DPPH é fotossensível. A leitura das absorbâncias foi feita através da leitora de microplaca 
(SpectraMax), em 517 nm. Com as absorbâncias, foi possível mensurar a quantidade de fenóis nas 
amostras através do IC50.

Resultados e Discussão

Como o estudo visa o sequestro de radicais livres, no caso do IC50 para o DPPH, o valor 
do resultado é inversamente proporcional à sua atividade antioxidante. Ou seja, quanto menor o 
resultado, maior será a atividade antioxidante. Dessa forma, como de esperado o chá preto apresentou 
um menor desempenho que os demais quando se tratando da ação antioxidante (Tabela 2)

Da mesma maneira como foi prevista, o chá preto demonstrou um potencial antioxidante 
inferior aos demais, porém os resultados do chá branco e chá verde ficaram bem próximos. 
Aparentemente não há muita interferência na atividade antioxidante se a planta for aquecida, 
triturada, prensada e secas em estufas, ou se forem levemente aquecidas e secas naturalmente. Ou 
pode-se afirmar ainda que o processo de preservação das catequinas foi bastante satisfatório. 

Toda via, o IC50 deste trabalho demonstrou-se relativamente baixo aos demais trabalhos 
publicados, como o de Pereira et al. (2014), Yang et al. (2009) ou ZIELINSKI et al. (2014). Mesmo 
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os resultados deste trabalho ter ficado baixo, há uma similaridade entre os valores encontrados aqui 
e os encontrados no trabalho de Pereira et al. (2014), que encontrou 45,10 μg·mL-1 para o chá preto, 
18,79 μg·mL-1 para o chá verde e 21,14 μg·mL-1 para o chá branco. Isso pode ter ocorrido pelo 
fato de que os chás selecionados para este trabalho foram os de sachês, e assim, pelo processo de 
trituração e/ou baixa quantidade disponível, causado este efeito. 

Tabela 2. Atividade antioxidante dos extratos das folhas de Camellia sinensis. 

Tipo de chá Atividade antioxidante (μg·mL-1)

Chá preto 5,00

Chá verde 2,14

Chá branco 2,07

Conclusão

Desta forma foi possível concluir a partir deste trabalho que os compostos com a capacidade 
de antioxidação desempenham uma função fundamental no sistema humano, que o método utilizado 
é adequado para conseguir avaliar a atividade antioxidante e que o beneficiamento que a planta passa 
durante o seu processo de produção influencia o seu desempenho como antioxidante. Tendo em vista 
que os resultados ficaram um tanto quanto abaixo do esperado, a sugestão para um próximo trabalho 
de avaliar o desempenho dos chás a partir das folhas, mas estabelecendo um comparativo com os 
chás a partir dos sachês. Outros pontos que podem ser avaliados são a questão da temperatura de 
infusão dos chás, o tempo de repouso após a infusão ou o tempo de repouso após a adição do DPPH.
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Resumo: O entendimento das Ciências Exatas contribui para o desenvolvimento intelectual do 
estudante, permitindo que o mesmo compreenda conceitos lógicos do cotidiano e aplicações em 
diversas disciplinas. A Matemática e a Física desempenham papeis fundamentais neste contexto, 
integram a base de uma gama de cursos do ensino superior, dentre eles as Engenharias. Contudo, 
existe uma enorme dificuldade de todos os discentes apresentarem o mesmo grau de conhecimento 
e habilidades, decorrente de causas distintas, como defasagem no ensino básico ou o contato apenas 
teórico com os conteúdos propostos, sem o vínculo com situações práticas e aplicativas. Sendo assim, 
para contribuir positivamente no ingresso ao mundo universitário, buscando evitar fenômenos de 
repetência ou evasão no ensino superior durante os primeiros semestres, muitas universidades adotam 
como medida cautelar a oferta de disciplinas de nivelamento, antecedendo as de Cálculo propriamente 
dito. Neste cenário, na Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), localizada em Lajeado/RS, 
a disciplina intitulada de Introdução às Ciências Exatas (ICE) tem a função de incorporar, revisar 
e/ou aprofundar conteúdos específicos da Física e da Matemática. Por meio da coleta de dados, 
via questionário com abordagens quali e quantitativas, este estudo tem como objetivo verificar a 
perspectiva dos alunos de diferentes Engenharias, todos em início de curso e matriculados numa 
turma de ICE do semestre A/2019, perante a importância de cursar a disciplina mencionada. Os 
resultados levam a crer que, para os discentes participantes da pesquisa, de fato, ICE tem viabilizado 
a qualificação do ensino e suas múltiplas formas de aprender na área das Ciências Exatas, seja pela 
revisão conteudista presente na disciplina ou pelos novos conhecimentos proporcionados pela mesma.
Palavras-chave: Ciências Exatas. Ensino superior. Engenharias. 

1. Considerações iniciais

O ensino das Ciências Exatas é importante no processo de formação social e cultural dos 
homens. A Física e a Matemática, por exemplo, estão relacionadas ao nosso dia a dia, na obtenção de 
informações e em aplicações práticas. Contudo, o ensino destas duas ciências é um desafio constante, 
ainda mais na graduação, à medida que alguns cursos intensificam a exigência de conhecimentos 
e habilidades (PILOTTI, CUNHA, PARMEGIANI, 2014). A exemplo, tem-se as disciplinas de 
Cálculo2, presente em todo e qualquer curso de Engenharia; elas são necessárias para a formação 

2 O termo Cálculo é uma abreviação que se refere ao Cálculo Diferencial e Integral. Um ramo da Matemática específico 
para o ensino superior, que está fundamentado num conjunto de operações envolvendo limite, diferencial, derivada e 
integral (STEWART, 2009). 
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profissional dos estudantes, futuros engenheiros, apresentando aplicações em diversas áreas do 
conhecimento.

Cazarola (2005) afirma que os problemas com a aprendizagem de Ciências Exatas intensificam-
se no ensino médio, em decorrência da ausência de habilidades mínimas desde o início da educação 
básica. Com isso, em um mesmo cenário, o ensino da Física e da Matemática apresentam grandes 
contradições. Enquanto alguns alunos se destacam, com ótimas notas e desempenho excepcional 
em olimpíadas, outros não conseguem desenvolver uma base lógica para resolução de problemas. 
Segundo Quartieri, Borragini e Dick (2012), esse cenário é resultado de um ensino tradicionalmente 
teórico, pautado na exposição e visualização dos conteúdos, desvinculados da prática, e na ausência 
de manipulação do ferramental matemático.

Nos cursos superiores ligados às Engenharias, em específico nas disciplinas de Física 
e Matemática, os alunos apresentam dificuldades em desenvolver competências e habilidades 
necessárias a este campo (FRISON, 2016). Mais do que isso, os discentes com defasagem nos 
conhecimentos da educação básica acabam ficando suscetíveis a reprovações logo nos primeiros 
semestres da graduação. Esta tese é comprovada nos estudos de Cury (2009), Tontini e Walter (2014) 
e Silva (2013), que, além da reprovação, a falta de domínio de conceitos matemáticos básicos também 
acresce os níveis de evasão nos cursos.

Diante disso, existe uma preocupação constante com o ensino das disciplinas vinculadas às 
Ciências Exatas. Ainda mais quando se considera a necessidade da Física e da Matemática para 
viabilizar avanços tecnológicos e fomentar o desenvolvimento das ferramentas intelectuais do 
estudante. Portanto, as instituições de ensino superior vêm buscando alternativas para reduzir os 
índices de reprovação e de evasão, e atenuar tais dificuldades por meio da adoção do ensino prático 
dos conceitos matemáticos, inclusive adequadas a realidade de cada indivíduo (SILVA; SEHN, 2017).

Rezende (2003) aponta que, geralmente, a universidade adota mecanismos para favorecer a 
aprendizagem do aluno e constituir as bases matemáticas, como por exemplo, utilização de monitores 
em sala de aula para auxiliar alunos com maiores dificuldades; até aulas de reforço, em modalidade 
extraclasse, são alternativas aventadas. Mas, como principal mecanismo de apoio, as instituições 
de ensino superior do Brasil também passaram a ofertar cursos e disciplinas de nivelamento, como 
"Fundamentos de Matemática, Matemática Básica, Pré-Cálculo, Cálculo Zero ou Introdução às 
Ciências Exatas, nos quais são introduzidos, revisados e/ou aprofundados conteúdos de Matemática 
da Educação Básica aos ingressantes de cursos superiores" (DIEFENTHÄLER, 2017, p. 2).

Diante do exposto, o objetivo desta escrita está em verificar a perspectiva dos alunos de 
Engenharia em início de curso, de uma turma da disciplina de Introdução às Ciências Exatas (ICE), 
do semestre A/2019, da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), localizada em Lajeado/RS, 
perante a importância de cursar a disciplina mencionada.
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2. Contexto da pesquisa: Introdução às Ciências Exatas (ICE)

Na Univates, a disciplina de Introdução às Ciências Exatas (ICE) integra o currículo das 
diversas Engenharias, Sistemas de Informação e Química Industrial, todos vinculados ao Centro 
de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC). Esta disciplina, obrigatória desde 2014, veio em 
substituição a então eletiva Fundamentos de Matemática. Antes, ficava a critério do aluno cursar ou 
não Fundamentos, que era uma espécie de preparação para as disciplinas subsequentes envolvendo 
Cálculo. Contudo, visto que os discentes apresentavam um nível significativo de dificuldade e, como 
consequência, a disciplina de Cálculo I apresentava um alto índice de reprovação, optou-se em tornar 
obrigatória no currículo uma disciplina que discorresse, de forma teórica e prática, sobre conteúdos 
básicos relacionados à Física e Matemática.

Neste contexto, a ementa da disciplina de ICE propõe ao aluno o "estudo do comportamento 
de situações dinâmicas e aperfeiçoamento das diversas formas de representação, na forma de texto 
técnico, gráfico, tabela, equação ou lei matemática" (UNIVATES, 2019/A). Em consulta ao mesmo 
documento, é possível verificar os objetivos propostos para ICE, são eles:

- Instrumentalizar o estudante para a aplicação dos conceitos de ciências exatas nos 
componentes curriculares subsequentes dos cursos de sua área de atuação na Univates, 
desenvolvendo o pensar lógico matemático e a autonomia;
- Aperfeiçoar a capacidade de compreender e descrever de múltiplas formas o comportamento 
de situações dinâmicas da natureza e das ciências (UNIVATES, 2019/A).

Com relação a metodologia de ensino desenvolvida nos encontros, esta definição fica a critério 
do docente que estará ministrando a disciplina. Para a turma a ser investigada nesta escrita, 2019/A, 
está registrado da seguinte maneira:

- Aula expositiva dialogada, com apoio de ferramentas tecnológicas: computador, datashow, 
calculadora e internet (UnivatesVirtual);
- Realização de atividades práticas e experimentais, que colocam o estudante como principal 
agente de seu aprendizado, buscando incentivar a autonomia e o espírito investigativo, 
necessários aos profissionais da área tecnológica;
- Socialização de experiências, a partir da exposição oral e escrita dos alunos, com realização 
de listas de exercícios e situações-problema (UNIVATES, 2019/A).

Na realidade apresentada, ainda faltam expor os conteúdos pré-determinados para a disciplina 
de ICE, conforme o Plano de Ensino (UNIVATES, 2019/A): "Notação científica; Função linear e 
função quadrática; Função logarítmica e função exponencial; Trigonometria no triângulo retângulo 
e funções trigonométricas; Noção de taxa de variação constante e variável; Taxa de variação média 
(declividade); Taxa de variação instantânea (noção de derivada e limite)".

Por fim, procurando explorar na prática as possíveis benesses de ICE, este estudo tem como 
objetivo principal identificar a visão discente frente a esta questão, atestando a importância (ou não) 
dos conteúdos e métodos supracitados. Para tal, organizou-se uma coleta de dados relativamente 
simples, via questionário, que buscou explorar apontamentos relacionados com o desempenho 
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acadêmico e a relevância da disciplina, impressões pessoais de cada aluno, bem como experiências e 
situações ao longo da trajetória de um semestre (A/2019).

3. Metodologia e resultados

Para atingir aos objetivos previstos nesta pesquisa e visualizar a importância da disciplina 
de ICE, que na grade dos diferentes cursos de Engenharia da Univates está prevista para ocorrer 
no primeiro semestre do ensino superior, estruturou-se um trabalho de cunho quanti e qualitativo, 
alinhado a um referencial teórico atual e que apresenta aspectos gerais relacionados a temática.

Assim, foi organizado um questionário, composto por seis perguntas, possibilitando respostas 
abertas (indicação do curso de graduação e observações livres) e fechadas (escala numérica). Esta 
última possibilidade, varia de 0 a 5 e aplica, nas extremidades, conceitos de escala de rating, ou seja, 
atitudes contrárias (CAÇÃO, 2011). Neste contexto, o valor 0 (zero) corresponde a um sentimento 
negativo e o valor 5 (cinco) a algo plenamente satisfatório. A versão de questionário adotada na 
pesquisa pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 – Modelo de questionário utilizado na disciplina de ICE, A/2019.

No total, 40 alunos participaram da pesquisa, divididos entre os cursos de: Engenharia 
Civil (9), Engenharia da Computação (8), Engenharia de Software (7), Engenharia Mecânica (6), 
Engenharia de Produção (5), Engenharia Ambiental (2), Engenharia Elétrica (2) e Engenharia de 
Controle e Automação (1). Quanto ao resultado quantitativo das questões 2, 3 e 4, estão expostos no 
Gráfico 1 e permitem algumas considerações a serem efetuadas na sequência. 
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Gráfico 1 - Análise quantitativa para as questões 2, 3 e 4 do questionário utilizado, A/2019.

A partir da observação gráfica, percebe-se que, para a pergunta 2 – “Na sua opinião, qual 
a importância da disciplina ICE?” – mais da metade dos discentes, 55%, assinalaram conceito 
máximo na escala numérica, ou seja, consideraram a disciplina muito importante; na pergunta 3 – 
“Cursando a disciplina ICE foi possível relembrar conhecimentos adquiridos ao longo da educação 
básica, especialmente no que se refere às séries finais do ensino fundamental e durante o ensino 
médio?” – 90% dos alunos assinalaram conceito 4 (quatro) ou 5 (cinco), o que reflete a eficiência 
da disciplina no início do curso de graduação, justamente por fazer relação com conhecimentos 
antes vistos pelo estudante; e, a pergunta 4 – “Ao longo da disciplina ICE, foi possível aprender 
novos conhecimentos?” – a qual está diretamente associada ao conteúdo de ICE, especialmente no 
que tange ao Cálculo Diferencial e Integral (taxas de variação média e instantânea associada ao 
estudo de limites), apresentou 72,5% de afirmativa por conceito 4 ou 5, ou seja, para os alunos foi 
possível obter novos conhecimentos matemáticos. De forma geral, ao verificar os resultados das três 
perguntas – 2, 3 e 4, é possível constatar que, para a maioria dos alunos, a disciplina de ICE é de 
grande importância, contribuindo na revisão de conteúdos e na obtenção de novos conhecimentos.

No entanto, esta pesquisa não se limita aos aspectos quantitativos, a observação dos eventos, 
para uma possível conclusão de suas causas, bem como agrupamento de fatos, complementa-se 
através da discussão qualitativa. Utilizando-se este método, a investigação proposta também assume 
um caráter descritivo da percepção individual de cada respondente do questionário. Sendo assim, 
para auxiliar no agrupamento de fenômenos, os questionamentos passíveis de complemento foram 
analisados com o auxílio de nuvens de palavras3, cuja configuração indica quais termos apresentam 
maior incidência, mostrando-os em tamanho maior.

A indicação complementar, de quais conteúdos os alunos conseguiram relembrar (pergunta 3) 
e quais conteúdos novos foram adquiridos (pergunta 4), era de carácter optativo. Para esta análise, 

3 A geração das "nuvens de palavras" foi realizada com auxílio de um aplicativo online, denominado WordArt. Disponível 
em: <wordart.com>. Acesso em: 02/09/2019.
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vale ressaltar que 26 alunos (65%) acrescentaram respostas em ambas as perguntas, 4 alunos (10%) 
complementaram apenas uma das questões e o restante, 10 alunos (25%), não apresentaram descrição 
alguma. Para exemplificar este contexto, a Figura 2 retrata, em formato de nuvem de palavras, as 
justificativas dos respondentes para as duas perguntas solicitadas. Alguns ajustes foram necessários 
durante a elaboração da nuvem de palavras, tais como: quando, em uma mesma resposta, o aluno 
elencou mais de um conteúdo, estes foram considerados separadamente para a formação da nuvem, 
ou seja, “logaritmos, trigonometria e função exponencial” (ALUNO 7), uma resposta, porém três 
assuntos distintos; quando um mesmo conteúdo foi indicado por meio de dois termos distintos, 
optou-se por preservar a citação dada pela maioria, por exemplo, em resposta à pergunta número 3, 
oito alunos citaram “função de 2º grau”, enquanto que quatro se referiram como “função quadrática”, 
deste modo, o temo utilizado para a confecção da nuvem de palavras foi “função de 2º grau”.

Figura 2 - Nuvens de palavras para as respostas complementares das questões 3 e 4, A/2019.

De modo geral, os conteúdos recordados do ensino fundamental e médio, que mais se 
destacaram, foram as funções de 1º e 2º grau, as quais também podem ser chamadas, respectivamente, 
de funções lineares e quadráticas. Já dentre a possibilidade de novos conhecimentos, o assunto 
“limites” foi o mais citado, justamente por ser um conteúdo prioritariamente do ensino superior, 
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que engloba também o cálculo de taxas de variação instantânea. A nuvem de palavras mostra uma 
tendência centrada nestes dois conteúdos: no estudo dos limites e na taxa de variação instantânea, 
alcançando, juntos, 22 respostas. Tal percepção dos discentes reforça a ideia de que ICE pode ser 
considerada uma espécie de Pré-Cálculo.

Quando indagados sobre qual palavra definia a disciplina de ICE (pergunta 5), diversas foram 
as respostas dadas pelos alunos. A nuvem de palavras da Figura 3 indica uma composição por 23 
termos, o que expressa o sentimento particular de cada um dos respondentes em relação a disciplina.

Figura 3 - Nuvem de palavras com termos que definem a disciplina de ICE (questão 5), A/2019.

Observa-se na nuvem (FIGURA 3), que repetidas vezes foi atribuído à disciplina o adjetivo 
"importante". Além de haver relação com a condição avaliativa máxima da escala numérica para as questões 
quantitativas, a mesma palavra também foi citada em diferentes observações descritas pelos alunos (pergunta 
6 – observações livres). Em algumas falas a disciplina foi mencionada, ipsis litteris, como: "muito importante 
para pessoas que tiveram o ensino médio fraco e para pessoas mais velhas que terminaram o ensino médio a 
bastante tempo" (ALUNO 4); "apesar de ser a primeira cadeira de matemática seu conteúdo é extremamente 
importante" (ALUNO 8); "disciplina importante para retomar conhecimentos e preparar o estudante para 
cadeiras futuras" (ALUNO 37). Outras citações, que também manifestam claramente o sentimento dos 
discentes são: "acredito que a disciplina é fundamental para quem quer cursar qualquer engenharia" (ALUNO 
3); "conteúdos bem desenvolvidos ao longo do semestre" (ALUNO 32).

Pesquisas orientadas por questionários são comuns para analisar se o perfil das atividades 
está de acordo com o proposto. Pilotti, Cunha e Parmegiani (2014) por meio de questionário em 
escala avaliativa investigaram sobre as percepções de alunos ingressantes nos cursos de engenharia 
da Universidade de Caxias do Sul – Campus de Bento Gonçalves. Os autores entrevistaram 125 
estudantes e as respostas indicaram, por exemplo, lacunas no conhecimento matemático provindas 
do ensino médio. Outras respostas apontaram para a necessidade de atividades pedagógicas 
relacionadas ao cotidiano, com o objetivo de desenvolver uma lógica matemática, e assim evitar o 
baixo rendimento nas disciplinas inicias da graduação em engenharia. 
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Diante da análise realizada, fica visível a percepção dos discentes acerca de Introdução 
às Ciências Exatas (ICE). Contudo, é preciso também considerar que este resultado está atrelado 
ao ponto de vista de uma única turma, que cursou a disciplina no semestre A/2019. De qualquer 
forma, como ICE passou a integrar a grade curricular obrigatória das Engenharias a partir de 2014, 
considerou-se importante ter um feedback do trabalho que vem sendo desenvolvido.

4. Considerações Finais

O conjunto de aspectos elencados neste texto permite conjecturar sobre a importância da 
disciplina de Introdução às Ciências Exatas (ICE) na composição da grade curricular dos cursos 
de graduação em Engenharia e sob a ótica dos próprios discentes. Por ser ministrada nos primeiros 
semestres do ensino superior, proporciona momentos de revisão de conteúdo da educação básica, 
assim como permite aprofundar aqueles já adquiridos ao longo do ensino médio. Também viabiliza 
a familiarização dos novos alunos, futuros engenheiros, com conceitos que serão essenciais ao longo 
de cada um dos cursos escolhidos.

Especificamente no que se refere ao resultado de análise do questionário utilizado para 
produção de dados, a descrição complementar das perguntas 3 e 4, tal e qual as observações 
livres (pergunta 6) ao final do documento, mesmo sendo facultativas, permitiram exemplificar a 
perspectiva individual de cada aluno. No geral, as respostas também vão ao encontro da ementa, dos 
objetivos e dos conteúdos presentes no plano de ensino da disciplina, viabilizando o aperfeiçoamento 
da capacidade de compreensão das Ciências Exatas e proporcionando momentos de novos e 
significativos aprendizados.

De forma geral, é possível avaliar esta pesquisa como um importante recurso pedagógico 
de ICE, que, frente à relação dialógica e solidária dos envolvidos, permitiu alcançar o objetivo 
inicialmente proposto, que esteva atrelado à perspectiva dos alunos matriculados em ICE no 
semestre A/2019. De fato, os resultados permitem conjecturar que, para estes, sejam pelas revisões 
conteudistas presentes na disciplina (análise das respostas para a pergunta 3) ou pelos novos 
conhecimentos proporcionados pela mesma (análise das respostas para a pergunta 4), o contexto 
geral de ICE tem avaliação considerada positiva pela maioria dos entrevistados, o que contribui na 
busca pela qualificação do ensino e suas múltiplas formas de aprender na área das Ciências Exatas.
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Resumo. O objetivo deste estudo é descrever os comportamentos auto-referidos no trânsito, e 
comparar a frequência de comportamento de risco entre condutores com e sem histórico de acidentes 
de trânsito, entre estudantes de qualquer graduação da Universidade do Vale do Taquari-UNIVATES. 
Para obtenção dos resultados foi utilizado um questionário auto-respondido, com questões sobre 
características demográficas, socioeconômicas, manutenção do veículo, comportamentos de risco e 
envolvimento em acidentes de trânsito. Foram recebidas um total de 102 respostas enviadas pelos 
acadêmicos. Com relação às questões, foram elaboradas 50 perguntas em quatro diferentes áreas: 
perfil do respondente, manutenção veicular, comportamento no trânsito e o histórico em relação a 
acidentes de trânsito. Entre os participantes, predominaram indivíduos do sexo masculino, constatando 
a presença elevada de comportamentos de risco.
Palavras-chave: trânsito, comportamento de risco, estudantes universitários.

1. Introdução

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgados em 2019, apontam que jovens 
são as vítimas com maior frequência nos acidentes de trânsito, principalmente do sexo masculino. 
A alta taxa de acidentes está relacionada a alguns comportamentos próprios dessa faixa etária como 
excesso de autoconfiança, ousadia, ação por impulso e adrenalina ou, ainda, competição em um grupo 
de amigos. Estas atitudes fazem com que os jovens acabem violando leis de trânsito, desrespeitando 
limites de velocidades e ingerindo bebidas alcoólicas antes de dirigir. No Brasil segundo Lima et al. 
(2009), acontecem anualmente cerca de 350 mil acidentes de trânsito com vítimas, dos quais, em 
média, mais de 33 mil mortes e cerca de 400 mil feridos.

Sendo pauta de estudos, na saúde pública ou nas ciências de comportamento humano, as 
atitudes no trânsito têm sido questionadas seguidamente nos últimos anos, pois muitos motoristas 
utilizam o trânsito como válvula de escape de seus problemas por conta do stress diário ou da rotina 
apressada, principalmente em relação à análise do comportamento dos jovens e adolescentes, visando 
entender pontos que poderiam apresentar uma melhora positiva para esta faixa de idade no trânsito 
(ULLEBERG; RUNDMO, 2002; BINGHAM; SHOPE, 2004; BASTOS; ANDRADE; SOARES, 
2005; PANICHI; WAGNER, 2006).
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De acordo com Marin & Vizzotto (2003), acidentes de trânsito e as variáveis a eles associadas 
representam um problema social, havendo necessidade de ampliação de estudos, especialmente no 
campo comportamental e atitudinal. Com intuito de contribuir na compreensão desta temática, o 
presente estudo tem por objetivo descrever e comparar condutores com e sem histórico de acidente 
de trânsito.

2. Referencial Teórico

Os Acidentes de Trânsito (AT) passaram a ser uma causa importante de morbimortalidade na 
população brasileira em consequência do aumento expressivo do número de veículos circulantes e 
da alta frequência de comportamentos inadequados aliados a uma vigilância ineficiente e a péssimas 
condições das vias públicas (LIMA et al., 2006).

León e Vizzoto (2003) consideram que os acidentes de trânsito são acontecimentos oriundos 
de diversas variáveis, principalmente o comportamento humano, a tecnologia e a engenharia de 
tráfego. Um dos pontos importantes da análise é a deficiência que o transporte público apresenta, 
fazendo com que a população opte por se locomover com veículo próprio no seu cotidiano, com 
dados da época, apontam que 19 de cada 100.000 óbitos tinham como responsável algum acidente de 
trânsito.

Em relação aos jovens condutores Panichi e Wagner (2006) apontam que a segunda maior 
causa de mortes é o envolvimento em acidentes de trânsito. Conforme os dados nacionais, exceto 
pela região sul, onde é a causa principal desses acidentes, 90% são de responsabilidade dos fatores 
humanos o restante se distribui entre condições ambientais, da via ou do veículo.

Dois fatores humanos importantes na segurança de tráfego são o desempenho e o 
comportamento do motorista. O desempenho do motorista trata-se do que ele é capaz de fazer em 
relação a sua atenção, percepção e raciocínio. O comportamento está relacionado àquilo que o 
motorista faz ao volante, uma ação vinda de sua própria escolha (BOTTESINI; NODARI, 2011).

Meios de comunicação expõem cotidianamente que um ponto importante em relação aos 
acidentes de trânsito está na punição a quem os causa, pelo simples fato da impunidade que circunda 
esse meio, visto que alguns condutores assumem a responsabilidade de dirigir um veículo mesmo não 
estando em plenas condições para exercer esta função, podendo estar sob efeito do álcool, narcóticos, 
sono ou com o veículo em condições impróprias.

Segundo Bottesini e Nodari (2011) há diversos fatores podem influenciar o desempenho e o 
comportamento dos motoristas, como: gênero, onde os homens se envolvem em maior número de 
acidentes em comparação às mulheres; idade, já que a mesma afeta os jovens e idosos, o primeiro 
grupo pelo comportamento e o desempenho pelo segundo; personalidade, que relaciona a capacidade 
psicológica dos condutores; experiência, fator importante na escolhas a serem tomada; redução 
temporária da capacidade, sendo esse o fator que relaciona ao consumo de diferentes drogas, lícitas 
ou ilícitas que afetam na capacidade do condutor.
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Dados da OMS indicam que aproximadamente 1,35 milhão de pessoas morre no mundo 
decorrente de acidentes de trânsito, 20 a 50 milhões sofrem lesões não fatais, muitas gerando alguma 
incapacidade ao envolvido. Cerca de 93% das mortes acontece em países de média e baixa renda, 
sendo os acidentes de trânsito a principal causa de morte de jovens entre 5 e 29 anos de idade. Com 
isso, são gerados custos com valores próximos de 3% de seu PIB.

3. Procedimentos Metodológicos

O presente estudo teve por objetivo verificar o perfil e comportamentos de risco que podem 
contribuir para a ocorrência e gravidade de acidentes de trânsito entre jovens universitários da 
instituição.

O método de abordagem utilizado para a obtenção dos resultados foi o quantitativo. Segundo 
Perovano (2016) a coleta dos dados a serem investigados deve ser prevista previamente à execução 
do projeto de pesquisa, os dados demandaram a criação de uma planilha de codificação.

Segundo Diehl e Tatim (2004) a coleta das informações é feita através da utilização de 
técnicas estatísticas, tanto simples quanto complexas, para garantir uma maior margem de segurança 
em relação às inferências.

O público alvo da pesquisa foi estudantes da instituição de ensino superior privada e 
comunitária da cidade de Lajeado/RS, Universidade do Vale do Taquari-Univates. Foi proposto um 
questionário disponível durante o mês de junho de 2019, podendo ser respondido por alunos de 
qualquer graduação, sexo e faixa etária.

Os autores elaboraram um questionário com 50 perguntas com múltipla escolha aplicado com 
a utilização de plataforma online. Os fatores abordados determinam alguns pontos da origem dos 
acidentes de trânsito. Foram analisados: características demográficas gerais (idade, gênero, curso 
e ano de ingresso na universidade, cidade de moradia); características socioeconômicas (se reside 
com os pais ou sozinho, fonte de renda do próprio estudante, montante de gastos do estudante, renda 
mensal dos pais, se possui carro próprio e número de carros na família); experiência no trânsito 
(idade em que tirou a carteira, idade em que começou a dirigir, como adquiriu seu carro, frequência 
em que dirige, como se desloca para a universidade, como se desloca para festas); comportamento no 
trânsito, que visou caracterizar o comportamento dos condutores referente às infrações das normas 
de trânsito (multas, suborno a policiais), recomendáveis para a prevenção de lesões graves (uso do 
cinto de segurança, não usar o celular), comportamentos que representam riscos de segurança a si e 
outros indivíduos (discussões, rachas, ultrapassagens proibidas, violar o sinal fechado, velocidade 
acima do permitido da via, fazer o uso da direção após consumir bebidas alcoólicas; antecedentes de 
acidentes de trânsito (se teve envolvimento em acidentes de trânsito - AT enquanto dirigia, ou como 
acompanhante, se modificou o comportamento após o AT); reações emocionais e emoções (como se 
sente ao dispor de um carro, de dirigir em alta velocidade, repercussões pessoais de acidentes que 
esteve envolvido ou sentimentos pelo fato de pessoas conhecidas terem sofrido acidentes graves ou 
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fatais); opiniões sobre o trânsito, com relação ao processo de obtenção da CNH, fiscalização da Lei 
Seca, soluções de melhorias, circunstâncias que constituíram para envolvimento em acidentes.

A distribuição do questionário foi feita através do e-mail que os alunos da universidade 
possuem desde o ingresso na mesma e pelos ambientes virtuais das disciplinas dos integrantes do 
grupo. 

4. Resultados e Discussão 

Durante o período de disponibilidade do questionário foram recebidas 102 respostas, 
garantindo assim uma amostra considerável para elaboração do estudo sobre o comportamento dos 
jovens no trânsito, tendo em vista que a amostra ideal deveria contar com 105 indivíduos, para a 
quantidade de alunos presenciais da instituição atualmente, 6350 indivíduos, considerando erro 
amostral de 10% com nível de confiança de 99%. Foram elaboradas questões em relação a 4 tópicos 
para o estudo da amostra, sendo o perfil, cuidados com a manutenção do veículo, comportamento no 
trânsito e histórico dos condutores em relação a AT.

4.1. Perfil

O perfil dos universitários participantes da pesquisa em relação ao gênero e faixas de idade 
pode ser visualizado nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 e 2. Perfil dos universitários 

Conforme apresentado no Gráfico 1, houve mais participação de estudantes do sexo masculino. 
De acordo com Bottesini e Nodari (2011), homens se envolvem mais em acidentes de trânsito 
relacionados a violação das leis de trânsito, enquanto mulheres tem envolvimento relacionado a erros 
de julgamento. Conforme os autores a idade tem influência direta no comportamento, pois jovens 
além de inexperientes dirigem por diversão, essa diversão é assimilada a alta velocidade, enquanto 
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motoristas mais velhos tendem a respeitar mais os limites estabelecidos associados a sua experiência 
como condutor.

As áreas de graduação dos participantes tiveram predominância das ciências exatas com 99%, 
ciências humanas obteve 1% de participação, este índice maior ocorreu devido todos os integrantes 
do grupo estarem cursando Engenharia Civil, portanto o formulário foi mais divulgado nas disciplinas 
da mesma. O ingresso dos estudantes na universidade está dividido em anos conforme aparece no 
Gráfico 3 em relação ao número de pessoas.

Gráfico 3. Ingresso dos alunos na universidade

Em relação a residência, 88,6% dos participantes moram com os pais ou acompanhados e 
11,4% moram sozinhos, sendo 89 residentes no Vale do Taquari (87,2%), 7 na região da Serra Gaúcha 
(6,9%) e 6 no vale do Rio Pardo (5,9%).

O Gráfico 4 apresenta o momento em que o participante começou a dirigir, 45% dos 
entrevistados começou a dirigir durante a obtenção da CNH, porém 34% deles já haviam conduzido 
um veículo sem permissão, indicando um comportamento de risco. O Gráfico 5, apresenta com que 
idade obteve a CNH, ficando com 91% entre 18 a 21 anos, apenas 5% dos participantes obteve a 
CNH após 22 anos.



95 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Gráfico 4 e 5. Quando o universitário começou a dirigir e com que idade obteve a CNH.

Também foram questionados em relação ao curso para obtenção da CNH, onde 44 (43,1%) 
consideraram como satisfatório, 44 (43,1%) insatisfatório e 14 (13,8%) não souberam opinar.

Quanto ao veículo, 75 participantes (73,5%) possuem veículo próprio e 27 (26,5%) não. 
O Gráfico 6 apresenta a quantidade de veículos que a família do participante possui, dos quais 21 
(20,6%) trabalham como condutor e 81 (79,4%) não.

Gráfico 6. Quantidade de veículos que a família possui

Conforme apresentado no Gráfico 7, a frequência com que os participantes dirigem durante a 
semana obteve 72% de frequência de quem dirige todos os dias da semana e o Gráfico 8 apresenta que 
o maior modo de deslocamento para a universidade é feito pelos estudantes é pelo veículo próprio, 
ficando com 54% e o transporte coletivo, ficando em segundo lugar com 37%.
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Gráfico 7 e 8. Frequência que dirige na semana e o deslocamento para a universidade

Foi também perguntado com que frequência os estudantes dirigem em rodovias, 54 
participantes (52,9%) afirmaram que dirigem em rodovias sempre, 42 (41,2%) às vezes e 6 (5,9%) 
nunca, dessas 6 pessoas que nunca dirigem em rodovia 5 delas são do sexo feminino.

A maioria dos resultados coincide com o estudo de León e Vizzoto (2003), que fez uma análise 
entre universitários acidentados e não-acidentados, com maior participação do sexo masculino e 
com idade superior a 20 anos. Além disso, os jovens possuem frequência de direção habitual e o 
principal meio de deslocamento até a universidade é através de veículo próprio. Em contrapartida, 
este estudo mostrou que a predominância de carros na família é de 2, enquanto León e Vizzoto 
(2003) identificaram 3 ou mais.

4.2. Manutenção do Veículo 

Os participantes foram questionados em relação a manutenções básicas e rotineiras que devem 
ser feitas nos veículos. Primeiramente foi questionada a responsabilidade sobre essa questão onde, 
71 participantes (69,6%) atestaram ser responsáveis pela manutenção do veículo que conduzem, 24 
(23,5%) não são responsáveis e 7 (6,9%) não possuem veículo.

A Tabela 1 apresenta questões sobre funcionamento de faróis, nível do óleo e líquido de 
arrefecimento.

Tabela 1. Faróis, nível do óleo e líquido de arrefecimento.

Questões 
Possibilidades de respostas 

Sim Não Não sei Não sei 
verificar 

Não possuo 
veículo

Os faróis estão funcionando 
corretamente? 92,1% 0,0% 1,0% 0,0% 6,9%

O líquido de arrefecimento está no nível 
correto? 80,3% 0,0% 10,8% 2,0% 6,9%

O óleo do motor está no nível correto? 84,2% 2,0% 6,9% 0,0% 6,9%
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Sendo indicado pelos participantes que 85 (83,3%) fazem a troca de óleo como indica o 
fabricante, 8 (7,8%) quando lembram, 1 (1%) nunca trocaram e 8 (7,8%) não possuem veículo.

A Tabela 2 traz dados em relação a manutenção dos pneus.

Tabela 2. Manutenção dos pneus.

Questões 
Possibilidades de respostas 

Sim Não Não sei Não sei 
verificar 

Não possuo 
veículo

Você controla a calibragem dos pneus? 89,2% 3,9% 0,0% 0,0% 6,9%

Você controla o desgaste dos pneus? 87,3% 2,0% 0,0% 3,8% 6,9%

Você faz rodízio dos pneus? 69,6% 22,5% 1,0% 0,0% 6,9%

Os dados em relação a geometria indicam que 27 participantes (26,5%) fazem a cada 6 meses, 
56 (54,9%) quando fazem rodízio, 9 (8,8%) nunca fizeram, 1 (1%) não sabem o que é e 9 (8,8%) não 
possuem veículo.

4.3. Comportamento no Trânsito

Primeiramente foram coletados dados em relação a preferências dos participantes quanto a 
suas escolhas quando necessário que se desloquem. O Gráfico 9 indica o horário de preferência 
dos estudantes para dirigir e 60% acham indiferente o horário de preferência, já o Gráfico 10 as 
condições climáticas que buscam evitar foi a chuva, com 56%, devido as condições perigosas que o 
dia chuvoso causa, como menor visibilidade, aquaplanagem, excesso de velocidade dentre outros.

Gráfico 9 e 10. Horário de preferência e condições climáticas que evitam

A rota escolhida é a de menor distância em 65,7%, 26,5% a de menor fluxo de veículos, 3,9% 
a rota de maior velocidade e 3,9% não possuem CNH. A Tabela 3 identifica mais preferências dos 
participantes.
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Tabela 3. Questões de alternativas de uso.

Questões 
Possibilidades de respostas 

Frequentemente Raramente Nunca Apenas se 
necessário 

Não possui 
CNH

Costuma dirigir em rodovias que 
não conhece? 11,8% 38,2% 4,9% 41,2% 3,9%

Utiliza sistema de GPS? 28,4% 55,9% 15,7% 0,0% 0,0%

Utiliza transporte por aplicativos? 9,8% 56,9% 33,3% 0,0% 0,0%

Indicando que 60 (58,8%) se deslocam para festas dirigindo, 34 (33,4%) de carona e 8 (7,8%) 
de taxi ou aplicativos.

Com objetivo de obter dados sobre comportamentos que podem ser considerados de risco e 
desrespeito ao código de trânsito os participantes da pesquisa responderam as questões da Tabela 4.

Tabela 4. Questões sobre comportamento.

Questões 
Possibilidades de respostas 

Sim Não Às vezes Não possui 
CNH

Já consumiu bebida alcoólica e dirigiu? 64,7% 31,4% 0,0% 3,9%

Costuma beber e dirigir? 22,5% 73,5% 0,0% 4,0%
Quando está de carona o motorista ingere 

bebida alcoólica? 31,3% 66,7% 2,0% 0,0%

Acredita que a lei Seca interfere na escolha de 
beber e dirigir? 70,6% 29,4% 0,0% 0,0%

Já foi multado? 30,1% 69,9% 0,0% 0,0%

Utiliza cinto de segurança? 70,6% 2,0% 27,4% 0,0%
Exige que o passageiro utilize cinto de 

segurança? 63,7% 32,4% 0,0% 3,9%

Utiliza celular enquanto dirige? 9,8% 26,5% 59,8% 3,9%

Já discutiu no trânsito? 21,6% 74,5% 0,0% 3,9%

Já participou de rachas? 9,8% 86,3% 0,0% 3,9%

Já fez ultrapassagens proibidas? 47,1% 49,0% 0,0% 3,9%

Já violou semáforo fechado? 53,9% 42,2% 0,0% 3,9%
Já conduziu com velocidade acima do 

permitido? 91,2% 4,9% 0,0% 3,9%

Você para travessia de pedestres na faixa de 
segurança? 56,9% 6,9% 32,3% 3,9%

Lima et al. (2009) também identificou alguns comportamentos no trânsito entre estudantes 
de enfermagem. Os autores identificaram uma elevada porcentagem de respostas que indicam 
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comportamento seguro no trânsito, com mais respostas positivas para características como utilizar 
cinto de segurança, enquanto para comportamentos considerados ruins, como consumo de bebida 
alcoólica e direção, multas, brigas no trânsito e rachas, houve mais respostas negativas. Entretanto, 
alguns participantes se envolveram em acidentes de trânsito por utilizar celular enquanto dirigem, 
realizar ultrapassagens proibidas, não respeitar o semáforo, ultrapassar o limite de velocidade e não 
respeitar a faixa de pedestres. 

4.4. Histórico sobre Acidentes de Trânsito-AT

A Tabela 5 apresenta o questionário em relação ao histórico dos participantes em relação ao 
envolvimento em acidentes de trânsito, se já estiveram envolvidos como condutor ou passageiro, 
se algum conhecido teve envolvimento ou foi vítima de acidente de trânsito e se isso mudou a sua 
postura como condutor.

Tabela 5. Questões sobre acidentes.

Questões 
Possibilidades de respostas 

Sim Não Não possui CNH
Já se envolveu em Acidente de Trânsito como 

condutor? 36,3% 59,8% 3,9%

Já se envolveu em Acidente de Trânsito como 
passageiro? 40,2% 59,8%

 

 

 

Algum familiar já se envolveu em acidente de 
trânsito? 78,4% 21,6%

Conhece alguma vítima de Acidente de Trânsito? 84,3% 15,7%
Mudou sua postura como condutor após o 

acontecido? 57,8% 42,2%

Tanto Lima et al. (2009) quanto León e Vizzoto (2003) demonstraram que dos participantes 
que já se envolveram em acidentes de trânsito como condutores, uma grande parte é transgressora, 
ou seja, se envolveu em mais de um. Além do mais, León e Vizzoto (2003) identificaram que os 
motoristas com histórico de AT pareciam pouco favoráveis a mudar sua postura, sobretudo atribuindo 
a causa dos acidentes como externas ao motorista, não considerando seu comportamento no trânsito.

5. Conclusão

O perfil geral dos participantes aponta a faixa etária predominante entre 18 e 25 anos, com 
maioria de homens, que pode ser justificado pela pesquisa ter predominância de alunos do curso de 
engenharia civil que tem maior número de indivíduos deste sexo. A maioria dos estudantes ingressou 
entre os anos de 2010 e 2017, residem com os pais no vale do Taquari. A maioria dos participantes 
obteve a CNH entre 18 e 21 anos, porém há um equilíbrio na avaliação do curso entre satisfação ou 
insatisfação. Predominam estudantes que possuem carro próprio e com dois ou mais veículos na 
família, usando os carros para deslocamento no dia-a-dia, inclusive para a universidade. Os dados 
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em relação a manutenção não são preocupantes, todos quesitos perguntados mostraram resultados 
bastante positivos.

Os dois fatores observados mais preocupantes são dirigir após ingestão de bebida alcoólica 
em algum momento, 22,5% afirmaram que costumam fazer isso e o uso do celular mesmo que as 
vezes configurando comportamentos de risco, pois a ingestão de álcool diminui a velocidade dos 
reflexos da pessoa, enquanto o celular retira o foco do trânsito para sua tela. Demonstrando falta de 
conscientização e respeito as leis de trânsito.

O ponto negativo mostrado na pesquisa, além dos fatores de risco observados acima foi que 
não houve mudança na postura como condutor mesmo conhecendo alguma vítima, familiar ou tendo 
propriamente se envolvido em algum acidente de trânsito como condutor ou passageiro.

Ainda são necessários mais estudos que possam levar à compreensão dos comportamentos 
de risco de jovens no trânsito, ampliando a pesquisa para a renda e nível socioeconômico dos 
pesquisados, além de questionar o que leva a tomar atitudes que sabem ser erradas. Recomenda-se 
também uma intervenção a nível universitário, trabalhando a segurança no trânsito de maneira mais 
impactante, com uso de dados e imagens, e distribuição de materiais educativos para o público e 
exposição em diferentes ambientes da universidade.
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Resumo. O presente artigo tem como objetivo elucidar a eficácia e os benefícios do sistema fotovoltaico 
de geração em uma residência de pequeno porte. Demostrando todas as etapas técnicas do projeto 
de forma personalizada, atendendo as individualidades do imóvel de forma satisfatória. Justificando 
a necessidade atual de um investimento em energia limpa e sustentável, bem como, atendendo a 
rogativa de uma economia mais justa. A análise do consumo médio, a posição da residência em 
relação aos raios solares, são investigações iniciais para o cálculo das demais etapas, que consistem 
em análise estrutural do telhado, quantidades de placas, tempo e forma de instalação. 
Palavras-chave: Fotovoltaico, geração, placa solar, residência.

1. INTRODUÇÃO

Com o aumento das tarifas anuais e adição de bandeiras tarifárias devido à falta de chuva 
os valores do kwh/mês vêm chegando a valores que pesam no bolso de todos que utilizam energia 
elétrica. 

Com objetivo de diminuição desses custos mensais o investimento de um sistema fotovoltaico 
vem ajudar a diminuir esses valores mensais, além de ser ecologicamente correto. Sendo assim, este 
artigo vem demonstrar dados de um cliente de pequeno consumo, quais materiais serão necessários, 
valores que serão investidos e qual será a taxa de retorno desse cliente. 

2. MÉTODOS

Inicialmente será pesquisado o consumo médio do cliente. Com esse dado será levantado 
a área de telhado e inclinação do mesmo e posteriormente o endereço de onde será instalado para 
que seja obtido adequadamente os dados de irradiação e clima, estabelecendo assim, uma média 
dos últimos anos. O tipo de telhado também irá influenciar no orçamento. Tendo esse conjunto de 
informações será possível escolher a quantidade de placas, distância de cabos e inversor. Com todos 
os materiais listados e o valor da mão de obra, estabelecerei um valor final e com isso terei como 
calcular a taxa de retorno.
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3. RESULTADOS

Primeira etapa do processo é levantar os últimos vinte e quatro meses de consumo da residência 
conforme Figura 1, tendo esses dados percebeu-se um consumo total de 4.272 kwh/ano, dividindo 
por vinte quatro meses, obteve-se uma média mensal de 178 kwh/mês. Tendo em vista o aumento de 
consumo natural do morador pelo fato de ter colocado um sistema fotovoltaico, é possível criar um 
sistema de média de 211 kwh/mês esperando assim um aumento próximo de 20%.

Figura 1. Histórico de Consumo.

Após ter estabelecido a média de consumo, levantei os dados técnicos de localização do 
telhado, inclinação e material utilizado na cobertura com intuito de estabelecer o suporte correto, as 
perdas que o sistema terá devido a sua posição. A inclinação é possível identificar na Figura 2 com 
quinze graus, que foi coletada nos projetos da construtora ALM engenharia.
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Figura 2. Projeto de Inclinação do Telhado.

Já a posição solar do telhado, consegui através do mapa do google, colocando o endereço que 
é Rua Jacob Becker 176 em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, sabendo que o prédio da esquerda 
é o analisado, onde mora o consumidor. O prédio está posicionado aproximadamente 340°, muito 
próximo do norte, conforme a bússola do site mostra na Figura 3. 

Figura 3. Posição Solar do Telhado.

Por fim, nem mesmo importante, pesquisei o tipo de telha aplicada na cobertura e descobri 
que o material utilizado foi fibrocimento, essa informação fez com que eu percebesse que o melhor 
suporte utilizado para essa aplicação seria um parafuso estrutural conforme a Figura 4 que será 
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substituído pelos parafusos existentes no telhado, fixados diretamente nas tesouras de madeira, 
após a fixação destes parafusos resultará em uma base firme para adição dos perfis ceramic rooftop 
2,10 metros conforme a Figura 5 e entre os módulos usarei os terminais intermediários de 40mm 
conforme a Figura 6, já nas extremidades, usarei os terminais finais de 40mm conforme a Figura 7, 
mais algumas porcas e parafusos.

Figura 4. Parafuso Estrutural.

Figura 5. Perfil Ceramic Rooftop 2,10 metros.

Figura 6. Terminal Intermediário 40mm.
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Figura 7. Terminal Final 40mm.

Tendo em vista que o mercado possui diversas marcas de módulos procurei uma marca que 
esteja entre as 10 mais vendidas no mundo, conforme o ranking de 2018 mostrado na Figura 8. 
Escolhi a marca de módulos solares JA Solar como referência e dentre os diversos modelos que a 
empresa possui, usei para os cálculos o modelo policristalino com 72 células de 335W de potência, já 
o inversor, por questões técnicas e comerciais selecionei o da marca Fronius International GmbH que 
é uma empresa austríaca sediada em Pettenbach, na Alta Áustriada, empresa essa, fundada em 1945, 
e o modelo escolhido foi o Fronius Primo 3.0-1, mostrado na Figura 9. 

Para completar o kit do sistema fotovoltaico, também escolhi cabos solares de 6mm de até 
1800V CC preto e vermelho conforme a ABNT NBR 16612 e conjunto de conectores macho e fêmea 
MC4 para conexão dos cabos dos módulos aos inversores. E com o intuito de proteção do sistema 
optei por uma string box de 1000V para proteção em CC com uma entrada e uma saída com DPS CC 
e chave seletora para desligamento do sistema, caso haja uma manutenção, e fusível para proteção 
CC, já no lado AC pela utilização de um disjuntor que limitará a corrente e DPS em AC para proteção 
da rede ao inversor que é o coração do sistema.
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Figura 8. Top 10 solar module suppliers in 2018.

Figura 9. Inversor Fronius Primo 3.0-1.
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Para finalizar a coleta de dados busquei dados da NASA de temperatura e radiação global 
horizontal kwh/m²/dia da área analisada que está estabelecida na latitude -29,61 e longitude -52,19 
- estabelecendo uma média de 4.47 kwh/m²/dia e de temperatura ambiente de 19,48° conforme a 
Tabela 1.

Tabela 1. Dados Climáticos.

Meses Radiação Global Horizontal kWh/m²/dia Temperatura Ambiente °C
Janeiro 6,14 24,05

Fevereiro 5,47 23,49
Março 4,82 22,63
Abril 3,6 19,9
Maio 3,07 16,37
Junho 2,49 14,75
Julho 2,71 14,16

Agosto 3,49 16,12
Setembro 4,13 17,38
Outubro 5,05 19,81

Novembro 6,08 21,6
Dezembro 6,53 23,47

Média 4,47 19,48

4. DISCUSSÃO DOS DADOS 

Após estabelecer alguns critérios e colher os dados conforme descrito acima, tenho base para 
começar a calcular e demostrar resultados.

Utilizando 6 módulos de 335W de potência da JA, obtive um sistema de 2,01kwp, ocupando uma 
área de aproximadamente 12m², já que os módulos possuem uma medida 1960mm×991mm×40mm, 
e um peso de 22kg cada um, totalizando em módulos uma carga no telhado de 132kg, sabendo que o 
inversor escolhido é de 3kw da Fronius e que o mesmo possuirá uma faixa de potência para futuras 
expansões, cheguei neste momento em uma geração média de 211 kwh/mês conforme demonstrado 
no gráfico da Figura 10. Para tal sistema utilizei uma inclinação do telhado de 15° posicionada a 340° 
sendo 360° ou 0° seria posição norte, e devido a quantidade de placas obtive uma string somente com 
6 módulos e nos cálculos todos os limites determinados pelo inversor, tais como tensão de MPPT, 
mínima e máxima de acordo com a temperatura mínima e máxima, considerei também a tensão 
de circuito aberto que foi de 280V, corrente máxima de 8,87 A, e potência nominal de 2,01 kWp, 
mostrados na Figura 11.
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Figura 10. Geração Mensal (kwh).

Figura 11. Limites.
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Assim, obtive uma lista de materiais conforme a Tabela 2:

Tabela 2. Lista de materiais.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
MODULO FV JA 72 CELL 335W POLY 1500V - BORGES 6
FRONIUS PRIMO 3.0-1 - com Monitoramento Wi-Fi 1
STRING BOX SICES_ONESTO - 2 CORDAS E 2 SAIDAS 1
Sices Solar 2.0 Perfil Ceramic Rooftop 2,10 metros 6
Sices Solar 2.0 Junção Ceramic Rooftop 4
Sices Solar 2.0 Terminal Final 40mm 4
Sices Solar 2.0 Terminal Intermediário 40mm 10
SICES SOLAR PARAFUSO CABECA MARTELO M10 28/15 10
SICES SOLAR PORCA M10 INOX A2 10
PARAFUSO ESTRUTURAL M10X250 10
CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4_ou compatível 1
CONECTORES FEMEA/ MACHO WEID_CABUR_TE_MC4_ou compatível 1
CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC PT ABNT NBR 16612 30
CABO SOLAR 6MM ATE 1800V CC VM ABNT NBR 16612 30

Após escolher o sistema fotovoltaico e todos os seus acessórios formando o Kit de 2,01kwp 
solicitei para uma empresa local um orçamento para instalação do sistema, já incluindo, além do 
kit, o projeto elétrico que será necessário para concessionária, no caso a RGE pertencente ao grupo 
CPFL e a mão de obra para instalação. 

O valor apresentado pela NETTELIN COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA do CNPJ 
15.008.465/0001-66 foi de R$13.000,00. O que trouxe a uma TRI – taxa interna de retorno de 13%, 
um VPL – valor de presente líquido de R$31.403,26, caixa acumulado de R$57.738,94 e um playback 
simples de 7 anos e 3 meses, já o playback descontado foi de 9 anos e 5 meses, para tal cálculo utilizei 
como tempo de vida do sistema de 25 anos, uma perda de eficiência de 20% e um custo anual com 
operação de R$400,00 sendo que desses R$400,00, R$100,00 seria valor para uma limpeza anual, e 
R$300,00 seria uma poupança de R$300,00 para aquisição futura de um novo inversor, pois o atual 
não deve durar os 25 anos do sistema. 

Como referência também utilizei uma inflação anual de 6,02% e o preço dos kwh com os 
impostos de R$0,72 e optei pelo gráfico de caixa acumulado conforme a Figura 12.



111 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Figura 12. Lista de materiais.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho conclui que o sistema é vantajoso comparado a taxas de retornos mais 
conservadoras como a poupança, contudo em conversa com a empresa que forneceu o orçamento, 
informou-me que quanto maior o sistema e mais alto for o valor do kwh/mês cobrado pela 
concessionária, menor será essa taxa de retorno, em sistemas grandes como 36kwp por exemplo, o 
inversor consegue se diluir mais no valor das placas o que ocasiona um valor por w por sistema mais 
baixo em um sistema maior do que um sistema menor.
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Resumo: A banana é uma fruta da bananeira, altamente consumida no Brasil e que possui diversas 
recomendações pelo benefício à saúde devido ao seu teor energético, calorífico, de vitaminas e 
de minerais, sendo o potássio e o fósforo pertencentes a este último grupo. O potássio, em nosso 
organismo, atua como redutor da hipertensão arterial, ao passo que o fósforo é um dos responsáveis 
pelas células poderem dispor de reservas de energia e está presente principalmente nos ossos e em 
órgãos de tecido mole. Apesar de muitos alimentos conterem altos teores de minerais, nem todos 
estão disponíveis de modo que o trato gastrointestinal possa absorver. Sendo assim, cada vez mais se 
torna importante avaliar o teor de bioacessibilidade de minerais no organismo para auxiliar em dietas 
nutricionais e informar a população. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi avaliar e quantificar 
in vitro o teor bioacessível de potássio e fósforo em banana prata por meio da espectrometria de 
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES). Os resultados evidenciaram que 
os percentuais de potássio e fósforo absorvidos no trato gastrointestinal foram, respectivamente, 
52,95% ± 7,62 e 60,79% ± 13,57, indicando uma boa absorção no organismo e demonstrando ser 
uma boa fonte de ingestão destes minerais. Pode-se verificar ainda que o fósforo encontra-se mais 
bioacessível do que o potássio neste tipo de banana. Ressalta-se que este estudo pode contribuir para 
o conhecimento da sociedade e de profissionais sobre as reais absorções destes dois minerais em 
amostra de banana prata.
Palavras-chave: Banana Prata. Potássio. Fósforo. Bioacessibilidade.
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INTRODUÇÃO

A banana prata (Musa sapientum) é uma variedade originária do Sudoeste da Ásia, sendo o 
resultado do cruzamento de outras duas variedades (Musa acuminata e Musa balbasiana), pertence 
ao gênero Musa e a família Musaceae (SOUSA et al., 2012; EMBRAPA, 2012). Do ponto de vista 
nutricional, as bananas são frutas importantes na alimentação humana por seu valor calorífico e 
energético, mas em especial por seu conteúdo mineral e vitamínico. Quando completamente madura, 
a banana apresenta cerca de 70% de água, 1,3% de proteína e 27% de carboidrato rico em fósforo e 
regular teor de potássio (LIMA; NEBRA; QUEIROZ, 2000).

Dentre os seus nutrientes, o potássio apresenta destaque, estando presente em concentrações 
na faixa de 358 mg/100 g de parte comestível do fruto. O potássio é um elemento essencial ao 
organismo, sendo que o conteúdo total de potássio é de aproximadamente 55 mmol/kg de peso 
corporal, estando 98% deste total nos fluidos intracelulares e 2% nos fluidos extracelulares (variando 
numa faixa entre 3,5 e 5,0 mmol/L) (CUPPARI; BAZANELLI, 2017).

O potássio é um elemento essencial na alimentação humana e possui dentre outras funções, 
a de reduzir a pressão arterial em doentes hipertensos através do seu consumo a partir de diversos 
alimentos (SANTOS et al., 2018). O consumo diário recomendado de potássio é de pelo menos 
3510 mg/dia (90 mmol/dia) para adultos e não há um limite superior tolerável de ingestão, devido 
ao fato de que estudos realizados não observaram nenhum efeito adverso de um elevado consumo 
de potássio em indivíduos saudáveis e que não apresentem problemas de excreção do mineral 
(CUPPARI; BAZANELLI, 2017).

O fósforo encontra-se no organismo em sua maior parte no esqueleto combinado ao cálcio, 
além de estar presente nos tecidos moles, músculos, baço e fígado e ser o responsável pelas 
células poderem dispor de reservas de energia. Assim como o cálcio, a absorção de fósforo sofre 
influência da vitamina D. Este mineral encontra-se em diversos alimentos e diversos fatores podem 
provocar sua carência, como alcoolismo crônico, jejuns, desnutrição prolongada e perdas digestivas 
(ADITIVOS INGREDIENTES, 2016). A banana possui em média 22 mg de fósforo/100 gramas de 
parte comestível e a recomendação diária deste mineral é de 100 a 1.250 mg/dia (BRASIL, 2011; 
MONTEIRO; VANNUCCHI, 2010).

Porém nem todos os minerais presentes em um alimento são absorvidos pelo organismo. 
Neste aspecto, estudos envolvendo a biodisponibilidade e bioacessibilidade dos nutrientes presentes 
tornam-se importantes, uma vez que descreve os teores reais que são absorvidos no organismo. É 
importante destacar que a biodisponibilidade, do ponto de vista nutricional corresponde à fração 
de qualquer nutriente ingerido que está disponível para ser utilizado nas funções fisiológicas ou ser 
estocada no organismo, ao passo que bioacessibilidade corresponde a fração de um nutriente liberada 
da matriz no trato gastrointestinal tornando-se disponível para incorporação na corrente sanguínea 
(TOGNON, 2012; SILVA, 2016). As pesquisas e estudos envolvendo bioacessibilidade podem ser 
realizados a partir de estudos in vivo ou in vitro, porém os estudos in vivo são mais dispendiosos, 
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favorecendo a realização por métodos in vitro (BOSSO; ENZWEILER, 2008; FERNÁNDEZ-
GARCÍA; CARVAJAL-LÉRIDA; PÉREZ-GÁLVEZ, 2009; KULKARNI et al., 2007).

Existem diversas metodologias que possibilitam a determinação da bioacessibilidade in 
vitro, como a desenvolvida por Minekus et al. (2014), na qual a partir de uma simulação das fases 
gastrointestinais (oral, estomacal e intestinal) se determinam as concentrações bioacessíveis. As 
soluções simuladoras do trato gastrointestinal empregadas nos testes de bioacessibilidade contêm 
enzimas, sais orgânicos e inorgânicos e ácido clorídrico, sendo a pepsina e a pancreatina as enzimas 
mais utilizadas (BOSSO, 2007).

Estudos indicam que a bioacessibilidade de minerais em um alimento pode variar de menos de 
1% para mais de 90%, sofrendo influência de diversos fatores, como a espécie química, liberação da 
matriz alimentar, interações com outros componentes contidos nos alimentos, presença de supressores 
e cofatores e formação de compostos estáveis que são metabolizados lentamente (AGUDELO, 2015).

OBJETIVO

Levando em consideração a importância dos minerais na manutenção da saúde e a importância 
de estudos que avaliem teores bioacessíveis de alimentos, este trabalho tem por objetivo quantificar 
e avaliar a bioacessibilidade in vitro de potássio e fósforo em banana prata por espectrometria de 
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES).

METODOLOGIA

AMOSTRAS

Para realização da análise presente neste artigo foram utilizadas diferentes bananas de um 
mesmo cacho, adquiridas comercialmente no mês de janeiro de 2019, em um supermercado situado 
na cidade de Westfália na região do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, Brasil. As bananas foram 
descascadas e maceradas utilizando gral e pistilo e então acondicionadas em embalagem plástica 
descontaminada e mantidas sob refrigeração.

SOLUÇÕES E VIDRARIAS

Todos os reagentes utilizados possuíam grau analítico (P.A.) e as soluções necessárias 
foram preparadas utilizando-se como solvente água ultrapura, com resistividade específica de 18,2 
MΩ.cm-1. Todas as vidrarias e materiais foram descontaminados previamente submergindo-os em 
ácido nítrico 10% (v/v) durante 24 horas. Após, lavou-se com água ultrapura (milli-Q) e deixou-se 
secar a temperatura ambiente.
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DIGESTÃO COMPLETA

A determinação do teor total de minerais presentes na banana prata foi realizada através da 
decomposição completa de 0,5 gramas de amostra em forno micro-ondas (Anton Paar Multiwave 
PRO), adicionando-se 1 mL de peróxido de hidrogênio (Êxodo científica) 30% (v/v) e 5 mL de ácido 
nítrico (Synth) 65% (v/v). Programou-se o forno micro-ondas de modo que houvesse uma elevação 
gradual da temperatura, da seguinte forma: aquecimento até 180ºC (15 minutos); permanência em 
180ºC por 15 minutos e resfriamento até 70ºC (15 minutos). Em seguida, a amostra permaneceu 
em repouso até atingir a temperatura ambiente (cerca de 25ºC) e prosseguiu-se para a leitura em 
ICP-OES (Perkin Elmer). A decomposição completa da amostra foi realizada em triplicata, além do 
branco.

BIOACESSIBILIDADE

Para a análise da fração bioacessível dos minerais contidos na amostra, utilizou-se a 
metodologia elaborada por Minekus et al. (2014), preparando-se as soluções necessárias para 
elaboração da saliva, do suco gástrico e do suco intestinal. Para isto, transferiu-se 5 gramas de amostra 
para diferentes erlenmeyers, em triplicata. As etapas realizadas para a simulação gastrointestinal 
foram as seguintes:

Para simulação da boca: adicionou-se 8 mL de saliva e 1 mL de CaCl2 7,5 mM junto a cada 
erlenmeyer. Em seguida, verificou-se o pH em pHmetro (Ohaus Starter 3100) e ajustou-se utilizando 
a solução de HCl 1 M e/ou solução de NaOH 1 M até se obter um pH em torno de 7. As soluções 
permaneceram em repouso a 37ºC por 10 minutos e então seguiu-se para a próxima etapa.

Para simulação do estômago: adicionou-se 9,1 mL de suco gástrico e 700 μL de CaCl2 2 mM, 
e então ajustou-se o pH para 3. Na sequência, as amostras foram encaminhadas ao banho Dubnoff 
(Marconi, Banho-Maria, MA - 156) com agitação e aquecimento a 37ºC, por 2 horas.

Para simulação do intestino: acrescentou-se 18,5 mL de suco intestinal e 1,35 mL de CaCl2 9 
mM e então, ajustou-se o pH para próximo de 7. As amostras foram então encaminhadas ao banho 
Dubnoff com agitação e aquecimento a 37ºC, por 2 h.

Ao final da simulação do intestino, as soluções resultantes foram encaminhadas a um banho 
de gelo por cerca de 20 minutos, para inativação das enzimas. As amostras foram centrifugadas 
(centrífuga Hermle, Z326K) por 20 minutos a 10.000 rpm, para separação da fase líquida e sólida. 
Coletou-se a fração líquida e descartou-se a fração sedimentada (sólida) e então encaminhou-se a 
amostra para leitura em ICP-OES, equipamento existente na IES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias das concentrações totais e os percentuais bioacessíveis de potássio e fósforo 
obtidos a partir das análises em banana prata encontram-se na Tabela 1:
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Tabela 1 - Concentração total e média bioacessível de potássio e fósforo em banana prata.

Mineral Média concentração total (mg/g) Média Bioacessível (%)

Potássio (K) 5,70 ± 0,86 52,94 ± 7,62

Fósforo (P) 0,49 ± 0,10 60,79 ± 13,57

Média ± desvio padrão (desvio padrão relativo).

A partir dos dados obtidos na concentração total para potássio e fósforo, pode-se realizar uma 
comparação com os teores determinados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO 
(BRASIL, 2011). De acordo com a TACO, a banana prata possui em torno de 22 mg de fósforo/100 
g de parte comestível e 358 mg de potássio/100 g de parte comestível. Deste modo, percebe-se que 
a amostra de banana prata utilizada possuía maiores teores de ambos os minerais do que a tabela 
propõe, contendo 49 mg de fósforo/100 g de parte comestível e 570 mg de potássio/100 g de parte 
comestível.

Dentre as variedades de bananas contempladas pela TACO (da terra, figo, maçã, nanica, ouro, 
pacova e prata), a banana prata apresenta o terceiro maior teor total de potássio, atrás apenas da 
banana figo e da banana nanica. Já em relação ao teor de fósforo, ocupa a quarta posição empatada 
com a banana ouro, estando atrás da banana maçã, nanica e da terra. Aspectos como os nutrientes 
presentes no solo, clima, região, maturidade do fruto e as práticas culturais podem afetar diretamente 
nos minerais presentes na banana, explicando os diferentes resultados obtidos (EMAGA et al., 2007).

Aquino et al. (2014), em estudo avaliativo dos teores de minerais em polpas e cascas de 
frutos provenientes de bananeiras, observaram que nas variedades analisadas, os macronutrientes 
mais absorvidos e exportados pelas bananeiras foram o K e o N, seguidos por Mg, Ca e P. Além 
disto, também perceberam que não houve variação significativa nos teores de minerais dos frutos 
verdes e maduros, e que a casca possui o dobro do teor de fósforo, assim como de N, Fe, Zn e Cu, 
do que o encontrado na polpa. Já para os teores de K e Mn, os valores encontrados na casca foram 
aproximadamente o quádruplo dos teores presentes na polpa. Quando cultivadas sob as mesmas 
condições edafoclimáticas e de adubação, as variações entre os teores de minerais são comumente 
atribuídas às particularidades intrínsecas de cada cultivar, visto que algumas espécies são capazes de 
acumular teores até três vezes mais elevados de determinado mineral em seus frutos sob as mesmas 
condições de cultivo (DAVEY et al., 2007).

Com relação aos teores bioacessíveis, pode-se perceber que o percentual bioacessível de 
fósforo foi maior do que aquele encontrado para o potássio, indicando que apesar de em menor 
quantidade, o fósforo encontra-se ligado de uma forma mais facilmente absorvível do que o potássio 
na banana prata. Tognon (2012) observou a partir de testes de bioacessibilidade em bananas da 
variedade nanica (que juntamente com a prata são as mais consumidas em território nacional) uma 
maior concentração total, bioacessível e percentual bioacessível de potássio, sendo o percentual 
correspondente a 96,3 ± 3,2. Isto indica que em bananas nanicas, o potássio presente está numa 
forma mais bioacessível do que em bananas do tipo prata.
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O fósforo apresentou teor bioacessível de 60,79 ± 13,57, teor relativamente alto de absorção. 
De acordo com a EMBRAPA (2014), o fósforo é o sexto macronutriente mais absorvido por parte 
das bananeiras. Observa-se que ainda existe uma carência de dados sobre a bioacessibilidade de 
fósforo em bananas, possivelmente por não ser o mineral mais abundante neste alimento.

No que diz respeito às recomendações diárias para adultos de potássio (4710 mg/dia para) e de 
fósforo (100 a 1250 mg/dia), observa-se que a banana é uma boa fonte dos mesmos, pois apresentou 
concentração bioacessível de 302 mg/100 g de fruta fresca para o potássio e cerca de 29 mg/100 
g para o fósforo. Pessoas saudáveis que consomem uma dieta ocidental ingerem cerca de 2,7 g de 
potássio por dia e após ser absorvido no trato gastrointestinal, o mesmo é transportado para o fígado 
através da circulação portal, sendo que boa parte dos efeitos benéficos do potássio dependem do 
ânion a ele ligado. Nos Estados Unidos, a ingestão média de potássio varia entre 2,8 a 3,3 g/dia nos 
homens e 2,2 a 2,4 g/dia nas mulheres. (CUPPARI, 2010). Ainda existe uma escassez de estudos 
brasileiros que avaliem a ingestão de potássio por parte da população.

O percentual bioacessível in vitro pode variar de acordo com inúmeros fatores, como o pH 
utilizado nas fases gástricas e intestinal, constituintes dos alimentos, tempo de permanência, entre 
outros, ou seja, diversos fatores podem contribuir para uma maior bioacessibilidade de algum mineral 
(INTAWONGSE; DEAN, 2006). Segundo Monteiro, Vannuccchi e Paula (2017), o percentual 
absorvido de fósforo total ingerido por adultos varia entre 55 a 70% (o percentual encontrado 
enquadra-se nesta faixa), sendo que a maior parte da absorção ocorre na forma inorgânica. No lúmen 
intestinal, o fosfato organicamente ligado é hidrolisado à forma inorgânica por fosfatases intestinais, 
em especial a alcalina. O pH intestinal influencia diretamente na absorção de fósforo pelo organismo, 
pois o meio ácido da região próxima ao duodeno é importante para a manutenção da solubilidade 
de fósforo, aumentando sua biodisponibilidade e favorecendo um aumento na bioacessibilidade. 
Indivíduos normais em dieta geral normalmente têm oferta exógena de fósforo maior do que o 
consumo diário recomendado devido à ampla disposição desse mineral nos alimentos, aliada a alta 
absorção do intestino. 

Além disso, no trato gastrointestinal in vivo, fatores como os hábitos de alimentação, idade, 
sexo, condição de saúde, dentre outros, influenciam na absorção de minerais, podendo haver uma 
maior ou menor absorção (COZZOLINO, 1997). Mourão et al. (2005) acrescenta ainda que fatores 
relacionados ao alimento podem influenciar na absorção, como por exemplo, a forma química e o 
estado físico no qual os minerais de encontram na matriz do alimento, além de que uma má absorção 
pode ser causa por, além das causas já listadas, desordens intestinais ou outras doenças específicas.

CONCLUSÃO

A partir dos estudos realizados e dos resultados encontrados, pode-se concluir que é possível 
quantificar e avaliar a bioacessibilidade de potássio e fósforo em amostra de banana prata por meio de 
técnicas in vitro, encontrando-se para ambos os minerais teores bioacessíveis de mais de 50%, sendo 
o percentual bioacessível do fósforo o mais pronunciado. Deste modo, este estudo pode contribuir 



118 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

para o conhecimento da bioacessibilidade de minerais em banana prata, que por seus resultados, 
demonstra ser um alimento importante principalmente no consumo diário de potássio.
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Resumo. Muitas plantas alimentícias não convencionais (PANCs) podem ser inseridas na culinária a 
fim de agregar um alto valor nutritivo aos alimentos, sendo uma ótima alternativa para uma alimentação 
adequada e saudável. A pimenta rosa, PANC nativa do Vale do Taquari, apresenta diversos benefícios 
fitoterápicos, além de sabor exótico e agradável, sendo ainda pouco explorada. O objetivo deste 
trabalho foi elaborar e analisar as características de chocolate em barra adicionado de pimenta rosa 
(Schinus terebinthifolius Raddi). Foram produzidas formulações de chocolate com 50% de cacau, 
adicionadas de 0,05%, 0,07%, e 0,10% do óleo essencial de pimenta rosa, obtido a partir dos frutos 
pré-triturados da pimenta por hidrodestilação, além de uma formulação controle sem a adição do 
óleo essencial. As amostras foram analisadas em relação às suas características físico-químicas, 
microbiológicas e sensoriais, a fim de verificar a possibilidade de uso da pimenta rosa em chocolates. 
Os resultados de rendimento, densidade e índice de refração do óleo essencial obtidos tiveram valores 
condizentes com estudos comparativos semelhantes. A atividade antioxidante do óleo apresentou 
resultado inferior em comparação com outros trabalhos e na determinação da composição química 
predominaram os compostos α-Felandreno (42,24%), α-Pineno (13,19%) e Limoneno (12,89%). Os 
resultados das análises físico-químicas das formulações de chocolate indicaram um aumento dos 
valores de atividade de água (Aw) e umidade e uma redução da acidez titulável ao longo do período de 
armazenamento, enquanto o pH se manteve estável. Para as análises microbiológicas a conformidade 
com a legislação foi atendida no nonagésimo dia de armazenamento das formulações, comprovando 
que o emprego do óleo essencial de pimenta rosa em chocolates foi eficaz na conservação do produto. 
A análise sensorial das formulações de chocolate com óleo essencial de pimenta rosa mostrou que o 
produto com 0,10% do óleo foi a mais aceita entre os provadores. 
Palavras-chave: Análise sensorial; Antioxidante; PANCs; Schinus terebinthifolius Raddi 

1. Introdução

As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são uma ótima alternativa para uma 
alimentação correta e saudável e muitas delas estão disponíveis o ano todo, podendo ser inseridas 
na culinária (RANIERI, 2017). Elas são exóticas e pouco estudadas, além de não serem comuns na 
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alimentação do dia a dia da grande maioria da população. Essas plantas podem ser nativas, silvestres 
ou cultivadas e algumas delas são difíceis de serem encontradas (KINUPP; LORENZI, 2014). 

No Vale do Taquari existem cerca de 39 espécies de PANC's, sendo que 31 destas são nativas 
(BIONDO et al., 2018). Dentre as espécies de PANCs nativas mais comuns na região se encontra 
a pimenta rosa (FLECK et al., 2015), tendo como principal espécie Schinus terebinthifolius Raddi, 
popularmente chamada de aroeira pimenteira, aroeira-vermelha, pimenta brasileira e pimenta 
rosa (LENZI; ORTH, 2004). Os frutos são avermelhados, redondos, picantes, doces e pequenos 
(CLEMENTE, 2006). O óleo essencial da pimenta rosa e o fruto desidratado são exportados para 
diversos países (BERTOLDI, 2006).

Algumas propriedades como cicatrizante, antimicrobiana, antioxidante e antitumoral já foram 
observadas para esta planta (AMORIM; SANTOS, 2003). No Brasil ela já é utilizada na medicina 
como anti-inflamatório, cicatrizante e estimulante (BERTOLDI, 2006). Alguns estudos como o de 
Bendaoud et al. (2010) e Matsuo et al. (2011) indicaram citotoxicidade do óleo essencial da pimenta 
em câncer de mama. Os extratos etanólicos da planta indicaram ação antimicrobiana contra bactérias 
Gram-positivas (Staphylococcus aureus) e Gram-negativas (Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) 
(GUERRA et al., 2000). Bendaoud et al. (2010) verificaram também um elevado poder antioxidante 
do óleo essencial da pimenta rosa e ação antimicrobiana contra bactérias patogênicas. Já Costa et al. 
(2008) indicaram uma atividade anti-inflamatória do extrato etanólico de Schinus terebinthifolius.

A pimenta rosa é muito utilizada na culinária principalmente em alimentos condimentados, 
massas e carnes, despertando os mais variados paladares pelo seu sabor excêntrico em bebidas e 
doces como o chocolate. A aplicabilidade da pimenta rosa triturada em bombons de chocolate branco 
e preto já foi estudada e avaliada sensorialmente por 112 consumidores utilizando escala hedônica 
estruturada de nove pontos. As características sensoriais do produto foram aceitas ao paladar das 
mais diversas faixas etárias, sendo atribuídas características para a pimenta como sabor doce, suave, 
exótico e aromático (BERTOLDI, 2006).

O chocolate possui diversos benefícios, os quais se devem principalmente ao cacau, que é rico 
em flavonoides e possui maior capacidade antioxidante que o vinho tinto e chás (LEE et al., 2003). 
Podem-se observar outros benefícios relacionados aos flavonoides, tais como proteção contra doença 
cardiovascular e efeitos anticancerígenos (PAOLETTI et al., 2012). Estudos de Fraga et al. (2010) 
revelaram que o cacau reduz a pressão arterial em humanos e animais devido a sua composição rica 
em flavonoides. Através de um estudo realizado na Holanda, envolvendo pessoas idosas e saudáveis, 
Buijsse et al. (2010) afirmaram que o cacau auxilia na redução dos riscos de doenças cardiovasculares.

Com base nisso, o objetivo deste estudo foi elaborar e analisar as características de chocolate 
em barra adicionado de óleo essencial de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi).
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2. Material e métodos

2.1 Material

Os frutos da pimenta rosa foram adquiridos da empresa Linea Verde Alimentos Ltda 
localizada em Curitiba/PR no mês de dezembro de 2018. O chocolate utilizado para a aplicação da 
pimenta rosa foi cedido pela Divine Chocolates, localizada na cidade de Encantado/RS. As análises e 
procedimentos foram realizados nos laboratórios da Univates/Lajeado e da Divine Chocolates.

2.2 Obtenção do óleo essencial por hidrodestilação

Foi utilizado um extrator de Clevenger modificado para a obtenção do óleo essencial da 
pimenta rosa a partir do método de hidrodestilação (BRASIL,1988). Utilizou-se 200 g de frutos 
moídos e adicionou-se 2,5 L de água destilada. O óleo foi removido por gravidade durante a primeira, 
segunda, terceira e quarta hora. O óleo essencial obtido teve sua água removida com sulfato de sódio 
anidro (Na2SO4) (DOURADO, 2012). 

2.3 Análises físico-químicas do óleo essencial

A determinação da densidade relativa foi realizada conforme a norma “ISO 279:1998 Essential 
oils - Determination of relative density at 20 ºC- Reference method”, com modificação relativa ao 
frasco utilizado para pesagem “capilar de vidro”. 

A composição química do óleo essencial foi determinada por Cromatografia Gasosa acoplada 
ao Espectrômetro de Massas (CG-EM) modelo QP2010 Ultra da marca Shimadzu, equipado com 
coluna capilar de sílica fundida de baixa polaridade. A amostra de óleo essencial foi dissolvida em 
n-hexano na proporção 1 mg/mL e submetida à análise no equipamento com velocidade linear de 1 
mL/min. O gás de arraste utilizado foi Hélio (He), com pressão na coluna de 58,8 kPa, temperatura 
do injetor de 220 °C e rampa de aquecimento do forno de 60 °C e de 60 °C – 280 °C (3 °C/min). O 
espectrômetro de massa foi utilizado no modo de ionização eletrônica a 70 eV, com varredura de m/z 
de 40 a 800 Da, numa frequência de 2,94 scan/s. A fonte de íons foi mantida a 260 °C e a interface a 
280 °C. Os dados obtidos foram processados utilizando o software Postrun Analysis. 

A atividade antioxidante foi determinada através do ensaio do radical 2,2-difenil-1-
picrilhidrazilo (DPPH) (Vaz et al., 2010). As análises foram realizadas em quintuplicata, em placas 
de microtitulação de 96 poços. 

O índice de refração do óleo essencial foi determinado em refratômetro de bancada modelo 
WYA-2S com uma faixa de brix entre 0-95%, precisão do brix a 0,1% na faixa de índice de refração 
de 1,3 – 1,7 nD.
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2.4 Elaboração das formulações do chocolate 50% cacau com pimenta rosa

Foram elaboradas 3 formulações de chocolate com diferentes concentrações de óleo essencial 
de pimenta rosa. A Formulação A é a mistura do chocolate 50% cacau com 0,05% de óleo essencial, 
a Formulação B com 0,07% de óleo essencial e a Formulação C com 0,10% de óleo essencial. Todas 
as formulações foram elaboradas com o óleo essencial extraído na primeira hora de destilação.

O chocolate a ser utilizado para a mistura dos frutos de pimenta rosa foi elaborado com açúcar, 
manteiga de cacau, liquor de cacau, lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol e aromatizante 
artificial. Após, no processo de refino, a granulometria do chocolate foi reduzida até 25 µm e 
enviado para o tanque de armazenamento. Através de tubulações o chocolate foi transferido para 
o equipamento de temperagem a 29,8 °C, onde foi coletada uma amostra para misturar com o óleo 
essencial da pimenta rosa. Após, manualmente, o chocolate com a pimenta foi transferido para um 
molde e levado à câmara fria para cristalização. Por fim, o chocolate foi desmoldado, estando pronto 
para o consumo.

As três formulações diferentes do chocolate com óleo essencial de pimenta rosa e uma 
formulação controle (Formulação D) de chocolate sem óleo essencial foram avaliadas em relação 
às suas características físico-químicas e microbiológicas no primeiro dia de aplicação e após 90 dias 
de armazenamento; e sensoriais no primeiro dia de armazenamento. O chocolate foi armazenado 
a temperatura ambiente e ao abrigo da luz em embalagem de polipropileno biorientado. Foram 
elaborados dois lotes de cada formulação e as análises foram realizadas em triplicata.

2.5 Análises físico-químicas e microbiológicas no chocolate

A determinação do pH do chocolate foi realizada conforme o Manual do Instituto Adolfo 
Lutz (2008) pelo processo eletrométrico com o aparelho potenciômetro de bancada. Calculando o 
potencial de hidrogênio foi possível determinar a alcalinidade do chocolate.

Para a análise de atividade de água (Aw) do chocolate foi utilizado o analisador de atividade de 
água Aqualab Lite – DECAGON. Para a determinação do teor de umidade das amostras de chocolate 
foi empregado o processo de perda de massa por dessecação, por meio de secagem direta em estufa a 
vácuo a 70 °C segundo metodologia do Manual do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

O método utilizado para análise microbiológica de contagem padrão no chocolate foi o 
plaqueamento em superfície. Aproximadamente 25 g da amostra foram homogeneizadas com 225 
mL de água peptonada 0,1%. Após a realização das diluições, foi executado o plaqueamento em 
Ágar Padrão para Contagem (PCA). As placas foram incubadas por 48 horas a 35 °C e após foi 
realizada a contagem do número de colônias (SILVA et al., 2010). 

Para a análise de contagem total de bolores e leveduras também foi empregado o método 
por plaqueamento em superfície conforme a análise de contagem total, porém, após as diluições o 
plaqueamento foi feito em Ágar Batata Dextrose, específico para alimentos com atividade de água 
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inferior ou igual a 0,95. As placas foram incubadas por cinco dias em uma temperatura entre 22 a 25 
°C e após foi realizada a contagem das colônias existentes (SILVA et al., 2010).

Para verificação dos coliformes totais e termotolerantes nas amostras de chocolate com pimenta 
rosa, utilizou-se o Método do Número Mais Provável (NMP). As amostras foram colocadas em tubos 
com Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) a 35 °C por 24 h a fim de verificar o teste presuntivo. Os 
tubos que apresentaram crescimento e produção de gás, uma alçada da solução foi utilizada para 
confirmar a contagem de coliformes totais que foi transferida para Caldo Brilhante Bile (VB) 2%, 
incubado por 24 h a 35 °C. Para a contagem de coliformes termotolerantes, uma alçada da solução 
inicial também foi utilizada, porém esta foi transferida para Caldo E. coli (EC) por 24 h e a 45,5 °C 
(SILVA et al., 2010).

Para a quantificação do Staphylococcus aureus coagulase positiva foi utilizado o método de 
contagem direta em placas. Realizou-se o plaqueamento em Ágar Baird-Parker (BP) por superfície 
e as placas foram incubadas a 35-37 °C durante 45 h. Para verificar a formação de coágulos, uma 
alçada da colônia foi colocada em lâminas uma gota de coagulase plasma. Caso houvesse a formação 
de coágulos, indicava reação positiva para coagulase (SILVA et al., 2010).

2.6 Determinação das características sensoriais do chocolate com pimenta rosa

Todas as amostras do chocolate com óleo essencial da pimenta rosa e a formulação D como 
controle foram avaliadas sensorialmente quanto à aparência, odor, sabor e textura, como também a 
aceitação global e intenção de compra com 1 dia de fabricação. A metodologia aplicada foi o Teste de 
aceitação por escala hedônica, segundo o Manual do Instituto Adolfo Lutz (2008). Cada amostra foi 
identificada com três algarismos aleatórios. Neste teste, os provadores expressaram o grau de gostar 
ou desgostar do produto. Uma escala de nove pontos foi utilizada sendo que o número 1 refere-
se a "desgostei muitíssimo" e o número 9 "gostei muitíssimo". Para a aceitação global, a escala 
utilizada foi de 5 pontos sendo que o número 1 refere-se a "certamente não compraria" e o número 5 
"certamente compraria".

O grupo que realizou a análise sensorial foi composto por uma equipe de provadores não 
treinados da Divine chocolates de 59 pessoas. Foi servido aproximadamente 5 g de chocolate com 
pimenta rosa para cada provador e oferecido um copo com água mineral e bolacha para a limpeza do 
paladar.

2.7 Análise estatística dos dados

Os dados obtidos na análise sensorial das formulações de chocolate foram avaliados 
estatisticamente pela análise de variância (ANOVA), e verificada a significância das amostras pelo 
teste-F. Nas amostras que apresentaram diferenças significativas, fez-se a comparação das médias 
entre si pelo teste Tukey, ao nível de 95% de significância (p ≤ 0,05), descrito pelo Manual do 
Instituto Adolfo Lutz (2008).
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3. Resultados e discussão

3.1 Análises físico-químicas do óleo essencial da pimenta rosa

O resultado da densidade do óleo essencial de pimenta rosa obtido através da primeira hora de 
destilação por Clevenger (g/mL) foi de 0,8639 ± 0,0013. Pode-se observar que a densidade relativa 
do óleo é menor que da água, uma vez que durante a hidrodestilação verificou-se uma separação de 
fases, ficando o óleo na parte superior do tubo coletor. Dourado (2012) encontrou valor de 0,873 g/
mL a 25 °C de densidade do óleo essencial de pimenta rosa de Pelotas/RS por hidrodestilação, e os 
autores Nishimoto e Souza (2016) encontraram 0,8627 g/mL a 20 °C da pimenta rosa de São José dos 
Campos/SP. Para Ribeiro (2015) a densidade foi de 0,87 ± 0,05 g/mL do óleo essencial de pimenta 
rosa de São Mateus/ES obtido por hidrodestilação utilizando o sistema Clevenger durante 3 horas.

O índice de refração dos óleos essenciais pode ser usado como um meio de identificação 
para sua pureza (DOURADO, 2012). O óleo essencial de pimenta rosa extraído em 60 minutos de 
hidrodestilação teve como resultado 1,4746 a 25 °C e 1,4769 a 20 °C. A Farmacopeia Brasileira 
(1988) cita o valor de 1,481 de índice de refração a 23 °C do óleo essencial de pimenta obtido por 
hidrodestilação. Dourado (2012) obteve um índice de refração de 1,484 a 23 °C da hidrodestilação 
dos frutos maduros de pimenta rosa de Pelotas/RS. Pode-se verificar que o índice de refração varia 
inversamente com a temperatura, ou seja, o índice de refração a 25 °C é menor que o índice de 
refração a 20 °C. Esta análise é utilizada a fim de verificar se há adulterações no óleo vendido com 
compostos sintéticos de baixo preço e, consequentemente, diminuindo a qualidade e os benefícios do 
produto.

O parâmetro indicativo da concentração inibitória necessária para diminuir em 50% o radical 
livre DPPH do óleo essencial de pimenta rosa foi de 27,25 mg/mL ± 1,52. Dannenberg (2016) 
encontrou resultado de 23,5 ± 1,2 µg/mL para atividade antioxidante do óleo essencial obtido a partir 
da hidrodestilação por Clevenger dos frutos maduros de pimenta rosa de Pelotas/RS. Valor esse 
muito abaixo do encontrado no presente estudo, visto que quanto menor o valor de IC50, melhor a 
sua capacidade antioxidante. Dourado (2012) encontrou valores de 1,0982 µg/mL para  do 
óleo essencial de pimenta rosa. Possivelmente a região de colheita da pimenta rosa do autor possui 
nutrientes que favorecem a atividade antioxidante da mesma.

A composição química do óleo essencial de pimenta rosa está exposta na Tabela 1.

Tabela 1 - Composição química do óleo essencial de pimenta rosa extraído em 60 minutos.

Componente IK exp IK Adams Área (%)
α-Tujeno 925 930 0,55
α-Pineno 933 939 13,19
Sabineno 972 975 0,57
β-Pineno 977 979 0,45
Mirceno 990 990 2,57

α-Felandreno 1006 1002 42,24
δ-3-careno 1011 1011 5,64
ρ-cimeno 1024 1024 4,08
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Componente IK exp IK Adams Área (%)
Limoneno 1028 1029 12,89

Terpinoleno 1088 1088 1,9
acetato de isobornila 1286 1285 0,18

E-cariofileno 1419 1419 4,22
trans-α-bergamoteno 1436 1434 0,17

α-humuleno 1454 1454 0,34
γ-Muuroleno 1482 1479 6,63

n.i. 1495 - 0,20
δ-cadineno 1525 1523 0,36

Germacreno-D 1558 1561 0,29
n.i. 1678 - 0,62

Acetato de guaiol 1726 1726 0,86
n.i. 1780 - 2,05

Total identificado (%) 97,13
 Total não identificado (%) 2,87

 Total de monoterpenos hidrocarbonetos (%) 84,08
 Total de monoterpenos oxigenados (%) 0,18

 Total de sesquiterpenos hidrocarbonetos (%) 12,01
 Total de sesquiterpenos oxigenados (%) 0,86

IK exp = Índice de Kovats experimental (calculado). IK Adams = Índice de Kovats da literatura Adams 2001. n.i.= não 
identificado. Fonte: Analisado e adaptado pela autora (2019).

3.2 Análises físico-químicas dos chocolates com óleo essencial de pimenta ao longo do período 
de armazenamento

A Tabela 2 apresenta os valores encontrados para as análises físico-químicas dos chocolates 
com pimenta rosa no primeiro dia de fabricação. 

Tabela 2 - Resultados das análises físico-químicas realizadas no primeiro dia de fabricação dos 
chocolates com pimenta rosa.

Análises
Formulações

 FA FB FC FD
Aw 0,482 ± 0,029 0,501 ± 0,020 0,498 ± 0,012 0,277 ± 0,006
Umidade (%) 0,39 ± 0,01 0,36 ± 0,00 0,36 ± 0,03 0,52*
pH 6,05 ± 0,12 5,92 ± 0,07 6,02 ± 0,07 6,05 ± 0,07
Acidez titulável (%) 0,66 ± 0,03 0,76 ± 0,03 0,74 ± 0,03 0,57 ± 0,03

FA= 0,05% óleo essencial de pimenta rosa; FB= 0,07% óleo essencial de pimenta rosa; FC= 0,10% óleo essencial de 
pimenta rosa; FD= Formulação controle, sem pimenta rosa. *Resultado de um lote. Fonte: Analisado e adaptado pela 
autora (2019).

Pode-se observar que no primeiro dia de fabricação dos chocolates, nas amostras com 
pimenta rosa, a atividade de água foi em torno de 0,49, sendo que a amostra controle (FD) teve Aw 
mais baixa, 0,277. Através destes resultados, pode-se afirmar que a Aw dos chocolates com adição 
de pimenta rosa tem valores baixos, mas acima da Aw da amostra controle, porém não possuem 
um meio favorável para a multiplicação de microrganismos. A capacidade de multiplicação dos 
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microrganismos diminui com a redução da Aw. Segundo Jay (2005), a maior parte das bactérias 
deteriorantes de alimentos não cresce com Aw menor que 0,91, já os mofos, crescem com Aw em 
torno de 0,80. As bactérias Staphylococcus aureus cresce com Aw de 0,86 e Clostridium botulinum 
com Aw acima de 0,94. O menor valor encontrado de Aw para bactérias foi de 0,75 e para bolores e 
leveduras foi de 0,65 a 0,61, respectivamente.

A umidade de todas as amostras com adição de óleo essencial de pimenta rosa diminuiu em 
relação à formulação controle (sem pimenta). A umidade da FA diminuiu em 25% em relação à FD 
(formulação controle) e a FB e FC diminuíram em 30,76% de umidade, portanto quanto maior a 
concentração de óleo essencial de pimenta rosa no chocolate, menor a umidade do mesmo. Segundo 
a Resolução CNNPA nº 12 de 1978 é permitido no máximo 3% de umidade no chocolate. Tendo 
em vista os resultados obtidos, todos se encontram de acordo com a legislação (BRASIL, 1978). Os 
autores Battiston et al. (2016) encontraram 1,25% de umidade na formulação controle (sem extrato 
de erva mate), 1,39% na formulação com 1% de extrato de erva mate no chocolate e 1,14% na 
formulação com 3% do extrato. Pode-se observar que a formulação do chocolate branco utilizado 
no trabalho de Battiston et al. (2016) apresenta 0,73% a mais de umidade quando comparado ao 
chocolate meio amargo utilizado na formulação controle do presente trabalho.

O pH de todas as amostras se encontram próximas ao pH neutro (6,0) e a adição do óleo 
essencial de pimenta rosa não alterou os resultados expressivamente. Segundo Jay (2005) a maioria 
dos microrganismos cresce melhor com valores de pH em torno de 7,0 (6,6-7,5). 

Da amostra FC com maior porcentagem de óleo de pimenta rosa para a FA com a menor 
concentração de pimenta, obteve-se uma redução da acidez titulável de 12%, visto que o aumento 
da concentração de pimenta rosa no chocolate resultou num aumento da acidez. Entre a FD (amostra 
controle sem pimenta) e as formulações com adição de pimenta rosa observou-se um aumento de 
15,79% de acidez para a FA, 33,33% para FB e 29,82% para FC. Os autores Battiston et al. (2016) 
analisaram a acidez titulável de chocolate branco com extrato de erva mate. A formulação controle 
(sem extrato de erva mate) apresentou 2,39% de acidez titulável, a formulação com 1% de extrato 
de erva mate no chocolate apresentou 3,24% e com 3% do extrato, 3,54%. Pode-se observar que 
a formulação do chocolate branco utilizado no trabalho de Battiston et al. (2016) apresenta 1,82% 
a mais de acidez titulável quando comparado ao chocolate meio amargo utilizado na formulação 
controle do presente trabalho.

A Tabela 3 apresenta os resultados físico-químicos do 90° dia de fabricação dos chocolates 
com pimenta rosa.
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Tabela 3 - Resultados das análises físico-químicas realizadas no nonagésimo dia de fabricação dos 
chocolates com pimenta rosa.

Análises
Formulações

 FA FB FC FD
Aw 0,687 ± 0,009 0,670 ± 0,011 0,620 ± 0,027 0,491 ± 0,021 
Umidade (%) 0,55 ± 0,01 0,55 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,47*
pH 5,85 ± 0,01 5,90 ± 0,02 5,92 ± 0,01 6,01 ± 0,08 
Acidez titulável (%) 0,49 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,53 ± 0,01

FA= 0,05% óleo essencial de pimenta rosa; FB= 0,07% óleo essencial de pimenta rosa; FC= 0,10% óleo essencial de 
pimenta rosa; FD= Formulação controle, sem pimenta rosa. *Resultado de um lote. Fonte: Analisado e adaptado pela 
autora (2019).

Todos os resultados de Aw no nonagésimo dia de armazenamento dos chocolates aumentaram 
quando comparados ao 1º dia de fabricação. A FA aumentou sua Aw 42,53%, a FB aumentou 33,73%, 
a FC aumentou 77,25% e a FD aumentou 43,58% concluindo que com a adição do óleo essencial de 
pimenta rosa, a Aw do chocolate é maior quando comparada à Aw do chocolate sem pimenta rosa, 
porém, ainda assim os resultados encontram-se satisfatórios, visto que a maior parte das bactérias 
deteriorantes de alimentos cresce com Aw somente acima de 0,91 (JAY, 2005).

A umidade de todas as formulações com pimenta rosa aumentou do primeiro para o 
nonagésimo dia de fabricação. A FA aumentou 41,02%, a FB aumentou 52,77% e a FC aumentou 
8,33%. Tal fato pode ser explicado em função do contato do produto com o ar ambiente, absorvendo 
umidade por mais que o mesmo esteja embalado. A FD (controle) teve sua umidade reduzida em 
10,63%, sendo o resultado pouco expressivo, concluindo que com o acréscimo de óleo essencial no 
chocolate, a umidade ao longo do tempo de armazenamento do produto aumenta. Todas as análises 
se encontram conforme especificado na legislação, estando abaixo de 3% (BRASIL, 1978).

O pH de todas as amostras se encontram próximas ao pH neutro (6,0) e a adição do óleo 
essencial de pimenta rosa não alterou os resultados expressivamente. Entre as formulações com 
adição de pimenta rosa observou-se uma redução de 25,75% de acidez para a FA, 42,10% para FB 
e 40,54% para FC comparadas à acidez do primeiro dia de fabricação dos chocolates sendo que 
a FD aumentou em 7,01%, tendo resultados pouco expressivos. Portanto pode-se concluir que a 
acidez titulável de todas as formulações com adição do óleo essencial de pimenta rosa diminuíram ao 
longo de 90 dias de armazenamento e são menores quando comparadas à acidez titulável da amostra 
controle FD (sem pimenta rosa).

3.3 Análises microbiológicas dos chocolates com óleo essencial de pimenta rosa ao longo do 
período de armazenamento

A Tabela 4 apresenta os resultados microbiológicos dos chocolates no primeiro dia de 
fabricação.
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Tabela 4 - Resultados das análises microbiológicas realizadas no primeiro dia de fabricação dos 
chocolates.

Análises
Formulações

 FA FB FC FD
Bolores e leveduras (UFC/g) 1,7X103 1,5X103 2,2X103 < 1,0X101

C. totais (NMP/g) <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
C. termotolerantes (NMP/g) <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
S. coagulase + (UFC/g) Ausente Ausente Ausente Ausente
Contagem padrão (UFC/g) 1,6X104 1,4X104 2,4X104 3,2X104

C. totais = Coliformes totais; C. termotolerantes = Coliformes termotolerantes; S. coagulase + = S. aureus coagulase +. 
FA= 0,05% óleo essencial de pimenta rosa; FB= 0,07% óleo essencial de pimenta rosa; FC= 0,10% óleo essencial de 
pimenta rosa; FD= Formulação controle, sem pimenta rosa. Fonte: Analisado e adaptado pela autora (2019).

Segundo os parâmetros microbiológicos exigidos na legislação brasileira para chocolates, 
pode-se observar que as análises de coliformes termotolerantes ficaram de acordo com o padrão 
sendo que o máximo permitido é de 10¹ UFC/g. Isto também pode ser evidenciado para a análise de 
S. aureus coagulase +, a qual deve apresentar resultados de até 5x10² UFC/g (BRASIL, 2001). As 
análises de bolores e leveduras e contagem padrão estão descritas na Resolução CNNPA nº 12 de 
1978 (revogada) as quais bolores e leveduras deve possuir no máximo 10³ UFC/g e contagem padrão 
máximo 5x104 UFC/g. Com relação a estes padrões, as análises de contagem padrão se encontram 
em conformidade com a legislação, porém bolores e leveduras encontram-se fora dos padrões 
especificados. 

Pode-se afirmar que com a adição de óleo essencial da aroeira pimenteira em chocolates, os 
valores de contagem padrão tiveram seus valores reduzidos. Para justificar os resultados para bolores 
e leveduras, deve-se levar em conta que a manipulação da pimenta rosa, em função da mesma ser de 
origem vegetal, pode ter acarretado na presença de alguns bolores e leveduras. Outra justificativa com 
relação à análise de bolores e leveduras, é que durante a manipulação e aplicação do óleo essencial 
no chocolate, podem ter ocorrido contaminações externas como nas instalações, equipamentos ou o 
próprio manuseio em condições insatisfatórias, favorecendo o crescimento de microrganismos.

A autora Reis (2011) fez análises microbiológicas de bombons caseiros de fruta (morango) 
adquiridos em um restaurante da cidade de Apucarana-PR. A autora também encontrou valores 
elevados para a análise de bolores e leveduras (média de 2,5x10³ UFC/g) estando em desacordo 
com os padrões estabelecidos da legislação. A mesma conclui que este resultado pode ser devido 
à manipulação incorreta, equipamentos sujos ou até mesmo à procedência ou falha no processo de 
limpeza do próprio morango. Foram analisados também coliformes totais e termotolerantes dos 
bombons obtendo-se resultados negativos e bactérias mesófilas, obtendo-se resultados na média de 
5x10³ UFC/g, mais satisfatórios quando comparado ao presente trabalho.

A Tabela 5 apresenta os resultados microbiológicos dos chocolates no nonagésimo dia de 
fabricação.
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Tabela 5 - Resultados das análises microbiológicas realizadas no nonagésimo dia de fabricação dos 
chocolates.

Análises
Formulações

 FA FB FC FD
Bolores e leveduras (UFC/g) < 1,0X101 < 1,0X101 < 1,0X101 < 1,0X101

C. totais (NMP/g) <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
C. termotolerantes (NMP/g) <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
S. coagulase + (UFC/g) Ausente Ausente Ausente Ausente
Contagem padrão (UFC/g) 7,3X103 8,3X103 3,0X104 8,6X103

C. totais = Coliformes totais; C. termotolerantes = Coliformes termotolerantes; S. coagulase + = S. aureus coagulase +. 
FA= 0,05% óleo essencial de pimenta rosa; FB= 0,07% óleo essencial de pimenta rosa; FC= 0,10% óleo essencial de 
pimenta rosa; FD= Formulação controle, sem pimenta rosa. Fonte: Analisado e adaptado pela autora (2019).

Os resultados das análises microbiológicas do nonagésimo dia de fabricação dos chocolates 
revelam que todas as análises de coliformes totais e termotolerantes e S. aureus coagulase + ficaram 
de acordo com a legislação (BRASIL, 2001). Quanto aos bolores e leveduras e contagem padrão que 
estão descritas na Resolução CNNPA nº 12 de 1978 (revogada), os resultados das amostras estão em 
concordância e tiveram seus valores reduzidos, exceto a contagem padrão da FC, que possui maior 
concentração de óleo essencial. Os bolores e leveduras tiveram expressiva redução no nonagésimo 
dia de fabricação dos chocolates com pimenta rosa, concluindo que a adição do óleo essencial 
contribuiu para a inibição destes fungos.

3.4 Análises das características sensoriais dos chocolates com óleo essencial de pimenta rosa

Na Tabela 6 estão apresentados os resultados das médias atribuídas pelos provadores na 
análise sensorial realizada no primeiro dia de fabricação dos chocolates com pimenta rosa.

Tabela 6 - Média das notas atribuídas pelos provadores em análise sensorial realizada no primeiro dia 
de fabricação dos chocolates.

Atributos Formulações
FA FB FC FD

Aparência 6,58 ± 2,28b 7,12 ± 1,90ab 6,81 ± 2,08b 7,61 ± 1,25a

Odor 5,56 ± 2,14c 6,19 ± 2,19bc 6,37 ± 2,04b 7,37 ± 1,38a

Sabor 4,56 ± 2,18c 5,51 ± 2,39b 5,63 ± 2,33b 7,59 ± 1,52a

Textura 6,66 ± 2,00b 6,83 ± 1,85b 7,08 ± 1,55ab 7,56 ± 1,29a

Aceitação Global 5,53 ± 2,29c 5,88 ± 1,98bc 6,36 ± 2,16b 7,83 ± 1,26a

FA= 0,05% óleo essencial de pimenta rosa; FB= 0,07% óleo essencial de pimenta rosa; FC= 0,10% óleo essencial de 
pimenta rosa; FD= Formulação controle, sem pimenta rosa. Valores médios entre triplicatas ± desvio padrão com letras 
diferentes na mesma linha apontam diferenças significativas entre as formulações (Teste de Tukey, p<0,05). Fonte: 
Analisado e adaptado pela autora (2019).

Através das médias da Tabela 5 pode-se observar que no quesito aparência todas as 
formulações foram aceitas pelos provadores, mas a Formulação D (controle) teve a melhor nota. 
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Todas as formulações com óleo essencial de pimenta rosa encontram-se estatisticamente iguais, 
porém somente a FB (com 0,07% de pimenta) se encontra igual à formulação controle (FD).

Quanto ao atributo odor, a Formulação controle (FD) obteve maior nota considerando que não 
havia adição de óleo essencial de pimenta rosa, porém, as Formulações FA, FB e FC ficaram entre os 
termos "Nem gostei/ Nem desgostei" e "Gostei ligeiramente". Dentre as três formulações com adição 
de pimenta rosa, a que obteve maior nota foi a formulação com maior concentração do óleo (FC). A 
justificativa tal evidencia que o chocolate com óleo essencial de pimenta rosa possui sabor e aroma 
bastante intensos, o que acabou sendo ressaltado na FC, de maior concentração.

No quesito sabor houve diferença significativa entre a formulação controle (FD) e as 
formulações com adição de pimenta rosa, sendo que a FC (com 0,1% de óleo essencial) foi melhor 
avaliada quando comparada às Formulações A (com 0,05%) e B (com 0,07%). As Formulações A, 
B e C não obtiveram boas notas neste quesito, visto que o chocolate com óleo essencial de pimenta 
rosa possui sabor muito forte e característico. O autor Ribeiro (2015) ao aplicar o óleo essencial de 
pimenta rosa microencapsulado em queijo minas frescal, obteve nota 7,5 tanto na formulação sem 
adição de pimenta como na formulação com adição de pimenta rosa, tal fato pode ser justificado pelo 
fato do óleo estar microencapsulado, visto que o desprendimento do sabor da cápsula é lento.

Na textura as melhores notas foram para a Formulação D (controle), aumentando a nota 
conforme o aumento da concentração de pimenta rosa. Pode-se observar que este fato também 
influenciou na aceitação global dos produtos. Para Ribeiro (2015) as notas obtidas para textura e 
impressão global foram 7,9 e 7,6, respectivamente. Notas elevadas quando comparadas ao presente 
estudo.

Na Figura 1 estão apresentados os resultados das avaliações sensoriais dos chocolates com 
pimenta rosa quanto à intenção de compra do produto.

Figura 1 - Intenção de compra dos chocolates com pimenta rosa.

Com base na Figura 1 pode-se constatar que a FD obteve maior índice de intenção de compra 
para certamente compraria com 50,84%. Já para a FA, 35,59% possivelmente não compraria, para a FB 
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27,11% possivelmente compraria e possivelmente não compraria e para a FC, 28,81% possivelmente 
compraria. A FC, com maior concentração de óleo essencial, foi a que obteve melhores resultados na 
intenção de compra quando comparada a FA e FB, as quais possuem menores porcentagens de óleo 
essencial.

Ribeiro (2015) também avaliou a intenção de compra do queijo minas frescal adicionado de 
pimenta rosa e obteve média de 4,3 para o queijo com pimenta e 4,1 para a formulação sem adição 
de pimenta (ficando com valores hedônicos de possivelmente compraria e certamente compraria), 
indicando que o produto teve boa aceitação pelos consumidores. 

Na Figura 2 estão evidenciados os índices de aceitabilidade dos atributos avaliados para os 
chocolates com pimenta rosa.

Figura 2 - Índices de aceitabilidade (em %) dos atributos aparência, odor, sabor, textura e aceitação 
global dos chocolates com pimenta rosa no primeiro dia de fabricação.

4. Conclusão

O rendimento do óleo essencial encontrado teve resultados satisfatórios. A densidade e o índice 
de refração do óleo essencial da pimenta rosa condizem com estudos comparativos semelhantes, 
porém, a atividade antioxidante apresentou valor inferior quando comparado a outros estudos, 
Na composição química do óleo predominaram os compostos α-Felandreno (42,24%), α-Pineno 
(13,19%) e Limoneno (12,89%).

Com base nos resultados obtidos através das análises físico-químicas realizadas no primeiro 
e nonagésimo dia de fabricação dos chocolates, é possível concluir que os resultados de todas as 
análises físico-químicas estão de acordo com a legislação ao longo do período de armazenamento. 

Em relação às análises microbiológicas, pode-se constatar que no nonagésimo dia de fabricação 
todas as amostras se encontraram de acordo com a legislação e houve uma expressiva redução dos 
bolores e leveduras em todas as formulações. Este fato é um indicativo positivo, podendo-se concluir 
que a utilização do óleo essencial de pimenta rosa em chocolates mostrou-se eficaz no controle de 
fungos para este tipo de produto até o nonagésimo dia de fabricação. Com estas evidências pode-se 
assegurar que todas as formulações elaboradas são seguras para o consumo.

Entre as formulações com adição do óleo essencial da pimenta rosa, o chocolate com maior 
concentração do óleo (0,10%) foi o que obteve maiores notas na análise sensorial, porém nenhuma 
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das formulações com pimenta rosa teve todos os índices de aceitabilidade acima de 70%, o que 
indicaria potencial de comercialização. 
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Resumo: Tendo em vista a atual situação da população idosa no Brasil, o projeto Interarte, no ano 
de 2019, definiu como foco das ações o público em questão. O projeto tem como objetivo aproximar 
a comunidade do Vale do Taquari dos estudantes da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES 
através da arte. Essa aproximação ocorre a partir da produção de obras de arte tridimensionais, 
confeccionadas pelo próprio público alvo. Os objetos são executados com materiais de baixo custo: 
cola (feita à base de água e farinha), jornal, papel kraft e fita. A atividade promove a democratização 
do acesso à arte e à cultura, além de integrar o público participante da comunidade acadêmica que 
atua como voluntária. Essa interação promove também a inclusão - sobretudo no caso dos idosos - 
visto que esses são excluídos da sociedade, sofrendo com a escassez de projetos sociais que integrem 
seu grupo aos demais.
Palavras-chave: Idoso; arte; Inclusão. 

1) Introdução

Segundo pesquisas do IBGE, 2018, a população brasileira tende a envelhecer durante os 
próximos anos, sendo que, a partir de 2039, haverá mais pessoas idosas que crianças vivendo no país 
(G1, 2018). Contudo, a falta de planejamento do Estado em relação ao crescimento desse número, 
faz com que fenômenos tais como o abandono de idosos devam ser discutidos e solucionados. 
Mesmo o abandono sendo criminalizado pelo Estatuto do Idoso - aprovado e sancionado em 2003 
pelo então presidente da república – as estatísticas de crescimento do número de idosos em albergues 
e asilos públicos são notáveis e preocupantes (ISTOÉ, 2018). Esses fatores acabam desencadeando 
outros impasses, como o acometimento de males psiquiátricos por pessoas dessa faixa etária, como 
a depressão. A falta de assistência médica e o descaso da família são alguns dos condicionantes da 
doença na velhice (CORREIO BRAZILIENSE, [2018?]). Tendo essa questão em foco, o projeto de 
extensão Interarte, no ano de 2019, escolheu como público alvo a população idosa de Lajeado e do 
Vale do Taquari. 

Conforme o Artigo 3 do Estatuto do Idoso Lei 10.741/03 é direito do idoso “com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária”. Visto isso, o projeto de extensão universitária Interarte atua em relação à inclusão do 
idoso através de atividades educacionais e culturais, tendo a arte como principal veículo mediador. Por 
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meio da arte, o idoso tem acesso à cultura e educação, além de desenvolver habilidades psicomotoras 
e criativas, que auxiliam no seu entendimento de mundo, uma vez que a percepção proporcionada 
pela oficina é fundamental para o entendimento da relação do seu ser com o meio em que vive. 

Além disso, a atividade atua na inclusão do idoso, uma vez que aproxima a comunidade 
acadêmica da comunidade idosa. A atividade proporciona uma troca de conhecimentos e vivências 
entre os públicos participantes, o que contribui com o crescimento pessoal e interpessoal dos 
indivíduos, fomentando o sentimento de comunidade e inclusão social. Ademais, a oficina também 
atua como modo de suprir as carências afetivas decorrentes de fatores como o abandono e a depressão, 
citados anteriormente, uma vez que a oficina cria laços afetivos entre os participantes. 

2) Objetivos

O objetivo principal do projeto, desde sua criação em 2015, é promover a interação entre os 
estudantes da Univates e alunos de escolas carentes de ensino fundamental, bem como de outras 
instituições que atendem idosos, crianças e adolescentes, incluindo deficientes de Lajeado e região, 
visando o desenvolvimento de competências pessoais, interpessoais e sociais, tendo a Arte como 
tema de atividades lúdicas. Essas atividades voltadas à arte ocorrem através da confecção de objetos 
tridimensionais utilizando materiais de baixo custo. 

A elaboração da oficina gera, em um primeiro momento, o desenvolvimento de habilidades 
manuais, atuando na otimização de competências motoras. Sendo a atividade realizada em grupo, 
a medida em que os participantes interagem manualmente na construção da obra, também são 
desenvolvidas habilidades interpessoais, uma vez que os mesmos devem conversar e chegar a acordos 
quanto ao formato, intenção e elaboração do objeto. Essa interação entre os membros do grupo, 
ocasiona a formação de laços afetivos, uma vez que as conversas propiciam trocas de conhecimentos 
e vivências. Em relação a isso, os maiores beneficiados são os acadêmicos voluntários, que têm 
a oportunidade de conhecer diferentes realidades e com isso adquirem conhecimento de mundo, 
aperfeiçoando as habilidades sociais e de cidadania. 

3) Referencial teórico 

“Andrade (1999), faz uma ampla pesquisa na qual resgata o surgimento e a evolução da 
arteterapia no mundo e no Brasil.

Conta-nos que foi no final do século XIX que surgiram as primeiras pesquisas relacionando 
arte e psiquiatria. Alguns profissionais, dentre os quais médicos e advogados, começaram a observar 
o comportamento de seus clientes com relação aos desenhos e pinturas que apresentavam. No início 
do século XX, Sigmund Freud escreveu sobre artistas e suas obras, analisando-os à luz da teoria 
psicanalítica. Na década de 20, Carl Gustav Jung começou a usar a arte como parte do tratamento, 
pedindo a seus clientes que representassem seus sonhos e situações conflitivas em desenho.”
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Esse é um dos trechos do livro “Arteterapia e envelhecimento” (p. 16), publicado em 2015 pela 
autora Deolina M. C. F. Fabietti, mestre em Gerontologia Social, pela PUC/SP, contém informações 
sobre a Arteterapia, sobretudo na terceira idade. Apresenta suas experiências em relação aos ateliês 
terapêuticos com idosos desenvolvidos por ela, e como a arte auxilia na compreensão e elaboração de 
conteúdos emocionais, especialmente durante essa fase da vida. 

A arteterapia consiste em uma área de conhecimento construída a partir do diálogo da Arte 
com a Ciência. A autora explica que, com o passar dos anos, vamos perdendo contato com a arte, 
nos afastando da nossa criatividade. É a reiteração dos idosos no mundo da arte que contribui para 
o processo de reconstrução da vida. A percepção de mundo proporcionada pela arte é ferramenta 
fundamental para a psicologia, uma vez que os trabalhos revelam como estão e como se comportam 
os idosos. 

“A arte pode elevar o homem de um estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, 
total. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a 
transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a 
humanidade.” (FISCHER, 1981, p. 57)

Fabietti (2015) comenta também sobre a importância do momento de criação para o idoso, 
observando que a atividade proporciona uma melhor qualidade de vida e a reinserção no mundo. A 
autora ainda explana sobre o prazer, alento e vontade de viver proporcionados pela atividade artística. 

4) Metodologia

O projeto de extensão universitária Interarte realiza atividades lúdicas com públicos alvo no 
Vale do Taquari. Inclui como beneficiários das ações escolas carentes da região, além de entidades 
especiais, tais como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e Associação dos 
Deficientes de Lajeado (ADEFIL). Contudo, tendo em foco a atual questão que envolve a população 
idosa do país, a comunidade alvo do projeto no ano de 2019 envolve o público em debate. 

A metodologia do projeto divide-se em duas etapas. A primeira, ocorre a fim de capacitar 
estudantes e também a comunidade externa para que se tornem voluntários das ações subsequentes. 
A capacitação envolve o conhecimento técnico em relação a confecção de objetos tridimensionais e 
também o psicológico, uma vez que são instruídos a conversar e trocar conhecimentos e vivências 
com os participantes da ação. A segunda etapa envolve as ações com a comunidade, sendo dividida em 
dois momentos. No primeiro encontro, a turma é dividida em grupos de em torno de 4 participantes, 
que realizarão a atividade em conjunto. Em seguida, os voluntários dividem-se entre os grupos e dão 
início a oficina. A atividade consiste na criação de objetos tridimensionais, confeccionados a partir 
de jornal, papel kraft, fita e cola (feita com água e farinha). No segundo encontro os objetos são 
finalizados e pintados com pincéis e tintas. Também são feitos os acabamentos e contornos utilizando 
marcadores e canetões. 

São durante essas oficinas que ocorrem as trocas de vivências e conhecimentos, que criam 
laços e proporcionam momentos de atenção e afeto com a comunidade beneficiada. A atividade 
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proporciona aos acadêmicos conhecimentos diferentes dos técnicos-científicos adquiridos em sala de 
aula. Tendo contato com diferentes realidades e situações sociais, o estudante adquire um sentimento 
de pertencimento da comunidade, uma vez que colabora como cidadão para o desenvolvimento da 
mesma. 

5) Análise de dados 

Em maio deste ano, um grupo de idosos participantes do projeto Vivendo e Convivendo do 
Centro Clínico da Univates foram alvo de duas ações do Projeto Interarte. Esse grupo é composto por 
pacientes que sofrem com a ansiedade, depressão, fobia social, dentre outras alterações e necessitam 
interagir com o meio social, buscando o fortalecimento pessoal, bem-estar social e inserção social. 

Foi realizada uma pesquisa com o grupo após a oficina, com as seguintes perguntas:

1) Você gostou de participar do projeto Interarte?

100% dos entrevistados responderam que gostaram de participar do projeto.

2) Você participaria novamente das ações do Projeto?

100% dos entrevistados responderam que gostariam de participar novamente.

3) Por quê você gostou de participar de do projeto?

Respostas:

Idoso 1 (informação verbal): 

“Gostei muito da atenção e ajuda recebida das colegas que conduziram a atividade, as tardes 
foram acolhedoras.”

Idoso 2 (informação verbal): 

“Aprendemos algo novo lá, gostei de aprender que é possível rasgar de forma reta a folha de 
jornal com a mão, gostei da atenção recebida.”

Idoso 3 (informação verbal): 

“Lembro também da receita da cola caseira, pra mim foi novidade, aqui estamos sempre 
aprendendo coisas novas a cada encontro.”

Para a profissional que atende o grupo semanalmente, T.P., assistente social, foram feitas as 
seguintes perguntas:

1) Você acredita que o projeto atua como ferramenta de inclusão social do grupo participante? 
Por quê? 

“Acredito sim que o projeto atua como ferramenta de inclusão social, pois não importa o 
problema, a condição social, a limitação de cada participante, ali todos têm a mesma oportunidade, 
de aprender, de tentar, produzir, experimentar novas sensações e trabalham o respeito e a cooperação 
durante a prática da atividade.”

2) Em relação aos males psicológicos aos quais os participantes estão acometidos, você 
acredita que a atividade seja um meio de amenizar os efeitos da doença? Por quê? 
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“As atividades em grupo, auxiliam sim a amenizar ou melhor dizendo minimizar os agravos trazidos 
pela doença, pois no grupo eles recebem informações, aprendem algo de novo e neste momento o 
foco não está no problema e sim na construção e aprendizado de algo novo. Durante a atividade 
prática, eles desligam do problema, é uma maneira de fazer bem pra si mesmo.”

Aos alunos que participaram como voluntários da ação, foram feitas as seguintes perguntas:

1) Você acredita que a ação com o grupo Vivendo e Convivendo tenha proporcionado 
aprendizados sobre como lidar com diferenças sociais e psicológicas?

2) Você acredita que, após a ação, tenha adquirido uma visão diferente sobre a sociedade e 
sua participação nela como cidadão? 

3) Qual foi o seu maior ganho pessoal com a atividade? 

Respostas: 

Voluntário 1: 

“Acredito ter aprendido muito com as diferenças desse grupo, me fazendo ter mais empatia 
com as atitudes deles e de outros, aprendendo a dar valor à vida e a nossa saúde mental. 

Após a ação minha visão mudou mostrando que o importante são as ações diretas com pessoas, 
assim a sociedade inteira se beneficia com um ajudando ao outro. Na participação, acredito que perdi 
o receio de ajudar, por mais que pequena, qualquer ação é benéfica.

Meu maior ganho pessoal foram as histórias que ouvi do grupo e a gratidão deles por um ato 
tão simples”

Voluntário 2: 

“Proporcionou muito aprendizado, pois conviver com outras realidades e diferenças, acaba 
fazendo que você pense tanto em sua vida como nas outras e acabe refletindo consigo mesma, tendo 
uma visão diferente. Você percebe que tem muitas realidades diferentes que a sua e acaba tratando 
diversos assuntos da sua vida diferente, ajudando mais o próximo, escutando mais os outros e acho 
que o mais principal dando amor e carinho da mesma forma, isso com certeza foi o maior ganho 
pessoal com a atividade.” 

6) Resultados e discussão 

As oficinas realizadas pelo projeto de extensão Interarte têm como foco promover a interação 
entre os estudantes da Univates e a comunidade alvo, tendo a arte como veículo mediador. Ao 
promover a confecção de obras, o projeto colabora para a democratização da arte , sendo acessível a 
todos os públicos. Além disso, busca incluir socialmente a comunidade excluída através de atividades 
que têm a arte como principal instrumento. Ademais, a realização da oficina também proporciona o 
desenvolvimento de habilidades artísticas e potencialidades criativas. No caso específico do público 
idoso, a troca psíquica é o ponto principal. Diferente das vivências cotidianas dos envolvidos, a 
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atividade proporciona um momento de atenção e afeto, tão escassos atualmente, especialmente para 
esse público. 

A busca pela inclusão social deve ser uma luta diária da comunidade. Projetos como o Interarte 
devem ser apoiados e continuados, a fim de tornar nossa sociedade mais igualitária e permitir o 
acesso à educação e à cultura a todos os públicos, principalmente aos que são privados de tal devido 
a condição social. O aprendizado envolvido nesse processo de inclusão é fundamental tanto para os 
estudantes voluntários quanto para o público alvo. “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender”. (PAULO FREIRE, 1996, p. 25). 

Figura 1: Mostra a troca de conhecimentos e a interação entre a comunidade idosa e os acadêmicos 
da Univates.

Fonte: Arquivo Interarte, maio de 2019.
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Resumo. O projeto de extensão denominado Desenvolvendo o Pensamento Computacional na 
Educação Básica, apresentado neste trabalho, tem como principal objetivo a interação entre estudantes 
e professores de Graduação e estudantes dos níveis Fundamental e Médio para desenvolver habilidades 
associadas à computação e a resolução de problemas. Para atingir este objetivo, são desenvolvidas 
oficinas com os estudantes para apresentar e aplicar os conceitos de programação por meio do software 
Scratch. Durante as oficinas são criadas animações e jogos que simulam problemas reais ou situações 
comuns em diferentes áreas do conhecimento como matemática, física, entre outras. Os resultados 
obtidos apontam que existe um grande interesse por parte das escolas e que estas têm demonstrado 
alto grau de satisfação com a oportunidade de participar das oficinas.
Palavras-chave: Scratch. Pensamento Computacional. Educação Básica.

1. Introdução

A adoção da computação com o intuito de desenvolver habilidades e competências necessárias 
para o profissional do século XXI tem sido debatida com intensidade cada vez mais (ARAÚJO 
et. al. (2014), Estudantes que não tem contato com os recursos tecnológicos muitas vezes acabam 
apresentando mais dificuldade no meio acadêmico e também no mercado de trabalho. Entretanto, 
grande parte das escolas acabam utilizando o local destinado a computação para realização de aulas 
de informática, o que dificulta o ensino dos conhecimentos básicos da computação. A partir da 
constatação da importância da computação para o futuro dos discentes, iniciativas foram criadas para 
a integração da computação nos diversos níveis de ensino. 

O Pensamento Computacional (PC) de acordo com Wing (2006), propõe o desenvolvimento 
de habilidades direcionadas na resolução de problemas com base no raciocínio lógico o que segundo 
Brackmann (2017) pode ser realizado por meio de softwares computacionais ou mesmo atividades 
desplugadas, que não utilizam computador. Neste projeto é utilizado o software Scratch que utiliza 
uma programação visual tornando a programação mais intuitiva e atrativa (BOUCINHA, 2017). 

O projeto descrito neste resumo permite aos participantes das oficinas de Desenvolvimento 
do Pensamento Computacional a oportunidade de conhecer e aplicar os fundamentos do Pensamento 



146 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Computacional em atividades como a criação de animações e jogos. As oficinas que ocorrem no 
âmbito do projeto são desenvolvidas tanto na escola quanto na sede da Universidade.

2. Procedimentos Metodológicos

As oficinas são realizadas partindo do contato das escolas com a coordenadora do Projeto. 
Após um contato inicial é realizado um agendamento, combinando local, turno/horário da atividade, 
qual turma irá participar e número de alunos. Na sequência, a bolsista do projeto na data marcada 
recebe os estudantes na Universidade, ou, se desloca até a escola, conforme o que foi combinado. Os 
laboratórios em sua maioria possuem computadores individuais para cada estudante, nos quais está 
disponível o software usado para a criação das animações ou jogos.

Em um momento inicial a bolsista apresenta a proposta da oficina e um resumo sobre o projeto 
e sobre o programa no qual o mesmo está inserido. A seguir procede com as explicações do software 
que é utilizado (Scratch) e também sobre as instruções básicas para a utilização. A oficina segue 
com a participação ativa dos alunos, que passam a desenvolver as atividades práticas nas quais são 
aplicados os comandos mostrados. Nas oficinas são realizados desafios, nos quais os estudantes são 
estimulados a aplicar os conhecimentos sobre programação aprendidos para resolver os problemas e 
situações definidas nos desafios. Por fim, é feita a validação das soluções criadas, corrigindo possíveis 
erros e tirado dúvidas existentes sobre os conhecimentos.

3. Resultados e Discussão

Foram atendidos pelo projeto entre os meses de abril e agosto do corrente ano 263 estudantes. 
Sendo turmas do Ensino Fundamental e Médio de 7 escolas diferentes, pertencentes aos municípios 
de Arroio do Meio, Colinas, Estrela, Lajeado, Nova Bréscia e Sério. Além dos atendimentos já 
realizados o projeto possui vários agendamentos até o final do ano. Nesta perspectiva pretende-se 
atender mais estudantes oportunizando-os ao desenvolvimento do Pensamento Computacional e 
neste sentido, preparando-os para o enfrentamento de situações problema do cotidiano. 

Ao final de cada oficina os estudantes respondem a um questionário de satisfação. Alguns 
comentários coletados no questionário em relação às oficinas podem ser visualizadas no quadro 1. 

Quadro 1: Comentários dos estudantes referente a oficina

Estudante Comentário
A “Muito legal, gostei bastante de controlar os comandos do Scratch.”
B “Adorei a oficina quero vir mais vezes aprendi com programar e foi legal”
C “A oficina é muito boa e interessante,desperta muitos interesses de criatividade.”
D “eu achei legal pois aprendi muito e me diverti tambem . parabens eu adorei”

E “É uma atividade muito interessante. Gostei do conteúdo exposto nela, ajuda a trabalhar a 
lógica... Super recomendo, pois foi uma atividade interessante aprendi muito.”

Fonte: Dos autores, 2019.
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Diante das respostas é possível afirmar que os estudantes gostam de interagir com a ferramenta 
que está sendo utilizada (Scratch) e que estão aprendendo os conceitos da programação por meio 
dela, conseguindo resolver os problemas propostos. Para resguardar o anonimato dos estudantes são 
utilizadas no quadro 1 letras do alfabeto para identificá-los. 

4. Conclusão

A realização de oficinas de programação com estudantes da Educação Básica possibilita 
o desenvolvimento do PC por meio da resolução de problemas, utilizando o software Scratch. 
Estudantes participantes das oficinas demonstraram este desenvolvimento a partir das soluções 
apresentadas para os problemas propostos. Neste sentido, é possível reiterar que este tipo de atividade 
é importante para o estudante, preparando-o para o mercado de trabalho do século XXI, onde são 
exigidas competências do PC. 
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O QUE PENSAM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ACERCA 
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Resumo: Este relato tem por objetivo ilustrar o que pensam alunos do Ensino Médio de uma escola 
pública quando estes foram instigados a resolver uma situação-problema envolvendo Modelagem 
Matemática. Para tal, após a o desenvolvimento da prática de Modelagem Matemática, envolvendo 
conceitos de Física e Matemática, foi enviado um questionário, via formulário do Google Forms, 
para coletar as informações junto aos alunos. Os resultados apontam que os alunos tinham em 
média 16 anos e gostam mais da disciplina de Matemática se comparada à de Física. Ademais, a 
prática evidenciou, segundo os alunos, o estabelecimento de relações entre a Matemática e a Física, 
desenvolveu a autonomia, uma vez que eles mesmos descobriram o modelo que embasou a situação-
problema.
Palavras-chave: Prática Pedagógica. Modelagem Matemática. Ensino Médio. 

Introdução 

Os resultados aqui produzidos são oriundos da pesquisa “Despertando a vocação científica 
e criatividade por meio de Modelagem Matemática em alunos do Ensino Médio no interior do Rio 
Grande do Sul”, cujo objetivo é analisar as implicações do uso da Modelagem Matemática como 
metodologia de ensino na área de Ciências Exatas, junto a um grupo de alunos do Ensino Médio, 
no interior do Rio Grande do Sul. A pesquisa, em desenvolvimento, está construída em nove etapas, 
entre elas a sexta, que é envio de questionário on line para alunos de escolas parceiras para avaliar os 
resultados obtidos. 

Cabe salientar que a opinião dos alunos foi coletada após a exploração de uma prática de 
Modelagem Matemática que consistia no abandono de uma bolinha de aço e a mensuração do tempo 
de queda.

Segundo Bassanezi (2006, p. 24), a Modelagem Matemática pode ser entendida como:

Um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos. 
É uma forma de abstração e generalização com a finalidade de previsão de tendências. 

1 Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica – Univates, paulo.giovanella@universo.univates.br.
2 Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – Univates, maicon.hennig@universo.univates.br.
3 Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/Univates, mrehfeld@univates.br.
4 Docente da Escola Básica – Univates, modazevedo@universo.univates.br.
5 Docente da Escola Básica – Univates, nessabrvargas@gmail.com.
6 Docente da Escola Básica – Univates, rosilene@universo.univates.br.
7 Docente da Escola Básica – Univates, silvana.emer@universo.univates.br.
8 Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/Univates, italo.neide@univates.br.
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A modelagem consiste, essencialmente, na arte de transformar situações da realidade em 
problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual.

De acordo com Almeida, Silva e Vertuan (2013), a Modelagem Matemática pode ser 
compreendida como um conjunto de mecanismos que são realizados em uma situação real e por 
meio dos quais se consegue obter a solução do problema.

Em nossa situação-problema, mais especificamente, buscou-se encontrar um modelo 
matemático capaz de relacionar o tempo de queda da supramencionada bolinha de aço e o tempo de 
queda.

Procedimentos Metodológicos

Para obter os modelos matemáticos, foi proposta uma situação-problema como ilustra a Figura 
1. O intuito foi verificar a relação entre o tempo de queda e a altura da qual a bolinha foi abandonada.

Figura 1. Dos autores.

Inicialmente, um aluno largou a bolinha de aço e os demais alunos anotaram os tempos 
de queda, calculando, no final, uma média dos referidos tempos contemplados. Depois de terem 
realizado a prática, eles elaboram os seus modelos matemáticos em sala de aula. Neste sentido, os 
modelos apontam que a maioria chegou a resultados próximos a y = 4,9x², em que y representa a 
altura e x o tempo de queda. Em seguida, aconteceu o compartilhamento, em sala de aula, dos modelos 
matemáticos encontrados com os colegas. Após a prática, foi realizado o envio de questionário para 
avaliação, via formulário Google Forms. O instrumento continha perguntas como a idade, o gênero, 
o gosto pelas disciplinas Matemática e Física, e, por fim, as impressões dos alunos acerca da prática.

Este questionário foi respondido por 28 dos 31 alunos que participaram da prática desenvolvida 
e é o foco deste resumo expandido. Após, os dados foram coletados e realizadas as etapas de tabulação 
e de análise das respostas. A análise dos dados foi realizada com o auxílio dos softwares Excel, para 
as respostas numéricas, e TagCrowd, para elencar opiniões convergentes.
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Resultados

Dos 28 alunos, 16 eram do gênero feminino e 12 do gênero masculino. No que tange à idade, 
em média, tinham 16 anos. Isso denota um grupo que não está, em média, atrasado em relação à 
idade/escolaridade.

Quanto ao gosto pelas disciplinas, as Figuras 2 e 3 ilustram o que pensam acerca da Matemática 
e da Física. Os alunos, em sua maioria (67,9%), afirmam que gostam de Matemática. Entretanto, 
no que concerne à Física, apenas 39,5% afirma gostar. Em outras palavras, eles gostam mais da 
Matemática se comparado com a Física. 

Figura 2 e 3. Dos autores.

Com relação às perguntas de opinião, a primeira indagou: “O que você achou da atividade de 
Modelagem Matemática?”

Algumas opiniões estão expressas a seguir. 

“Achei bem divertida, pois desenvolve conhecimento em várias áreas, como engenharia, 
construção, consequentemente matemática e física. Desenvolve também o senso da competição 
sadia e trabalho em equipe” (Aluno 1, grifos dos autores).

“Nas aulas de física e matemática usamos as fórmulas, mas não temos nem ideia de onde 
elas vêm, ou de como descobriram. Com a atividade de modelagem, descobrimos como os físicos 
pensam na hora de descobrir as fórmulas” (Aluno 2, grifos dos autores).

A partir das respostas mencionadas pelos alunos, como visto acima, pode-se inferir que a 
prática de Modelagem Matemática desenvolvida foi divertida, desafiadora e capaz de estabelecer 
relações entre a Física e a Matemática, como apontam Aluno 1 e Aluno 2. 

Outras características de Modelagem Matemática também foram ressaltadas como o trabalho 
em equipe e o princípio da descoberta do modelo matemático. 

Conclusão

Com base nos resultados encontrados é possível inferir que a prática pedagógica, desenvolvida 
por meio da Modelagem Matemática, foi de extrema importância para os alunos que nela estavam 
presentes, pois contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e a descoberta de fórmulas. Em 
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vista disto, acredita-se que eles conseguiram também, ampliar a sua visão a respeito da Matemática e 
da Física, conseguindo estabelecer relações entre ambos os componentes curriculares. 
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Resumo. O constante aumento global da população, as mudanças tecnológicas, sociais e culturais, 
contribuíram para uma transformação no padrão alimentar das pessoas. Organizações governamentais 
estimulam a busca por uma alimentação mais saudável, rica em frutas e vegetais. Nesse contexto, a 
indústria de sucos tem investido em produtos minimamente processados. A obtenção de sucos de frutas 
pelo processo de prensagem a frio confere ao produto melhor preservação das características físicas 
e químicas, com maiores benefícios ao organismo do consumidor se comparados a sucos obtidos e 
tratados por métodos convencionais. Este trabalho teve como objetivo caracterizar amostras de suco 
minimamente processado (MP) de abacaxi e compará-lo ao suco pasteurizado (P) de abacaxi, além 
de verificar atendimento a legislação de ambos produtos. As amostras de suco MP foram coletadas 
em empresa de Lajeado, RS enquanto as de suco P foram adquiridas no comércio. Foram realizadas 
determinações físicas e químicas por métodos oficiais de análises de alimentos. O suco MP apresentou 
superior capacidade antioxidante com diferença significativa em relação ao suco P, que é adicionado 
de antioxidante sintético, demonstrando que o mínimo processamento preserva as propriedades 
essenciais da fruta. Através dos resultados das determinações físicas e químicas, foi possível concluir 
que os processos de obtenção e tratamento dos sucos MP e P proporcionam diferenças significativas 
na composição centesimal dos mesmos, bem como nas demais determinações realizadas, estando 
ambos os produtos analisados em conformidade com a legislação
Palavras-chave: Prensagem a frio, Suco minimamente processado, Suco pasteurizado. 

1. Introdução

O estudo de tendências Brasil Food Trends 2020 relaciona transformações socioeconômicas 
às mudanças na relação das pessoas com a alimentação e a saúde, destacando que a preocupação com 
a saúde e a busca por uma alimentação mais saudável são resultados de tais transformações e estão 
diretamente ligadas as principais tendências observadas no estudo (FIESP, 2010). Dados de consumo 
indicam um aumento na busca por produtos mais naturais, sendo o Brasil o terceiro maior produtor 
de frutas do mundo, destacando-se nesta produção o abacaxi (BUENO; BACCARIN, 2012; IBGE, 
2016). 

Tradicionalmente, o suco de abacaxi é obtido por despolpadeiras, entretanto, a operação de 
prensagem a frio tem sido bastante utilizada por não envolver altas temperaturas, preservando os 
compostos bioativos (NASCIMENTO et al., 2014). Este trabalho teve como objetivo caracterizar 
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amostras de suco MP de abacaxi através da comparação com amostras de suco P de abacaxi e 
verificação do atendimento a legislação dos produtos.

2. Procedimentos Metodológicos

Foram utilizadas três amostras de suco de abacaxi MP e três amostras de suco de abacaxi P. 
A amostragem foi realizada em um mesmo lote de produção, em três horários diferentes de envase. 
A coleta das amostras do suco MP de abacaxi foi realizada em empresa de sucos minimamente 
processados de Lajeado-RS, que utiliza a prensagem a frio. As amostras de suco pasteurizado de 
abacaxi foram adquiridas em comércio local, observando o mesmo lote e diferentes horários de 
envase.

Foram determinadas a composição centesimal e acidez em duplicata através de métodos do 
Instituto Adolfo Lutz (2008), os parâmetros sólidos solúveis (° Brix) e pH por métodos instrumentais 
e a capacidade antioxidante em duplicata pelo método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-
hidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS et al., 1995). Foi realizada comparação estatística dos 
resultados pela análise de variância.

3. Resultados e Discussão

Os valores de carboidratos, proteínas, pH e sólidos solúveis (Tabela 1) foram significativamente 
menores para o suco MP em relação ao suco P de abacaxi. Para cinzas, lipídeos, umidade, acidez e 
capacidade antioxidante, foram obtidos resultados superiores nas amostras de suco MP em relação 
ao P. 

Resultados semelhantes são apresentados para polpa in natura de abacaxi por autores como 
Bortolatto e Lora (2008) e Lima et al., (2006). Estudos com polpa congelada, suco da polpa e suco 
integral de abacaxi, realizados por Bueno et al. (2002), Oliveira (2016) e Pinheiro et al. (2006) 
também corroboram com os resultados desta pesquisa, assim como os valores obtidos por Melo et al. 
(2008) em seu estudo ao avaliarem a capacidade antioxidante de extrato aquoso de abacaxi.

Tabela 1 – Resultados das determinações das amostras de suco de abacaxi MP e P

Determinação (g/100g) Suco MP Suco P
Carboidratos (g/100 g) 9,77±0,05a 10,76±0,07b

Cinzas (g/100 g) 0,32±0,02a 0,30±0,02a

Lipídeos (g/100 g) 0,28±0,05a <0,1b

Proteínas (g/100 g) 0,18±0,04a 0,20±0,03b

Umidade (g/100 g) 89,45±0,05a 88,74±0,04b

Acidez (g/100 g) 0,76±0,01a 0,43±0,01b

pH 3,75±0,01a 4,00±0,02b

Sólido solúveis (°Brix) 11,05±0,15a 11,43±0,21b

Capacidade antioxidante (%) 76,87±2,94a 71,34±2,10b

Média ± desvio padrão. Letras sobrescritas diferentes na mesma linha indicam diferença significativa (p < 0,05)
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A legislação para sucos prevê valores mínimos de acidez de 0,30 g/100 g e sólidos solúveis 
de 11° Brix (BRASIL, 2000), estando as amostras analisadas neste trabalho em conformidade com a 
legislação vigente.

4. Conclusão

Através dos resultados foi possível concluir que os processos de obtenção e tratamento dos 
sucos minimamente processado e suco pasteurizado proporcionam diferenças significativas na 
composição centesimal dos mesmos, bem como nas demais determinações realizadas. Ambos os 
produtos demonstraram estar conformes com a legislação vigente.
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Resumo. Em decorrências das pesquisas realizadas, as opções para uma construção com maior 
eficiência energética e sustentável, resultou em pesquisar um material natural para aplicação em 
isolamento térmico com placas. As pesquisas chegaram ao material bambu, que demonstrou ser um 
material muito versátil, tanto na construção civil, que já vem sendo empregado em algumas etapas 
de obra em outras localidades do mundo, como utilizado em outros setores industriais e artesanais. 
Para este trabalho, serão utilizados placas de isolamento térmico executadas com bambu triturado e 
para acabamento será utilizada placa cimentícia finas. Esperasse que com esta pesquisa, as placas de 
bambu demonstrem um bom isolamento térmico e apresente uma boa eficiência energética.
Palavras-chave: Placas de isolamento. Bambu. Eficiência energética.

1. Introdução

Um dos causadores de impactos no ambiente é o setor da construção civil, pois implicam 
no elevado consumo de materiais, geração de resíduos e no consumo de água e energia. Para uma 
construção se tornar mais sustentável, depende de soluções tomadas em todos os seus níveis. A 
cadeia produtiva e a gama de materiais e componentes existentes na construção, influência a decisão 
de projetistas e consumidores, para escolhas que podem acarretar impacto ambiental de edifícios e 
obras ao longo do seu ciclo de vida (AGOPYAN; JOHN, 2011).

Em decorrência do alto consumo de recursos provenientes dos meios naturais, para a utilização 
na construção civil, buscou-se opções de execução de obras cada vez mais sustentáveis. Baseado 
nas pesquisas realizadas, o bambu demonstrou ser muito versátil, tanto na construção civil como 
em outros setores, demostrou-se um ótimo material para ser utilizado em construções, pois além de 
apresentar uma baixa condutividade térmica, possui baixo custo e colabora com a diminuição do uso 
de energias, mostrando ser um material parceiro ao meio ambiente (SHAH; BOCK; MULLIGAN; 
RAMAGE, 2016).
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O bambu é uma planta com características singulares, crescimento rápido e em diferentes 
climas, podendo atingir até oito metros em oito meses o bambu possui uma grande capacidade de 
sequestrar o carbono, processo este em que a planta retira o dióxido de carbono do meio ambiente e 
incorpora em sua biomassa, durante seu processo de fotossíntese, o CO2 retirado do meio ambiente é 
utilizado para o seu desenvolvimento e assim o carbono absorvido é devolvido como oxigênio para a 
atmosfera. (NUNES, 2006).

Ainda considerando a planta bambu, a mesma possui bom comportamento como substituto 
da madeira, pode ser utilizado como piso, papel, material de construção e pauzinhos de bambu. A 
madeira de bambu, na construção, era utilizada como andaime, feixe simples de bambu da casa, 
coluna, parede e escada de bambu. A partir dos anos de 80, iniciou-se o processamento profundo de 
bambu, começando assim a mudar gradualmente o cenário da sua utilização, utilizando em treliça de 
bambu compensada, aglomerado de bambu, revestimento de bambu entre outros, sendo este um novo 
caminho para a utilização de bambu (LIU, HUI, WANG, WANG e LIU, 2018). 

O crescente número de pesquisas que estudam a utilização do bambu na construção civil com 
uma alternativa de ganhos ambientais destaca-se no meio científico, civil, com menor potencial de 
impacto ao meio ambiente, tanto pela sua capacidade de sequestro de carbono, quanto a devolução 
deste carbono em forma de oxigênio para a atmosfera, filtração de carbono, quanto a devolução 
deste carbono em forma de oxigênio para a atmosfera, filtração no ar do meio (DELGADO, 2011). 
Devido a este fator, chegou-se a sugestão de produzir placas de isolamento térmico utilizando o 
bambu triturado.

1.1. Objetivo Geral

Analisar o desempenho térmico e a eficiência energética de edificações, utilizando placas de 
bambu triturado como isolamento térmico. 

1.2. Objetivos específicos

· Realizar a caracterização do material, bambu, depois de confeccionado a placa;

· Executar as placas de bambu e cimentícia;

· Análise dos resultados de desempenho térmico e nível de eficiência energética dos 
protótipos com e sem placas de bambu.

2. Metodologia

Primeira etapa será a coleta do bambu, que se realizará em Morro da Jararaca, Picada Arroio 
do Meio, Arroio do Meio / RS. Após o bambu será armazenado no campus da Universidade do Vale 
do Taquari - Univates, próximo ao setor D, onde será utilizada uma máquina para realizar a trituração 
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do mesmo. Será triturado até chegar em pedaços com dimensões adequadas para a execução das 
placas de isolamento.

Segunda etapa, as fibras de bambu trituradas, serão secadas em um forno, em aproximadamente 
180º, para que seja retirada a umidade contida na planta. Após, serão executadas as placas no LATEC 
(Laboratório de Tecnologias de Construção), com dimensões de 30X60 centímetros e com 3 a 4 
centímetros de espessura. Finalizadas as placas será realizada a caracterização do material, com o 
microscópio localizado no prédio 11.

Terceira etapa é a execução das placas cimentícia, de aproximadamente 3 centímetros, para 
cada placa de bambu, para ser realizado um acabamento na placa de bambu e ficar com o aspecto 
bonito para poder ser utilizado como revestimento interno e externo.

Quarta e última etapa, depois das placas prontas, será utilizado como isolamento em alguns 
dos protótipos presentes próximos ao prédio 17, e realizado o experimento, onde serão analisados o 
desempenho térmico e o nível de eficiência energética dos protótipos, comparando com um protótipo 
sem isolamento, para avaliara diferença entre um e outro.

3. Conclusão

Com o estudo esperasse que as placas de bambu demostrem ótimos resultados, e que possam 
ser utilizadas como isolamento térmico. Esperasse que demonstrem desempenho térmico e eficiência 
energética satisfatória para ser substituída, como isolamento, pelo material mais utilizado hoje para 
este fim que é o EPS.
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Resumo. Este trabalho apresenta uma análise dos estudantes participantes de uma ação de um projeto 
de extensão, a Mostra Científica Itinerante, frente ao grau de preferência das atividades que são 
oferecidas. Na mostra são desenvolvidas oficinas de caráter experimental, raciocínio lógico e uso de 
aplicativos computacionais, com abordagem interdisciplinar, e sessão em um planetário móvel. Ao 
final da mostra, os participantes respondem a um questionário no qual marcam qual das atividades 
ele mais gostou de participar e por quê. Pela análise das respostas dos questionários aplicados no 
ano de 2018, a atividade preferida dos estudantes é a sessão do planetário com 882 apontamentos, 
seguida pela oficina experimental de Ciências com 720 apontamentos. Em terceiro lugar a oficina de 
aplicativos computacionais com 572 e em quarta colocação a oficina de raciocínio lógico com 474 
apontamentos, de um total de 1619 questionários analisados. Acredita-se que a preferência dada ao 
planetário e a oficina de ciências seja pelo fato que ambas trabalham com o lúdico, o que desperta 
mais curiosidade, além disso são atividades que os estudantes em sua maioria estão experenciando 
pela primeira vez, em especial a Astronomia.
Palavras-chave: Mostra Científica Itinerante, Extensão, Divulgação Científica, Ciências Exatas, 
Impactos.

Introdução

Durante a sua vigência, de 2016 a 2018, o projeto de extensão Redes Interdisciplinares: 
desvendando as ciências exatas e tecnológicas desenvolveu ações voltadas para a interdisciplinaridade, 
divulgação científica e ensino não formal, visando fomentar a educação científica e tecnológica 
de estudantes da Educação Básica. Pode-se citar a realização de oficinas envolvendo raciocínio 
lógico baseadas nas questões da Olimpíada de Matemática Univates (OMU), oficinas com uso de 
tablets e aplicativos computacionais, atividades experimentais para explorar conceitos de física e 
química, além de oficinas voltadas para a Astronomia e sessões em um planetário móvel. Também 
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o projeto organizava três grandes eventos: a OMU, a Feira de Ciências Univates e o Aprender 
Experimentando. Dentre as ações do Projeto Redes, pode-se destacar uma delas, da qual é tema 
deste trabalho, as Mostras Científicas Itinerantes ou MCIs. Uma ação que ocorria nas escolas com o 
objetivo de promover a divulgação e o conhecimento científico para estudantes da Educação Básica 
e aproximar comunidade e universidade num dia intenso de atividades. O objetivo desse trabalho é 
apresentar o resultado da análise das respostas dadas pelos participantes das MCIs, no ano de 2018, a 
um questionário sobre as atividades que participaram.

Metodologia

As Mostras consistiam em atividades simultâneas, que englobavam as oficinas experimentais 
de Ciências, Raciocínio Lógico, Aplicativos computacionais, além de sessões no Planetário móvel. 
Todas as atividades acontecem ao mesmo tempo e os alunos é que circulavam por elas num percurso, 
tendo em média uma duração de 50 minutos cada uma. Eram realizadas no período de um ou dois 
dias e exploravam ambientes diferentes dos usualmente utilizados na escola. Como por exemplo, o 
laboratório de Ciências, o laboratório de informática (quando existiam), na quadra ou ginásio ficava o 
planetário. Conforme Gonzatti et al. (2017), tanto as sessões no planetário quanto as oficinas – que são 
as principais atividades da Mostra – são experiências de aprendizagem que incluem experimentações 
e estimulam a interatividade, a capacidade argumentativa e o espírito investigativo. Nesta perspectiva 
todas as atividades exigiam interação, participação e atenção dos sujeitos envolvidos. Ao final da 
Mostra, como forma de avaliação, cada participante respondia um questionário individualmente. 

Resultados e considerações

Foram analisados todos os questionários respondidos pelos participantes das Mostras no ano 
de 2018, totalizando 1619 questionários. Pela análise pode-se extrair os dados que revelaram o maior 
interesse pelos estudantes pelas sessões do planetário com 882 apontamentos, a oficina experimental 
de Ciências aparece em seguida pela preferência com 720 apontamentos, seguida da oficina de 
aplicativos computacionais com 572 e em quarta colocação a oficina de raciocínio lógico com 474 
apontamentos. Nota-se que a soma aritmética dos dados apresentados nos fornece um valor superior 
ao número de questionários respondidos, isso porque os participantes poderiam marcar mais de uma 
opção das atividades oferecidas ou apontar a opção de “todas”.

Ao analisar as respostas dadas ao Planetário, que é destacado como o preferido entre os 
participantes, percebe-se comentários como: “Emocionante”, “Fui para outro mundo”, “Atividade 
diferente do que vejo na escola”, “Pude aprender mais sobre os planetas e as estrelas”. Também na 
oficina de experimentação como segunda na ordem de preferência, as respostas convergem para, 
“Aprendi coisas novas”, “Gostei de ver os experimentos na prática”, “Pude entender como algumas 
coisas funcionam”. A oficina de Aplicativos aparece em terceiro lugar de preferência, nela os 
participantes relatam “Achei interessante usar o computador para aprender”, “Faltou mais emoção”, 
“Gostei, mas foi meio repetitivo” e pôr fim a oficina de Raciocínio Lógico. Esta aparece em último 



161 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

lugar de preferência e o motivo segundo os alunos é porque “Achei muito fácil”, “Não gosto de 
trabalhar em equipe”, “As questões eram meio complicadas’’, “Não sou bom em matemática”.

De maneira geral pode-se inferir que a preferência dos estudantes pelas atividades do 
planetário e das oficinas experimentais, seja porque nelas o lúdico está mais presente e a interação 
com a atividade desperta curiosidade, além de ser muitas vezes o primeiro contato que estes 
estudantes estão tendo com uma atividade experimental ou como no caso do planetário uma primeira 
experiência vivenciada pelo estudante na área de Astronomia.

Desta forma, percebe-se que as Mostras Científicas Itinerantes exercem um importante papel 
na divulgação científica, pois através dela, é divulgado e difundido conhecimentos que muitas vezes 
não são trabalhados ou passam despercebidos na escola, despertando assim, o interesse por algo 
completamente novo. 
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Resumo. A aplicação dos conceitos de robótica na Educação Básica como apoio ao processo de 
ensino-aprendizagem tem se expandido na última década. A visão prática oferecida pelas oficinas 
de robótica provocam estímulo aos alunos participantes, uma vez que visualizam, experimentam 
e validam suas implementações rapidamente. O raciocínio lógico desenvolvido nessas atividades 
promove um pensar crítico sobre a resolução de problemas. O presente resumo apresenta a dinâmica 
do projeto de extensão Robótica Educacional e a forma como a lógica, a abstração e o sequenciamento 
de ações é desenvolvido em suas atividades, buscando estabelecer uma relação direta com o cotidiano 
dos alunos no que tange a resolução de problemas. Ao final são apresentados os números do projeto 
como resultados nas ações desenvolvidas no presente ano.
Palavras-chave: Pensamento Lógico. Robótica. Competição.

1. Introdução

Todas as áreas estão sempre em constante evolução. Outrossim, a educação não fica de fora. 
Neste contexto o projeto de extensão em Robótica Educacional da Univates atua desde 2008 com 
escolas da Educação Básica, tanto privadas, quanto públicas dos Vales do Taquari e Rio Pardo, no 
Rio Grande do Sul. O projeto consiste em visitas às escolas, participação em eventos e realização 
de oficinas, buscando promover o interesse dos jovens pela área das ciências exatas. Nesses eventos 
sempre é utilizado um kit de robótica educacional em específico: o LEGO Mindstorms (PRETTO et 
al., 2018).

Lançado no ano de 1998, a linha Mindstorms, da marca LEGO, em conjunto com o Media 
Lab do MIT (Massachusetts Institute of Technology), fez popularizar o uso da robótica na educação. 
O primeiro modelo lançado se chamou "RCX" (Robotic Command Explorer). A segunda geração, 
lançada em 2006 se chama NXT 2.0. Já a versão LEGO Mindstorms EV3 foi lançada no ano de 
2013 e possui ainda mais sensores e capacidade de armazenamento e processamento que os modelos 
anteriores. Essa última versão, pode se movimentar, detectar diferentes cores e níveis de luminosidade, 
cálculos e emissão de sons e imagens, tudo de forma simultânea (MORTENSEN, 2017).

A oficina de robótica é pensada para que os alunos desenvolvam a lógica na prática, pelo 
método "learning by doing", onde os estudantes são incentivados a aprender na prática, e não de forma 
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teórica e passiva. Do mesmo modo, a aula consiste em montagem do protótipo a ser desenvolvido, 
programação, teste e adaptação (GAROFALO, 2018).

2. Metodologia

Há 12 anos, o projeto de extensão Robótica Educacional vem beneficiando jovens da região 
dos Vales do Taquari e Rio Pardo. Este vem atuando com outros dois projetos: Desenvolvendo o 
Pensamento Computacional, que busca desenvolver o raciocínio lógico por meio da programação 
com o software Scratch, e Pontes de Espaguete, onde, como é possível perceber pelo próprio nome, 
são feitas pontes de espaguete com os alunos, assim como os três projetos, do nível básico.

O projeto atua com alunos de Ensino Fundamental e Médio de diversas escolas próximas a 
Lajeado. São realizadas, na maioria das ocasiões, oficinas nas dependências da Universidade do Vale 
do Taquari (UNIVATES). Em outras oportunidades, ocorrem visitas às escolas e eventos na região, 
onde é apresentada a proposta do projeto como um todo, sendo, na maioria das vezes, introduzida em 
conjunto com os outros dois projetos (PRETTO et al., 2018).

Quando são realizadas oficinas na Univates, os alunos passam a manhã ou tarde imersos em 
uma oportunidade única de aprendizagem. Em um primeiro momento, são instruídos acerca dos kits 
da LEGO e logo iniciam o processo de montagem de seu protótipo. Após, os alunos são guiados 
pelo processo de programação de seu robô. Essa programação é aplicada utilizando a ferramenta 
de software disponibilizada pela Lego e funciona baseada no conceito de arrastar e soltar blocos. 
Cada bloco possui um conjunto parametrizações possíveis que determinam o comportamento 
daquele componente. O fundamental nessa fase de programação é a correta conexão dos blocos, o 
sequenciamento das ações deve ser cuidadosamente observado pois o robô executará os blocos na 
sequência exata que for desenhada e seguirá as configurações definidas nos parâmetros.

Em seguida ao processo de montagem e programação, ocorre a validação dos protótipos. 
Diversos exemplos são executados durante a montagem e o período de instrução, mas o grande 
momento é a validação do robô em um desafio real, como uma luta de Sumô. Ao final de cada 
oficina, os robôs construídos são colocados à prova para participar de uma validação utilizando a 
pista de Sumô das competições oficiais. Se houver alguma inconsistência, os alunos devem retornar 
à bancada e corrigir o problema, tanto estrutural (peças) como de lógica (programação) de seu robô, 
para então, validar novamente seu protótipo. Essa atividade de validação e ajustes pode se repetir 
muitas vezes até que todos os problemas sejam resolvidos.

A figura 1 ilustra um programa desenvolvido com o software da Lego. Nesse exemplo é 
apresentada a programação básica do Sumô, desenvolvida pelos alunos durante as oficinas. Os blocos 
estão organizados de forma compreensível, onde um bloco executa exatamente após o outro. Um 
conjunto de estruturas lógicas determinam os comportamentos mais robustos do robô, umas delas é 
o teste condicional, no qual, mediante uma validação, opta-se por executar ou a linha superior, caso 
a validação seja verdadeira, ou a linha inferior, caso a validação seja falsa. Como exemplo temos o 
teste de cor, caso a cor detectada pelo sensor retornar 'preta' o robô deve executar apenas uma ação: 
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andar. No diagrama, isso é representado por um bloco apenas. Caso o teste de cor retorne cor 'branca', 
indicando que o robô chegou até a borda da pista, três ações são executadas: 1- parar; 2- retornar uma 
rotação de roda; 3- rotacionar 45 graus. Na figura 1, o retângulo interno representa o componente de 
teste condicional com essas instruções.

Outro passo importante nessa programação é compreensão sobre quando as ações serão 
executadas. Os passos descritos anteriormente referente ao teste de cor para o robô se movimentar, 
se assim for programado, executarão uma única vez, não surtindo o efeito que deseja-se. Para isso, 
o componente chamado Loop (laço de repetição) foi adicionado ao fluxo. O retângulo externo tem 
essa funcionalidade, determinar que todo o código presente dentro do Loop deve repetir-se. Em 
nosso caso, determinamos infinito como tempo de repetição, ou seja, o robô ficará executando o teste 
condicional de cor preta e branca eternamente.

Figura 1. Software de programação do LEGO Mindstorms EV3. 

Fonte: Autores

3. Resultados
A lógica apresentada durante as oficinas busca mostrar aos alunos a necessidade de planejar 

as ações passo a passo, onde toda e qualquer validação deve ser pensada e testada. No cotidiano, 
a resolução de problemas se dá da mesma maneira. Com base em uma situação-problema se faz 
necessário extrair as informações relevantes, estrutura uma solução e então implementá-la. A 
validação para verificação da assertividade fecha esse fluxo. As oficinas de robótica atuam de maneira 
focada na abordagem de resolução de problemas, executando esse processo diversas vezes. Os alunos 
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podem utilizar essa mesma estratégia para resolver problemas presentes nas disciplinas curriculares 
da Educação Básica, estabelecendo a mesma linha de pensamento lógico para ambas situações.

No ano de 2019 foram realizadas, de Maio a Setembro, 16 oficinas de robótica, atendendo 
274 alunos de 10 escolas da região do Vale do Taquari. No mês de Outubro ocorre a Competição 
de Robótica, reunindo 10 equipes de diferentes escolas. Os participantes realizarão a programação 
de seus robôs para os desafios de Sumô e Estratégia. Nos meses de Novembro e Dezembro, novas 
oficinas serão realizadas buscando levar a proposta da Robótica Educacional a mais escolas do Vale 
do Taquari.
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Resumo. Devido às crises energéticas, as fontes de energia renováveis estão adquirindo seu espaço. 
Um exemplo é a geração de energia através do biogás que ocorre a partir processo de digestão anaeróbia 
de diferentes biomassas. Com isso, o presente trabalho teve por objetivo comparar a produção de 
biogás e metano de quatro diferentes biomassas que apresentam em sua composição um alto teor 
de carbono. O desenvolvimento dos experimentos foi realizado com a adição destas biomassas em 
diferentes momentos. Os valores de Potencial Bioquímico de Biogás (PBB) e de Metano (PBM) 
encontrados no levantamento de dados manifestaram que essas biomassas possuem uma elevada 
eficiência em conversão da matéria orgânica em biogás e metano.
Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Biogás. Biomassas. Carbono.

1. Introdução

As fontes energéticas renováveis, com o passar dos anos, vem adquirindo espaço dentre as 
matrizes de energia mundial. Uma fonte que merece destaque é a dos resíduos orgânicos, visto que 
deles há a possibilidade de reaver a energia contida nesses materiais. A digestão anaeróbia, neste 
caso, se torna uma opção muito viável com a geração do biogás (KONRAD et al, 2010).

De acordo com Amaral, Steinmetz e Kunz (2019), o biogás é composto basicamente de 50% 
a 70% de metano e 20% a 30% de carbono, e por outros gases em menores quantidade. Seu poder 
calorífico, dado pela quantidade de metano (CH₄), pode variar dependendo do substrato utilizado. 
O processo de produção de biogás é composto por quatro etapas: a primeira, chamada de hidrólise, 
tem como função primordial a quebra de polímeros; na segunda, nomeada acidogênese, é onde os 
polímeros são degradados em ácidos orgânicos de cadeia curta; na terceira, etapa da acetogênese, 
acontecem as primeiras interações com as bactérias metanogênicas, produzindo hidrogênio e dióxido 
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de carbono (CO₂); na quarta ocorre a metanogênese, etapa que necessita de condições anaeróbias para 
que o processo ocorra da melhor forma possível, realizando a conversão do carbono da biomassa em 
CO₂, CH₄ e outros gases.

Biomassa é toda a matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, capaz de ser transformada 
em energia, sendo que o potencial energético depende do tipo de biomassa utilizada (ANEEL, 2008). 
Biomassas com alto teor de carbono podem manifestar resultados positivos referente ao potencial de 
geração de biogás (CEMIG, 2012). Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar 
a produção de biogás e metano de quatro diferentes biomassas com alto teor de carbono.

2. Procedimentos Metodológicos

Os experimentos foram realizados em diferentes momentos, sendo assim, as informações 
foram compiladas do banco de dados do Centro de Pesquisa em Energias e Tecnologias Sustentáveis 
- CPETS, instalado no Parque Científico e Tecnológico da Univates - Tecnovates.

O desenvolvimento dos ensaios de digestão anaeróbia foi em escala laboratorial, através 
de triplicatas de reatores com capacidade de 1 L. Os reatores foram mantidos em incubadoras 
bacteriológicas adaptadas para a temperatura mesofílica (37ºC). A produção de biogás foi controlada 
através do Sistema Automatizado de Medição de Biogás (SAMB) descrito por Konrad et al. (2016) 
e o teor de metano presente no biogás foi monitorado três vezes por semana utilizando o sensor 
infravermelho Advanced Gasmitter, produzido pela PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. A 
caracterização das biomassas foi a partir da análise de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV) de 
acordo com a metodologia descrita por Eaton, Greenber e Clesceri (2005). 

O experimento com a Biomassa 1 foi efetuado em três fases onde inicialmente os reatores 
foram preenchidos com 600 g de inóculo e após realizado as alimentações. Em cada fase aplicou-
se 8,4 gSV. Os dados utilizados da Biomassa 1 para este presente trabalho foram os resultados 
encontrados na última fase de experimento (fase 3). A metodologia utilizada para os experimentos 
das Biomassas 2 e 3 foi a partir do preenchimento dos reatores com 500 g de inóculo e aplicação 
de 11,58 gSV e 14,65 gSV, respectivamente. No caso da Biomassa 4, o experimento ocorreu em duas 
fases. A primeira fase foi a elaboração e estabilização de 500 g do material que serviu como base 
para a segunda fase. Nessa segunda fase, realizou-se aplicação de 10,38 gSV. Os resultados obtidos 
de produção de biogás e metano foram utilizados para o cálculo de PBB e PBM (m³biogás.tonSV

-1) que 
tem como base a quantidade de sólidos voláteis adicionado no reator. A finalização do experimento 
ocorreu quando a produção de biogás atingiu o critério de estabilidade conforme orientado pela VDI 
4630 (2006).

3. Resultados e Discussões

Como pode ser analisado na Tabela 1, as biomassas apresentaram percentuais de SV acima 
de 95 %, com exceção da Biomassa 1 que ficou abaixo de 50 %, demonstrando uma estimativa de 
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conversão da fração orgânica em biogás. Segundo Gueri et al (2018), os sólidos voláteis correspondem 
a quantidade dos sólidos totais que será degradada e transformada em biogás. 

Todas as biomassas obtiveram altos valores de PBB e PBM. Estes valores foram superiores 
aos encontrados por Kreusch et al (2018), que avaliaram a eficiência de produção de biogás e metano 
da glicerina e do óleo vegetal, biomassas também com alto teor de carbono. 

Tabela 1 - Resultados obtidos experimentos com biomassas com alto teor de carbono

ST (%) SV (%) Produção acumulada 
de biogás (mL)

Produção acumulada de 
metano (mL)

PBB (m³biogás.
tonSV

-1)
PBM (m³metano.

tonSV
-1)

Biomassa 1 9,93 47,15 12.505,82 7.485,48 1.488,79 891,13

Biomassa 2 79,94 96,54 12.477,41 6.955,29 1.065,17 599,37

Biomassa 3 97,93 99,71 18.117,14 12.026,72 1.226,92 819,94

Biomassa 4 36,32 95,26 12.543,35 8.267,99 1.208,47 796,28

4. Conclusão

As quatro biomassas avaliadas demonstraram elevado potencial bioquímico de biogás e 
de metano, o que mostra que todas as biomassas com alto teor de carbono são eficientes e podem 
potencializar a produção de biogás, não necessitando de muita quantidade de material para uma boa 
eficiência energética.
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Resumo. O início da nossa trajetória como pesquisadoras começou no ano de 2018, em uma atividade 
extracurricular oferecida em nossa escola, denominada Fábrica de Ciências. Nós, três meninas do 
ensino fundamental, nos unimos para desenvolver um trabalho escolar, que acabou resultando no tema 
feminismo. Ao longo desse período, foram realizadas muitas pesquisas, análises de dados, leituras, 
aplicações de questionário, coletas de dados, entre outros métodos. Todo esse empenho acarretou não 
só em um trabalho escolar, como também no trabalho ganhador da oitava edição da Feira de Ciências 
da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), que nos propiciou acesso a bolsas de iniciação 
científica júnior nessa universidade. 
Palavras-chave: Feira de Ciências. Feminismo. Gênero. Iniciação científica.

1 – Primeiros passos na pesquisa escolar

Este trabalho apresenta as narrativas e reflexões de três meninas, jovens pesquisadoras, que 
atualmente estão inseridas no projeto de pesquisa Meninas na Ciência. O objetivo desse trabalho é 
compartilhar essas trajetórias, iniciadas por meio de trabalho de pesquisa sobre feminismo realizada 
no contexto escolar no qual estão inseridas. Em termos metodológicos, esse texto consiste em uma 
narrativa reflexiva, na qual são apresentados tanto a metodologia de trabalho desenvolvida na pesquisa 
em nível escolar, quanto alguns elementos conceituais a partir do estudo do tema feminismo.

O ano é 2018. As aulas haviam acabado de iniciar em uma escola privada do Vale do Taquari, 
quando pela disciplina “Homem e o Meio ambiente” surge um convite para participar da fábrica de 
ciências da escola. A fábrica tem como objetivo discutir temas voltados para as Ciências Exatas, 
em especial a Astronomia, por meio de leituras, análises, debates de notícias e assuntos que são de 
interesse do grupo. Para meninas que gostam de ciências, pensamos: “por que não? ”. E foi nesse 
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espaço, que essas jovens falantes, extrovertidas e curiosas transformaram a ideia inicial de pesquisa 
sobre “bloqueadores do cérebro”, algo que não existe, em um trabalho sobre feminismo, o qual 
ninguém esperava que fosse tão longe assim. O objetivo deste trabalho é apresentar a narrativa de 
três estudantes do Ensino Fundamental ao (re) descobrirem os caminhos da pesquisa e se desafiarem 
a desenvolver um trabalho por meio dela, iniciando, assim, sua trajetória de pesquisadoras. 

Nossa escola desenvolve um trabalho anual de pesquisa, que consiste em incentivar a pesquisa 
dos estudantes, e abrange desde o berçário até o Ensino Médio. Inicialmente foi solicitado que os 
alunos fizessem grupos, de preferência trios, para iniciarem o projeto, o tema daquele ano tinha como 
título “Cultura e tecnologia: o que nos surpreende? ” As três jovens formaram o trio, por sermos as 
únicas meninas integrantes da fábrica e também por sermos colegas de turma.

Primeiramente, nós pensamos numa linha de raciocínio voltada para o corpo humano, mais 
especificamente os bloqueadores de cérebro e a interferência nos comportamentos das pessoas. 
Conversamos com o professor orientador, e ele disse que aquilo provavelmente não daria certo, pois 
era algo que ele não conhecia e que segundo nossas pesquisas iniciais não existia. Durante algumas 
conversas falamos sobre os direitos LGBTQ+9; lembramos então da questão de gênero. E pensamos 
“quais as batalhas que englobam gênero? E qual é a que mais nos identificamos? O feminismo. ” 
E foi a partir desse momento, que passamos a pesquisar sobre o feminismo. Nosso orientador nos 
apoiou e nos incentivou para esse tema, apesar de ser um professor de exatas orientando um trabalho 
de humanas, sendo que no projeto da escola, esse era um tema diferenciado dos demais, visto que a 
maioria tratava de temas relacionados à área de exatas.

Encontramos um tema que continha bastante material bibliográfico para pesquisar e ler. 
Iniciamos definindo qual seria o objetivo principal do trabalho, investigando como os termos 
machismo, feminismo e femismo influenciavam os brasileiros no contexto social. No entanto, ao 
realizar pesquisas gerais, decidimos alterar a escolha do objetivo para: conhecer sobre o surgimento 
do feminismo e do machismo e conceituar as nomenclaturas feminismo, machismo e femismo. 

2 – Percursos metodológicos

Após realizada a pesquisa inicial, a orientação foi de que deveríamos elaborar um questionário 
para identificar se alunos da sua mesma faixa que nós temos conhecimento sobre os termos machismo 
e feminismo. Os questionários foram divididos por gênero, para analisar se meninas teriam um 
maior ou menor conhecimento sobre o tema quando comparadas aos meninos. Nossa hipótese era 
de que as meninas teriam maior conhecimento, pois o feminismo se refere a uma luta das mulheres 
pela igualdade de gênero. Foram elaboradas perguntas como: Você sabe o que é feminismo? se sim, 
explique. Outras perguntas foram por meio de charges que expressavam cenas que envolviam o 
machismo e o feminismo, entre outras. O questionário foi aplicado com o intuito de coletar dados e 

9 LGBTQ+ é a sigla para denominar a comunidade de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais, Transgêneros e mais.
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poder identificar até onde vai o conhecimento de adolescentes a respeito do feminismo e comparar os 
resultados entre meninas e meninos.

Os questionários foram aplicados em quatro turmas, respondidos por aproximadamente 115 
alunos das oitavas e nonas séries da escola em que estudamos. A partir da análise das respostas, 
foram criados gráficos para comparar os resultados e verificar se os indicadores eram iguais ou 
diferentes dos previstos na hipótese. Concluímos que as meninas não tinham mais conhecimento que 
os meninos e que poucos sabiam diferenciar o termo ou saber seu significado. 

A cada nova etapa do projeto, ficávamos cada vez mais encantadas, empolgadas e cheias de 
ideias. Para o trabalho ficar com um perfil mais acadêmico e para ampliar nosso conhecimento a 
respeito do tema, focamos na busca por referências bibliográficas de mulheres marcantes na história 
feminista como: Simone Beauvior, Frida Kahlo, Marie Curie, entre outras. 

Simone Beauvior foi uma escritora, filósofa, intelectual, ativista política e feminista francesa. 
Simone Beauvior era uma mulher que foi considerada muito à frente de seu tempo, não apenas 
pelos livros marcantes que escrevia, mas também devido a nunca ter chegado a se casar e ter um 
relacionamento aberto com Sartre (escritor e filósofo muito famoso na época).O seu livro mais 
conhecido e dabatido até os dias de hoje é “O segundo sexo” que retrata a visão de Simone Beauvior 
situação da mulher na sociedade e no livro ela se baseia em Hegel e afirma que por muitas vezes a 
mulher é definida pelo olhar masculino e não pelo seu próprio.

Frida Kahlo foi uma grande pintora e levou as cores da cultura mexicana a todos seus quadros. 
Quando era jovem Frida teve poliomielite que deixou sequelas em uma de suas pernas, aos 18 anos 
ela foi atropelada por um caminhão e uma barra de ferro atravessou seu corpo, isto fez com que ela 
tivesse de ficar imóvel por muito tempo. Frida Kahlo retratava por muitas vezes suas dores em seus 
quadros. Um ano antes de sua morte ela teve seus pés amputados pois havia desenvolvido gangrena e 
apesar da tristeza que sentia ela disse algo que até hoje é lembrado “Pés, para que os quero, se tenho 
asas para voar?”.

Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única a ganhar dois, ela 
foi a primeira mulher a lecionar na instituição universidade de Sourbonne, em Paris, após ganhar 
o grau de bacharel em física e matemática na mesma. Marie Curie foi pioneira nas pesquisas sobre 
radiotividade. Para poder publicar algum artigo ela tinha de entregar ao seu marido para que ele o 
fizesse por ela, pois não era permitido que mulheres fizessem isto.

Além de pesquisar na internet, buscamos leituras complementares na biblioteca da Univates, 
onde encontramos referências que nos auxiliaram no entendimento e esclarecimento sobre o tema 
que estávamos pesquisando (ALVES, PITANGUY, 1985). Um excelente exemplar encontrado 
na biblioteca da Univates, foi o livro “O que é feminismo” de Branca Moreira Alves e Jacqueline 
Pitanguy. As escritoras contam parte da história do feminismo, o associando com a história de 
alguns povos antigos. Após fazer essa contextualização, as autoras buscam raízes femininas a 
partir de movimentos políticos e desvendam a ideologia que ainda hoje outorga direitos, deveres e 
comportamentos distintos para homens e mulheres.
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Após a pré-apresentação para a banca da escola, uma das etapas do projeto Aluno Pesquisador, 
o trabalho estava finalizado. Surgiu então a possibilidade de inscrever o trabalho para uma feira de 
ciências: a feira de ciências da Univates, uma feira científica de nível estadual. É feita a inscrição 
e enviado o projeto. Todas estavam apreensivas para saber se o trabalho seria aprovado ou não, 
e foi. Estávamos com nosso trabalho selecionado para participar da 1ª Feira Estadual de Ciências 
Univates e da 8ª Feira de Ciências Univates: descobrindo talentos para a pesquisa e tecendo redes 
interdisciplinares (AGUIAR, LISBOA, SEBASTIANY, 2019).

3-Expectativas com e a partir da Feira de Ciências 2018

Nos preparamos para essa nova experiência. Eis que chega finalmente o dia da Feira. 
Empolgadas e ansiosas, apresentamos nosso trabalho para um público de mais de 2000 pessoas que 
circulou pelo espaço organizado para a feira. Quem passava pelo estande e parava para ouvir, se 
interessava e elogiava. O mesmo deve ter sido apresentado por mais de 40 vezes durante dois dias 
de Feira. Um momento de aprendizado e conhecimento ímpar experenciado por nós, três alunas do 
Ensino Fundamental que não imaginavam estar onde estavam.

Cerca de um mês após a realização da feira, chega o dia em que foram divulgados os 
resultados da premiação da Feira. E a notícia é a de que nosso trabalho havia recebido a colocação 
de primeiro lugar na Feira da Univates, na categoria do Ensino Fundamental. Ficamos muito alegres, 
pois receberíamos o prêmio de uma bolsa de iniciação científica na Univates e uma vaga na maior 
feira da América Latina, a Mostratec Júnior. Lá estávamos nós, eufóricas, pois tínhamos superado 
qualquer expectativa, até de nós mesmas.

Em virtude da premiação recebida, em 2019 iniciamos como bolsistas júnior na Univates. Pela 
natureza de nossa pesquisa anterior, fomos vinculadas ao projeto de pesquisa Meninas na Ciência, 
que tem como objetivo fomentar a formação da cultura científica para meninas no campo das Ciências 
Exatas e Tecnológicas, em uma perspectiva que integra a mediação e difusão do conhecimento e o 
incentivo para frequentarem cursos de graduação na área. Estamos conhecendo diferentes textos sobre 
o tema, tendo contato com artigos, escrevendo sínteses e cada vez mais encantadas e empolgadas 
com o tema e com essa nova experiência que é ser bolsista de iniciação científica.
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Resumo. Este estudo de caso realizou uma análise preliminar dos riscos ambientais e seus potenciais 
impactos nos recursos naturais do solo e lençol freático durante a atividade de descomissionamento 
de uma unidade fabril de transformação de polímero. A etapa de reconhecimento, resultou na Matriz 
de Avaliação de Impactos Ambientais apresentando um diagnóstico ambiental das áreas selecionadas 
como potencial áreas de contaminação dentro da indústria, os potenciais contaminantes e a severidade 
do impacto ambiental. Durante a avaliação qualitativa destacou-se a presença de óleo e combustíveis 
no solo caracterizam potencial fonte de contaminação. Entretanto, não foram observadas ocorrências 
de produtos químicos em fase livre no aquífero freático durante as coletas de amostras e a comprovação 
de passivo ambiental requer analisar os resultados físico-químicos das amostras de solo e água 
subterrânea.
Palavras-chave: análise preliminar de riscos, recursos naturais, impacto ambiental 

Procedimentos metodológicos

A natureza orgânica das moléculas de muitos produtos permite sua degradação, sendo 
necessário estudar os destinos e as consequências do transporte destas moléculas e seus resíduos 
(MATTOS e SILVA, 1999).

O processo de avaliação de impacto ambiental caracteriza-se como instrumento de identificação 
dos impactos ambientais, seus efeitos ambientais, a relação entre a utilização dos recursos ambientais, 
a manutenção ou a melhoria do seu padrão e a definição clara quanto aos possíveis comprometimentos 
dos recursos ambientais, para o caso de implantação da proposta. (ROCHA et al., 2005).

A avaliação de riscos aplicada a área ambiental, engloba três níveis, conforme Stamm (2003): 
antecipação, reconhecimento e avaliação. Os impactos resultantes dos danos provocados estão 
diretamente associados a exposição, resistência e sensibilidade do cenário exposto à fonte de perigo.
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Figura 1 – Fluxograma das etapas de execução da metodologia científica

A metodologia adotada para este estudo, foi a análise preliminar de riscos referente aos 
impactos ambientais no solo e lençol freático, durante a atividade de descomissionamento de uma 
unidade fabril de transformação de polímero. Este processo resultou na Matriz de Avaliação de 
Impactos Ambientais que objetiva diagnosticar e transpor de forma tabelada, estudando as micro 
áreas avaliadas dentro da empresa, os mecanismos potenciais de contaminações, os potenciais 
receptores e a severidade do impacto ambiental.

Resultados e Discussões

Observou-se que a etapa de antecipação que tem o objetivo de identificar os riscos potenciais 
e introduzir medidas de controle, antecipando-se ao risco ambiental, não foi adotada, pois a empresa 
deixou de operar e não realizou nenhuma ação de contenção conforme observado na etapa de 
reconhecimento.
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Figura 2 – Localização da área de estudo

Durante a etapa de reconhecimento, foram realizadas visitas técnicas detalhadas no local 
de estudo e diversos pontos foram identificados como potencial área de contaminação devido à 
presença vazamento de combustível e óleo oriundos das áreas de armazenamento de combustíveis 
e de equipamentos desativados. Também foi possível evidenciar dispersão de fertilizante nas áreas 
próximas aos armazéns de uma empresa vizinha. A questão ambiental a ser analisada refere-se à 
composição dos fertilizantes que contêm nitratos e fosfatos e, em contato com o solo e com a água 
das chuvas se infiltram para os lençóis freáticos e mananciais. 

Esta etapa envolve a identificação qualitativa e quantitativa e a explicitação dos riscos 
existentes nos ambientes de trabalho, o que resultou no diagnóstico ambiental compilado na Matriz 
de Avaliação dos Impactos Ambientais, apresentada no Anexo I do trabalho de estudo de caso.

A etapa de avaliação requer o monitoramento dos riscos ambientais para a determinação da 
intensidade dos agentes físicos a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da 
exposição dos trabalhadores. Para este estudo de caso foi possível determinar as potencias áreas a 
serem monitoradas a nível de solo e água subterrânea e o acompanhamento da coleta das respectivas 
amostras.

Conclusão

A presença de óleo e combustíveis no solo caracterizam potencial fonte de contaminação, 
entretanto o grau de severidade é possível determinar somente após o resultado das análises de 
sondagem de solo e água subterrânea. Considerando que não foram observadas ocorrência de produto 
químico em fase livre no aquífero freático durante as coletas de amostras, estima-se que a área de 
estudo não representa um passivo ambiental. Entretanto, para afirmar tal suposição precisa aguardar 
os resultados físico-químicos das amostras de solo e água subterrânea.
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Resumo: Este trabalho tem como ojetivo fazer o mapeamento das unidades de produção e a 
quantificação dos dejetos animais no município e a relação com sua disposição final, mediante a 
proporção de áreas prepenças em todo limite municipal. Com base em dados da declaração dos 
produtores do ano de 2018 fornecidos junto ao Departamento de Produção Animal da Secretaria de 
Agricultura do municipio. Para fazer mapeamento das unidades de produção foi utilizado o Software 
Google Earth Pro, com a utilização das imagens do satélite Landsat 8, orbita-ponto 222080 e o uso 
do Software ArcMap 10.5 para elabboração do mapa de uso e cobertura do solo. Até o mometo foram 
mapeadas 340 propriedades agropecuárias em Capitão, sendo 222 unidades de criação de suínos, 227 
de avicultura e 262 de bovinocultura. Está em fase de cálculo a geração de dejetos por cada categoria 
de criação animal.
Palavras-chave: Criação animal, dejetos, impactos ambientais, geotecnologias.

1. Introdução

A criação animal é uma atividade importante na economia do Rio Grande do Sul, do Vale 
do Taquari e especialmente no município de Capitão, onde 80% da economia é provindo do setor 
primário. Por isto, existem altos investimentos na atividade agropecuária do município. Como 
consequência da criação animal, são gerados quantidades muito grandes de dejetos, principalmente 
na atividade suinícula. Caso os dejetos gerados não sejam gerenciados de forma adequada, uma série 
de impactos ambientais serão causados no meio ambiente, provocando contamição do solo e da água 
superficial e subterrânea (KUNZ, 2007). Dessa forma, o presente estudo objetiva diagnosticar a 
geração e a disposição final dos dejetos oriundos da criação animal no município de Capitão.

2. Procedimentos Metodológicos 

Com base em dados da declaração dos produtores do ano de 2018 fornecidos junto ao 
Departamento de Produção Animal da Secretaria de Agricultura do município de Capitão, obteve-se 
a quantidade das unidades de produção e o n° de animais por propriedade. Para mapear as unidades 
de produção utilizou-se os recursos do software Google Earth Pro. Os cálculos de quantificação dos 
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dejetos são expressados pela seguinte fórmula: Aves, Bovinos e Suínos: ( N° de animais X Volume 
dejetos(m³/dia) X N° de dias/ano). A determinação dos critérios e valores orientadores da qualidade 
do solo segue a Resolução 420 do CONAMA, de 28 de dezembro de 2009, que define a aplicação 
dos limites máximos de de 50 m³ ano/ha de dejetos suínos e a dosagem máxima de dejetos bovinos 
recomenda-se 100 m³ ano/ha em estado líquido, sendo aplicado antes da gradagem do solo (KOZEN, 
1999). Foram utilizadas bases digitais de informações baixados do site da FEPAM (Limites, Rede 
viária, Hidrologia) e imagens do satélite Landsat 8, orbita-ponto 222080 do dia 29/01/2019 no portal 
Earth Explorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS,2019). A classificação de uso e 
cobertura do solo, foi adotado o método supervisionado da Máxima Verossimilhança Gaussiana, do 
software o ArcGis 10.5.

3. Resultados Preliminares

Até o mometo foram mapeadas 340 propriedades agropecarias em Capitão, sendo 222 
unidades de criação de suínos, 227 de avicultura e 262 de bovinocultura. Através dos obtidos no 
portal do censo agropecuário 2007, encontrou-se um número de animais por categoria amostrados na 
Tabela 1. 

Tabela 1: Total do Efetivo de Animais no Município de Capitão.

Criação Animais (cabeças)
Avícola 1.304.541
Bovina 4.051
Suína 61.745
Total 1.370.337

Fonte: Adaptado do IBGE - Censo Agropecuário 2017.

Figura1: Mapeamento Até o mometo foram mapeadas 340 propriedades agropecuárias em Capitão.

Fonte: Adaptado do IBGE - Censo Agropecuário 2017.



182 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

A Figura 2 apresenta, a localização das unidades de criação animal no município de Capitão .

Figura 1: Localização das unidades de criação aimal.

Fonte: Autor.
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Resumo. A utilização de um digestato anaeróbio como um biofertilizante aplicado em cultivo agrícola, 
visa a destinação final de um resíduo já tratado e o possível retorno financeiro envolvido. Sendo este, 
um dos grandes desafios do setor industrial atual: garantir a sustentabilidade e o equilíbrio entre os 
setores econômicos e ambiental. Este trabalho objetivou avaliar um digestato anaeróbio, composto 
por resíduos orgânicos de indústria alimentícia, no cultivo de aveia branca (Avena sativa L.), com 
foco no seu potencial de biofertilização. Avaliou-se cinco diferentes tratamentos: T1 (controle), T2 
(fertilizante químico), T3, T4 e T5 correspondentes às seguintes taxas de aplicação de biofertilizante, 
respectivamente: 30 m³/ha.ano, 60 m³/ha.ano e 120 m³/ha.ano, monitorando a germinação das 
sementes, o desenvolvimento das plantas e, por fim, avaliando-se o volume de raiz (VR), a massa 
seca (MS) e fresca (MF) da parte aérea e a massa seca e fresca da raiz, além da quantificação do 
número de panícolas (NP), folhas (NF), espiguetas (NE), grãos (NG) em cada planta, com o intuito 
de estabelecer comparativos entre os tratamentos adotados.
Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Dejetos animais. Biofertilizante. Avena sativa L.

1. Introdução

O setor industrial é responsável pela geração de significativas quantidades de resíduos, 
incluindo os de origem orgânica. Devido a isso, faz-se necessária a busca por novos arranjos de 
crescimento e desenvolvimento sustentável, levando em consideração o aproveitamento dos recursos 
naturais e a minimização de impactos ambientais associados ao aproveitamento destes como matéria-
prima, tornando-se essencial uma revisão da forma como muitas as empresas ainda atuam (ARRUDA 
et al., 2012).

De acordo com Dal Soler (2012), Biasi (2018) e Konrad (2016a) a Região Sul do Brasil se 
destaca nas atividades do ramo da produção alimentícia, com ênfase na criação de animais para abate 
e processamento de produtos, contribuindo de maneira significativa na geração de uma quantidade 
elevada de biomassas residuais com alta carga orgânica.

A digestão anaeróbia é o processo de tratamento de resíduos orgânicos que tem como 
subprodutos o biogás e o digestato anaeróbio líquido, também chamado corriqueiramente de 
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biofertilizante, pois, normalmente, é composto por uma quantidade considerável de macro e 
micronutrientes, principais componentes dos adubos industriais e que melhoram a fertilidade do solo 
(BIASI et al., 2018). Segundo Karlsson et al. (2014), a utilização do digestato anaeróbio em culturas 
agrícolas pode proporcionar rendimentos muito próximos aos obtidos com aplicação de fertilizantes 
químicos. 

Portanto, o uso de biomassas residuais orgânicas em processos de digestão anaeróbia torna 
possível o reaproveitamento de resíduos que necessitam de um tratamento e de uma destinação, 
normalmente onerosa para os geradores dos resíduos. Além disso, ao final do processo de digestão 
anaeróbia, obtém-se dois subprodutos de valor agregado: o biogás que pode ter seu potencial 
energético aproveitado para distintas finalidades e o digestato anaeróbio que, dependendo da matéria-
prima (resíduo) de origem, pode resultar em um biofertilizante com condições de ser aplicado em 
cultivos agrícolas. Neste contexto, esta pode ser uma alternativa viável para as indústrias alimentícias 
que possuem biomassas residuais com alta carga orgânica em seu processo produtivo, e que buscam 
garantir a sustentabilidade de sua atividade (KARLSSON et al., 2014; BIASI et al., 2018).

O presente estudo objetivou avaliar um digestato anaeróbio, composto por resíduos orgânicos 
agroindustriais (dejeto animal) e efluente de indústria alimentícia, no cultivo de aveia branca (Avena 
sativa L.), com foco na identificação do seu potencial de biofertilização.

2. Procedimentos Metodológicos

O digestato utilizado para aplicação no cultivo de aveia branca, teve como base, biomassas 
residuais de uma indústria alimentícia do segmento de processamento de ovos, através do processo 
de digestão anaeróbia. Os resíduos envolvidos foram dejetos de aves poedeiras combinado com 
efluente de lavagem de ovos, na proporção de 30% e 70%, respectivamente.

Para a caracterização da amostra de digestato anaeróbio, e posterior avaliação do seu 
desempenho na aplicação em um cultivo agrícola, foram realizadas análises físico-químicas do 
material antes de sua introdução como biofertilizante no cultivar. Foram identificadas as características 
de pH, demanda biológica de oxigênio, demanda química de oxigênio, nitrogênio total, nitrogênio 
amoniacal, fósforo total, sólidos totais, fixos e voláteis. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, avaliando-se cinco tratamentos diferentes 
com dez repetições em cada. Para tanto, foram plantadas dez sementes de aveia branca em vaso de 
1 L, totalizando 50 vasos, os mesmos foram dispostos em bancadas em delineamento casualizado. 
O substrato utilizado no teste como meio suporte para o crescimento das plantas também passou por 
análise para quantificação de macro e micro nutrientes. 

Os tratamentos foram identificados como: T1 (controle), T2 (fertilizante químico), e as três 
diferentes taxas de aplicação do digestato anaeróbio: T3 (30 m³/ha.ano), T4 (60 m³/ha.ano) e T5 
(120 m³/ha.ano). Sendo assim, o T3 recebeu uma aplicação de 23,5 mL de biofertilizante, T4 duas 
aplicações totalizando 47 mL e T5 quatro aplicações finalizando com 94 mL de biofertilizante. A 
aplicação do digestato anaeróbio foi dividida em quatro momentos ao longo do experimento com 
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as plantas-teste, iniciando dois dias antes da semeadura da aveia, após emergência das plantas 
(aproximadamente 15 dias após semeadura), no perfilhamento (aproximadamente 30 dias após a 
semeadura) e a última aplicação a aproximadamente 75 dias de decorrência do experimento. 

Acompanhou-se o percentual de germinação das sementes plantadas em cada vaso, bem como 
o crescimento das plantas semanalmente, medindo-se o comprimento de cinco plantas de cada vaso, 
para cálculo da média de cada tratamento. Ao final do experimento foram contabilizadas a quantidade 
de folhas, panículas, espiguetas e grãos por planta. E, volume de raiz, massa seca e fresca da parte 
aérea, massa seca e fresca da raiz de cada vaso. Estes dados ainda estão passando por avaliação e 
análise estatística.

3. Resultados e Discussões

Os resultados possíveis de serem apresentados até o momento são o porcentual de germinação 
das plantas de cada tratamento e a altura das plantas ao longo das semanas de experimento. Nas 
tabelas abaixo estão dispostos os percentuais de germinação de cada tratamento, e ainda as alturas 
médias semanais das plantas teste.

Tabela 1 – Percentual de germinação das plantas teste em cada tratamento

T1
Controle

T2
FQ

T3
B30

T4
B60

T5
B120

Percentual de 
germinação (%) 57 49 69 66 66

FQ: fertilizante químico; B30: biofertilizante (30 m³/ha.ano); B60: biofertilizante (60 m³/ha.ano); B120: biofertilizante 
(120 m³/ha.ano)

A partir destes dados foi possível constatar que os tratamentos T3, T4 e T5 em que houve a 
aplicação do digestato anaeróbio no substrato antes do plantio das sementes de aveia obtiveram os 
maiores percentuais de germinação 69%, 66% e 66%, respectivamente.

Tabela 2 – Médias das alturas das plantas teste a cada semana

T1

Controle

T2

FQ

T3

B30

T4

B60

T5

B120
1ª semana 13,04 15,14 14,56 14,03 13,34
2ª semana 19,28 19,02 19,21 18,73 19,30
3ª semana 29,69 32,13 30,77 28,64 29,31
4ª semana 32,97 37,71 34,26 31,11 34,26
5ª semana 35,42 39,85 36,42 38,74 37,73
6ª semana 39,03 41,93 38,78 42,04 41,94
7ª semana 40,00 43,72 40,48 43,96 47,03
8ª semana 40,92 44,54 41,35 44,22 47,72
9ª semana 43,77 48,15 43,50 46,89 50,80
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T1

Controle

T2

FQ

T3

B30

T4

B60

T5

B120
10ª semana 47,73 52,73 46,29 48,08 53,12
11ª semana 48,31 52,32 45,66 49,38 52,23
12ª semana 48,25 52,10 45,97 49,68 51,76
13ª semana 50,05 53,80 48,38 51,24 52,62

Foi possível constatar através das alturas médias semanais que os tratamentos que obtiveram 
maiores médias de alturas na semana foram T2 com valores superiores aos demais tratamentos em 
sete semanas, T5 com valores superiores aos demais tratamentos em cinco semanas e T4 com valor 
superior aos demais tratamentos em apenas uma semana. Consequentemente os tratamentos que 
obtiveram os menores valores de médias de alturas semanais foram o T3 com seis semanas T1 com 
quatro semanas e o T4 com três semanas. Os tratamentos que alcançaram os maiores valores de altura 
ao final do experimento foram T2, T5, T4, T1 e T3, respectivamente. Dando indícios de que a taxa de 
B120, com maior aplicação de biofertilizante, foi a que mais se aproximou do efeito verificado com a 
introdução de fertilização química, em relação ao crescimento (altura) das plantas.

4. Conclusão

Até o momento, foi possível observar através do percentual de germinação que as plantas 
que mais brotaram foram as tratadas com o digestato anaeróbio. Já, observando os dados referentes 
ao crescimento das plantas, expresso pelas alturas médias, o tratamento que mais se destacou foi o 
irrigado com fertilização química (T2), seguido do tratamento com a máxima taxa de aplicação de 
biofertilizante testada (T5). Mesmo com muitos parâmetros a serem avaliados ainda, os resultados 
preliminares dão indícios positivos em relação ao potencial de biofertilização do digestato avaliado, 
visto que não foi constatada inibições na germinação ou crescimento das plantas resultantes da 
aplicação do biofertilizante.
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Resumo. A necessidade de garantir a demanda elétrica no Brasil para manter o desenvolvimento e 
confiabilidade do sistema elétrico faz com que o país proporcione o incentivo a novos investimentos 
na geração de energia elétrica utilizando fontes naturais de geração eletricidade com menor impacto 
ao meio ambiente. O processo de geração por meio de Pequenas Centrais Hidrelétrica gera benefícios 
à comunidade como menor impacto ao meio ambiente, atende a demanda local proporcionando um 
alívio de carga no sistema nacional (SIN). A exploração na construção de novas centrais geradoras tem 
a necessidade de conhecer a as características do curso hídrico mapeando os locais com potencial este 
processo utilizara técnicas de uso do Geoprocessamento para localizar os pontos para com potencial 
de construção de PCHs, o critério adotado é desnível e vazão, para conhecer a vazão do rio Fão será 
obtida no site da ANA utilizado a ferramenta HIDROWEB com séries históricas que demonstrem o 
comportamento do rio no período seco e de chuva. 
Palavras-chave: Pequena Central Hidrelétrica. Estimativa de Potencial Hidrelétrico. 
Geoprocessamento. Ferramenta Sistema de Informação Geográfica.

INTRODUÇÃO

Com a descoberta da eletricidade possibilitou o avanço tecnológico e desenvolvimento de 
cidades toda essa evolução proporcionou o aumento da demanda no consumo de energia elétrica no 
Brasil, o setor elétrico tem uma projeção da demanda de energia elétrica para os próximos 10 anos 
que relacionada ao crescimento populacional a uma taxa média de 0,6% a.a, a região Norte e centro-
oeste terá um aumento de 9% e 8%, a região Sudeste terá 41,6% sendo a com 27,2% e 14,2% (EPE, 
2017).

Para atender a demanda projeta o setor elétrico sente a necessidade de explorar fontes geradas 
com o intuito de manter o sistema Interligado nacional (SIN) seguro de apagões. A construção de 
pequenas centrais hidrelétricas como fonte de geração tem vantagens de atender a demanda local, 
baixo impacto ao meio ambiente e área de desapropriação menor em comparação a UHE. (ANEEL, 
2016).

Para realizar a localização de pontos que seja interessante a construção de PCH se utiliza a 
ferramenta de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Através de um software gera mapas capazes 
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de avaliar, inicialmente, os aspectos técnicos, necessários para a implantação, na etapa de estimativa 
se realiza o estudo no escritório com base na ferramenta SIG que não substitui os trabalhos a campo.

METODOLOGIA

Área de estudo da bacia do rio Fão está localizada na a bacia do rio Forqueta sendo esta uma 
Sub-bacia das divisões da bacia hidrográfica dos rios Taquari-Antas. A bacia do rio Fão encontra-se 
inserida entre as latitudes 28°50’ e 29°10’ S e as longitudes 52°10’ e 52°40’ W. A área de drenagem 
da bacia é de aproximadamente 1.284 km². 

Para estimar a vazão do rio Fão se escolheu estações de pesquisa próximo da área de estudo 
e uma séria histórica de 30 anos e completa, as estações Ponte do Jacaré com o código da ANA 
86700000 e estação Passo do Coimbra código ANA 86745000 atenderam o requisto.

Para gerar os mapas da área de estudo foram utilizadas como base do relevo as imagens SRTM 
extraídas do site Earth Explorer, o local de estudo esta localizado nos quadrantes S 30 W 55 e S 29 W 
54, a hidrografia utilizada no o estudo da bacia Taquari-Antas é proveniente da base cartográfica com 
escala de 1:50.000 desenhada por Hasenack Weber. A tabela 01 abaixo demonstra o passo a passo da 
execução para obter o mapa da hidrografia e os demais 

Tabela 1. Passo a passo para obter processamento da imagem SRTM

Comando Função Entrada Saída

FILL
Eliminar depressões na 

superfície do relevo Raster de relevo SRTM Relevo corrigido em 
(TIFF)

FLOWDIR
Extração das direções de 

fluxo Relevo corrigido Direção do fluxo da água

FLOWACC Área acumulada drenagem Direção do fluxo da água

Cada pixel receberá O 
valor equivalente ao 

número de pixels que nele 
deságua

SNAP POUR 
POINT

Rasterização do ponto
O valor equivalente ao 

número de pixels que nele 
deságua (Foz do rio)

Rasterização do ponto 
desenhado e editado.

WATERSHED Extrair a bacia Hidrográfica Rasterização do ponto 
desenhado e editado.

Bacia Hidrográfica do Rio 
Fão.

RESULTADO

A estação da ANA Ponte do jacaré e Passo do Coimbra disponibiliza a séria histórica de 1944 
á 2014 com dados completados de cada período conforme observado no software HIDRO 1.3, pode 
se gerar o gráfico de vazão media mensal estação de cada. A ferramenta ArcMAP se gerou os mapas 
de relevo e hidrografia. As figuras 01, 02 de mostram os resultados obtidos até momento. 



190 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Figura 1. Vazão média mensal

Figura 2. Mapas de hidrografia, relevo.
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Resumo. A suinocultura é uma da atividade pertencente ao setor agropecuário, a qual produz elevado 
volume de dejetos na forma líquida, que é armazenado, e, muitas vezes sem o devido tratamento aplicado 
no solo. Com isso, novas alternativas estão sendo estudadas e uma delas é a compostagem. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar e comparar a degradação de dejetos suínos de forma convencional 
e acelerada (uso de microrganismos). Dois testes serão realizados, o primeiro a fim de verificar a 
melhor taxa de aplicação do produto comercial, e o segundo, para simular uma compostagem. Desta 
forma, a principal conversão a ser avaliada é a de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) em Nitrogênio 
Amoniacal. Além destes, também serão realizadas análises de Sólidos Totais Voláteis (STV) e Sólidos 
Totais (ST), Carbono Orgânico (COT), Dióxido de Carbono (CO2), Potencial Hidrogeniônico (pH), 
Temperatura e Umidade.
Palavras-chave: Dejetos suínos. Degradabilidade. Tratamento. Compostagem.

1. Introdução

A suinocultura é uma atividade econômica importante para o setor agropecuário do Estado 
do Rio Grande do Sul, podendo a mesma ser conduzida através do confinamento total de animais. 
Normalmente o volume elevado de dejetos produzido na forma líquida, é armazenado em esterqueiras 
anaeróbicas, até sua aplicação no solo (GIACOMINI et al., 2014).

No armazenamento de dejetos ocorre uma decomposição anaeróbia natural, que influencia 
nas emissões de metano e amônia para a atmosfera, tornando-se um processo indesejável. Outro 
problema são as aplicações de dejetos no solo sem o devido tratamento, podendo causar danos à 
saúde humana e ao meio ambiente (BÜHRING; SILVEIRA, 2016). 

Com isso, novas alternativas estão sendo estudadas e uma delas é a compostagem convencional 
e acelerada, que tem como finalidade alterar as características químicas e físicas, gerando no final 
um produto de valor agronômico elevado, o qual pode ser usado no lugar dos fertilizantes minerais 
(DAÍ PRA et al., 2009). Sendo assim, será testado um produto comercial, que é resultante da mistura 
de enzimas e bactérias que serve para aperfeiçoar o processo de decomposição, transformando 
elementos orgânicos em biomassa natural enriquecida. Atualmente sua principal aplicação é na área 
agrícola (ALLTECH, 2018).
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O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar e comparar a degradação de dejetos 
suínos de forma convencional e acelerada, analisando a conversão de Nitrogênio Total Kjeldahl 
(NTK) em Nitrogênio Amoniacal. Além disso, será verificada a melhor taxa de aplicação do produto 
comercial para acelerar a degradação de dejetos de suínos e avaliar se a aplicação do produto 
apresenta melhoria na característica do dejeto através de parâmetros físicos e químicos.

2. Procedimentos Metodológicos

A propriedade utilizada para a coleta dos dejetos de suínos está localizada no município de 
Estrela. Como o produto comercial a ser utilizado ainda não foi testado com a finalidade de degradação 
de dejetos, a proposta experimental se dividirá em duas etapas: I - Teste de biodegradabilidade (Teste 
de Sturm) e II - Teste de simulação/escala piloto.

Figura 1 – Sistema de reator para teste de degradação – Teste Sturm

Fonte: Rosa, Filho e Agnelli (2002).

Tabela 1 - Taxa de aplicação usada no frasco B do Teste de Sturm

Duplicatas Produto Comercial
(miligramas)

Dejetos 
(gramas)

Taxa de aplicação  
(gproduto/gdejetos.semana)

1 3200 600 5,33
2 6400 600 10,66
3 12800 600 21,33

Referência - 600 -

No teste de simulação, realizado na segunda etapa, foi utilizada a melhor taxa de aplicação, 
5,33gproduto/gdejetos.semana obtida na etapa 1. Para a montagem das composteiras convencional e acelerada, 
em triplicata, utilizou-se 6 caixas (FIGURA 2), com 31 L de serragem (15cm), 4L de inoculo e por 
fim foi realizado a aspersão de 3L de dejetos, sendo que na acelerada foi misturado ao dejeto 16g 
produto comercial.
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Figura 2 – Teste de simulação: Compostagem.

A caracterização do composto será analisada após 30 dias de experimento e ao término do 
mesmo, por meio dos parâmetros físico químicos. Além disso, semanalmente está sendo feita nova 
homogeneização e nova aspersão de 3L de dejetos. O período do teste está previsto para durar até 
60 dias, podendo este diminuir, conforme o andamento da degradação e da formação do composto 
final, ou seja, quando não se tem mais alterações nas características físicas se tem a estabilização do 
processo de compostagem. 

Os parâmetros físico químicos a serem determinados durante o trabalho serão NTK, 
Nitrogênio amoniacal, STV e ST, Presença de Carbono Orgânico Total (COT), pH e Umidade. A 
temperatura será monitorada 24 horas por dia, durante todo o processo da compostagem, através de 
um termômetro PT100 conectado ao datalog.

3. Resultados

Os resultados obtidos no presente trabalho serão apresentados na próxima etapa. 

4. Conclusões

Como conclusão ao término do experimento espera-se que a compostagem acelerada diminua 
a emissão dos gases poluentes, principalmente a amônia e a estabilização do dejeto de suíno em 
composto. 
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Resumo: Nos últimos anos, com a melhora na qualidade de vida dos brasileiros, o consumo per capita 
das pessoas aumentou, e, consequentemente, a sua geração de resíduos. O inapropriado gerenciamento 
destes resíduos, tende a resultar nos mais diversos riscos para a qualidade de vida da sociedade, 
onde, ao mesmo tempo, surgem problemas no meio ambiente e na saúde pública. Uma possível 
solução para esses problemas é a compostagem, que torna-se uma alternativa para a destinação 
dos resíduos orgânicos domiciliares. A compostagem é um sistema simples, pois a instalação do 
sistema e a disposição do composto pode ocorrer no mesmo local onde é gerado o resíduo, o que gera 
economia de recursos e de mão de obra. O presente estudo visou auxiliar na gestão dos resíduos de 
um condomínio residencial, além de mostrar que é possível, com organização e trabalho, desenvolver 
um sistema de compostagem que funcione e auxilie em uma destinação correta de resíduos sólidos 
orgânicos da população. Resultados preliminares apresentaram valores interessantes da geração de 
resíduos dos moradores do residencial. O estudo, realizado em três semanas dos três primeiros meses 
de avaliação, revelou que os 17 moradores participantes do estudo geraram, em média, 49,21 kg de 
massa e 0,67 m³ de volume de resíduo, por semana. Além disso, a partir da caracterização gravimétrica 
desses resíduos, foi possível determinar que a categoria dos resíduos gerados pelos 17 moradores, em 
média, é de 48% de resíduos orgânicos, 42% de resíduos recicláveis e 10% de rejeito. A partir desses 
resultados preliminares, fica comprovada a necessidade de uma composteira para disposição dos 
resíduos orgânicos, e um local para acondicionar os resíduos recicláveis do residencial.
Palavras-chave: Resíduos sólidos domésticos; Condomínio residencial; Compostagem.

1. Introdução

Nas últimas décadas, o tema resíduos sólidos foi intensamente debatido em função de seus 
grandes impactos negativos ao meio ambiente. Esse, que é um dos maiores e mais urgentes problemas 
atuais do Brasil, está relacionado à geração e também à disposição inadequada dos resíduos sólidos 
do país. 

Abramovay et al. (2013) salienta alguns dados referentes ao crescimento da população e 
sua geração de resíduos. Durante a década de noventa, entre os anos de 1991 e 2000, a população 
brasileira teve um crescimento de 15,6%, e o descarte de resíduos cresceu 49%. Em 2009, a população 
brasileira cresceu 1%, já a produção de resíduos, 6%.
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Barros (2013) salienta que os resíduos sólidos urbanos englobam uma heterogeneidade de 
materiais das mais diversas atividades do dia-a-dia da população. No entanto, uma grande parcela 
deste montante é possível ser reciclada, evitando que se utilize boa parcela de espaço em aterros 
sanitários ou ter o gasto de recursos naturais e energia. Diversas técnicas para o tratamento dos 
resíduos se mostraram importantes na procura por soluções para esse problema. Existem exemplos 
de métodos utilizados e que vem dando certo, como a compostagem e a reciclagem dos resíduos 
gerados. 

2. Materiais e Métodos

Visando ter um diagnóstico dos resíduos do condomínio residencial em estudo, durante os 
meses de julho, agosto e setembro de 2019, uma semana de cada mês, de segunda a sexta-feira, 
foi realizado o recolhimento dos resíduos dos moradores do residencial. Dos 25 moradores do 
condomínio residencial, 17 participaram do estudo. O recolhimento ocorria durante a primeira hora 
da manhã, com um veículo de passeio, e posteriormente, os resíduos eram levados até um local 
coberto, dentro do condomínio. 

Nesse local coberto, os resíduos eram dispostos em cima de uma lona preta, visando evitar 
qualquer tipo de contaminação. Para o manuseio dos resíduos, se fez necessário a utilização de 
calçados fechados, luvas e máscara. Para realização deste processo, foi utilizado um tambor de 50 
litros para descobrir o volume e a massa dos resíduos. Para a realização da pesagem, foi utilizada 
uma balança modelo Asaklitt. Após esse processo, todos os resíduos passaram por caracterização 
gravimétrica, onde eram separados em catorze tipologias: materiais orgânicos; papelão; plástico 
filme; madeira; pet; plástico duro; papel higiênico; trapos; papel/jornal; metal; tetra pak; vidro; 
fraldas; rejeito. Para realização deste processo, foi utilizado um balde de 10 litros, para facilitar a 
pesagem dos materiais já separados.

Após todas as pesagens, obteve-se o valor de geração de resíduos dos moradores e o volume 
que os mesmos representam. Além disso, o percentual das tipologias e as três categorias que os 
mesmos se encontram: resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos. 

3. Resultados e Discussões 

Durante as três semanas de estudo, foi constatado que, em média, a geração de resíduos dos 
17 moradores participantes do estudo foi de 49,21 kg, enquanto o volume dessa massa, em média, 
foi de 0,61 m³. Esse valor representa uma geração de 0,41 kg por pessoa/dia. O valor se aproxima 
consideravelmente do obtido por Konrad et al. (2014), que obteve o valor de 0,44 kg como média 
de geração de resíduos por habitante por dia. Em outro estudo similar, Konrad, Casaril e Schmitz 
(2010), obtiveram valores de um município do interior do Rio Grande do Sul, que alcançou a média 
de 0,6 kg de resíduos por habitante/dia.
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Dentre esse valor de geração, a caracterização gravimétrica, obteve os seguintes resultados 
para as catorze tipologias existentes: 48% de materiais orgânicos; 5% de papelão; 4% de plástico 
filme; 1% de madeira; 1% de pet; 5% de plástico duro; 4% de papel higiênico; 5% de trapos; 4% de 
papel/jornal; 1% de metal; 3% de tetra pak; 18% de vidro; 0% de fraldas; 1% de rejeito.

Todos esses resíduos podem ser classificados em três categorias: 48% resíduos orgânicos, 
42% recicláveis e 10% rejeitos. A figura 1 apresenta o percentual das catorze tipologias encontradas, 
e também as categorias de resíduos encontrados nas três semanas de estudo da geração de resíduos 
do condomínio residencial.

Figura 1 – Percentual de tipologias e categorias de resíduos do condomínio

4. Conclusão

Estes resultados preliminares mostram que é necessária a construção de uma composteira 
para degradar os 48% dos resíduos orgânicos gerados pelos moradores do condomínio. Também é 
necessário a estruturação de um local para acondicionamento dos 42% dos resíduos recicláveis, que 
serão recolhidos pela coleta seletiva do município de Lajeado. O restante, apenas 10% dos resíduos 
que são rejeitos, serão encaminhados ao aterro sanitário de Lajeado. A partir desses valores, podemos 
considerar que, se todo município seguisse o mesmo exemplo, teríamos uma grande otimização na 
gestão de nossos resíduos, aumentando consideravelmente a vida útil da célula do aterro sanitário 
municipal.
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Resumo: O presente trabalho avaliou dois sistemas de tratamento anaeróbio em escala piloto, sendo 
um com adição e o outro sem adição de microrganismos selecionados para a degradação da DBO e 
DQO. Tendo como objetivo a análise das taxas de redução da DBO e DQO ao longo do tempo. O 
período de aclimatação dos sistemas foi de 30 dias e os experimentos foram realizados durante 45 
dias, entre os meses de junho e agosto. O tempo de detenção hidráulica foi de 11,1 dias. As análises 
do efluente bruto e tratado ocorreram uma vez a cada sete dias para DBO e três vezes por semana para 
DQO, tanto no tanque sem adição quanto no tanque com adição de microrganismo. A eficiência média 
de remoção de DBO do tanque sem adição de microrganismo foi de 55,95% e para DQO de 73,99%. 
A eficiência média de remoção de DBO do tanque com adição de microrganismo foi de 51,93% e 
de DQO de 68,45%. Estes resultados mostram que a adição de microrganismos não afetou de forma 
esperada a eficiência de remoção, apresentando resultados médios melhores no sistema sem adição 
de microrganismos.
Palavras-chave: DBO, DQO, Tratamento anaeróbio.

1. Introdução

O aumento constante na demanda por leite e produtos lácteos no mundo leva a avanços na 
ciência veterinária, consequentemente tem se um crescimento constante na produção de leite por 
cabeça de gado. Isso causou uma expansão das indústrias de laticínios na maioria dos países do 
mundo. Entretanto, a quantidade de águas residuais geradas e descartadas dessas indústrias também 
aumentou, elas são geradas principalmente a partir das operações de limpeza e lavagem nas fábricas 
de processamento de leite (SHETE; SHINKAR, 2013). Resíduos das indústrias de laticínios contêm 
sólidos de leite, compostos orgânicos e sólidos em suspensão (BHARATHI et al., 2013).

De acordo com Von Sperling (2002) é necessário realizar algumas etapas para que ocorra 
o correto tratamento dos efluentes. Primeiramente se retiram os sólidos, segundo se promove a 
degradação da matéria orgânica e nutrientes, e o tratamento terciário é responsável pelo polimento 
final dos efluentes, quando necessário. A degradação biológica é uma das opções para a remoção 
de material orgânico de águas residuais de lácteos. Os processos biológicos são pouco sofisticados 
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ainda, mas têm potencial para combinar vários tipos de esquemas biológicos para a remoção seletiva 
de componentes. Portanto são usados em processos aeróbios e anaeróbios (BRITZ et al., 2006). 

Os sistemas anaeróbios têm sido cada vez mais utilizados para o tratamento de efluentes 
na indústria de laticínios. Dentre as vantagens apresentadas estão a baixa necessidade de energia, 
em função da não necessidade de sistema de aeração, custos de implantação e produção de sólidos 
baixos, e possiblidade da geração de energia pela produção de biogás (MENDES et al., 2006).

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é o parâmetro que mede o consumo de oxigênio 
que ocorre durante a oxidação química da matéria orgânica. Já a Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO) é o parâmetro que mede a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica 
bioquimicamente, podendo indicar a perda de produto, no caso o leite, durante o processo e funcionar 
como indicador principal de eficiência dos processos biológicos de tratamento (BRIÃO, 2000). O 
grau de decomposição dos resíduos é indicado pela razão DBO/DQO. Para Gomes (2005), os valores 
acima de 0,4 indicam que o processo de decomposição ainda permanece na fase aeróbia, ou seja, 
de fácil degradação. Portanto o autor enfatiza que a baixa relação entre DBO/DQO, indica que o 
sistema biológico de tratamento não terá a devida eficiência para remover a carga orgânica, devendo 
se adotar um sistema físico-químico ou com aeradores.

2. Materiais e Métodos

O local de realização do experimento será junto a ETE de uma indústria de Laticínios Vale do 
Taquari Ltda. O experimento prático tem o objetivo de avaliar o comportamento do sistema anaeróbio 
e analisar a DBO e DQO. As análises serão feitas no laboratório de Biorreatores & Laboratório 
de Saneamento Ambiental, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Vale do 
Taquari, (UNIVATES). Para a montagem do experimento, foram utilizadas 2 caixas de água de 250 
litros marca BAKOF, um tambor de 50 litros e dois tambores de 20 litros na saída de cada efluente. 
A alimentação do sistema será feita através de uma bomba dosadora da marca Exatta, modelo EX 
0507. No tanque 2, adiciona-se 0,02g ao dia de microrganismos, tendo como intuito promover a 
máxima redução da carga orgânica sem utilização de produtos químicos. Já no tanque 01 não será 
adicionado nenhum tipo de microrganismo, sendo os dois efluentes analisados para obtermos os 
dados de eficiência do sistema.

3. Resultados e Discussão 

Os Gráficos 01 e 02 apresentam o comportamento da DBO e DQO, respectivamente, ao longo 
dos experimentos.
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Os resultados analíticos se mostram favoráveis ao sistema de tratamento sem adição dos 
microrganismos, visto que os melhores resultados foram obtidos neste tanque chegando a uma 
eficiência de remoção de DBO de 55,95% (±9,18) e para redução de DQO de 73,99% (±14,05). A 
eficiência média de remoção de sólidos no tanque com adição dos microrganismos, foi de 51,93% 
(±9,12) na DBO, e de DQO de 68,45% (±13,33). 

4. Conclusão

Este trabalho analisou um método de remoção de carga orgânica em um sistema anaeróbico de 
tratamento de efluentes de uma indústria de laticínios, no qual os resultados mostram que a adição de 
microrganismos não afetou de forma significativa a eficiência de remoção, apresentando resultados 
médios melhores no sistema sem adição de microrganismos.
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Resumo. Para a inserção dos restos de peixe em reatores anaeróbios objetivando aproveitamento 
energético, é de grande valia que a degradação do material não ocorra antes da inserção do mesmo no 
reator, visto que para este processo pode significar perda de características positivas para geração de 
biogás, assim como resulta em mau cheiro nas proximidades do local de armazenamento do resíduo. 
Além deste inoportuno, a conservação pode ser necessária visto que reatores possuem um limite de 
carga orgânica para manter o equilíbrio do processo, não sendo possível inserir no mesmo grandes 
quantidades de material de uma só vez. Com base nisto, este estudo teve como objetivo testar em 
laboratório o rendimento de biogás de resíduo de peixe gerado em frigorífico da região do Vale do 
Taquari, avaliando a produção de biogás do resíduo de modo in natura e após conservação (silagem). 
O método de conservação escolhido foi a silagem biológica, realizada a partir da utilização de soro 
de leite e melado. Desta forma alia-se um tratamento para resíduos de peixe e soro de leite de uma só 
vez, com o ganho ambiental quando utilizado o biogás para aproveitamento energético.
Palavras-chave: Biogás. Silagem biológica. Resíduo de peixe.

1. Introdução

Durante o processamento de peixes são gerados resíduos como vísceras, peles, carcaças, 
cabeças, entre outras partes que não serão oferecidas ao consumidor. De acordo com o tamanho da 
unidade de produção, sua localização e o estado do resíduo, nem sempre é viável para a empresa 
investir em tecnologias que possibilitem o comércio dos mesmos (VIDOTTI; LOPES, 2016), sendo 
portanto um ensejo para tratar este resíduo em reator anaeróbio e gerar biogás ao mesmo tempo.

A alta riqueza nutricional do peixe lhe traz alto poder de poluição e deterioração (SOARES 
e GONÇALVES, 2012), fator que propicia um ambiente favorável ao aparecimento de clostrídios 
(KAFLE et al., 2013). Estudos sugerem que lactobacilos, juntamente com uma fonte de carboidrato, 
estejam presentes como uma alternativa para inibir a proliferação dos clostrídios, ocasionando na 
conservação da carne. (MACHADO, 2016; KAFLE et al., 2013). Esta conservação é chamada de 
ensilagem biológica.
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Desta forma, o presente trabalho visa a execução da ensilagem biológica de peixe aliado 
ao soro de leite e melado, assim como a avaliação do potencial de produção de biogás através de 
digestão anaeróbia.

2. Metodologia

O estudo foi divido em duas Fases, sendo que a Fase I consistiu na coleta, trituração, análise 
de sólidos, primeiro teste em batelada dos resíduos de peixe (CV) e preparação da silagem biológica. 
A Fase II ocorreu após 40 dias de ensilagem do material, e prosseguiu com a análise de sólidos, e teste 
em batelada das silagens. Foram preparados dois frascos de ensilagem, contendo 90 % de CV, 7,5 % 
de melado e 2,5 % de soro de leite para um volume de 1.800 mL. Estas proporções foram definidas 
com base de metodologia utilizada no estudo de Vidotti et al. (2011). Um frasco foi armazenado na 
parte exterior do laboratório (S40E), e outro no interior do laboratório (S40I). 

Para os ensaios do potencial bioquímico de biogás (PBB) e potencial bioquímico de metano 
(PBM), foi utilizado um inóculo já estabilizado do Laboratório de Biorreatores do CPETS - 
Tecnovates, local onde foram realizados os ensaios. Foi realizada também a análise de carbono e 
nitrogênio utilizando o Analisador Elementar CHNS PerkinElmer 2400 Series II. As normativas e 
métodos utilizados constam a seguir.

2.1. Sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV) e potencial hidrogeniônico (pH)

A metodologia utilizada para estes ensaios foi Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater, 2450 Solids – 2450G. Total, Fixed and Volatile solids in solid and semisolid samples 
(APHA, 1999), enquanto para aferição do pH foi utilizado um pHmetro Tecnal – Tec-7.

2.2. VDI 4630 (2006)

Para a execução do teste de PBB e PBM, foram seguidas algumas premissas da normativa 
alemã VDI 4630 (2006): proporção de 1:2 (amostra/inóculo) e mistura < 10% de sólidos totais (ST) 
no reator.

2.3. Sistema automatizado de medição de biogás (SAMB)

A quantificação do volume de biogás produzido foi realizada pelo SAMB conforme 
metodologia já descrita por Konrad et al. (2016), e a porcentagem de metano correspondente foi 
aferida utilizando o sensor Advanced Gasmitter, produzido pela PRONOVA Analysentechnik GmbH 
& Co.
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3. Resultados e discussão

No início das duas Fases foram analisados os sólidos totais, sólidos voláteis, e o pH. Após, 
foram calculadas e realizadas as composições dos reatores. A relação C/N identificada nas amostras 
de silagem (S0) foi de 11,66 enquanto a amostra de CV foi de 9,37. O pH das silagens ficou entre 
4,18 e 4,24, demonstrando que houve processo de acidificação e consequentemente conservação do 
material. Já os resultados dos potenciais (PBB e PBM) atingidos estão demonstrados na Tabela 1.

Tabela 1 - PBB e PBM das amostras estudadas

Material PBB (mLBiogás.gSV
-1) PBM (mLMetano.gSV

-1)

CV 1.251,92 ± 51,47 755,08 ± 39,49

S0 1.143.48 ± 138.95 695.96 ± 99.31

S40I 1.187,98 ± 74,00 757,52 ± 49,55

S40E 1.153,92 ± 93,09 729,61 ± 59,17

Em relação às silagens, de acordo com Vidotti e Gonçalves (2006), o pH entre 3,9 e 4,2 indica 
conservação do material, que encontra-se liquefeito após 3 a 4 dias em temperatura ambiente. Visto 
isso, os valores de pH encontrados para as silagens S40I e S40E, após os 40 dias, os quais foram de 
4,24 e 4,18 indicam eficiência do processo de conservação. 

Conforme da Tabela 1, todas as amostras obtiveram médias de PBM próximos. Estes valores 
demonstram que o potencial de geração foi semelhante mesmo com conteúdo 10% diferente entre 
CV e as demais amostras.

4. Conclusão

Os potenciais atingidos foram significativos, sendo possível afirmar que são superiores a 
dejetos de animais tipicamente utilizados para geração de biogás, e ainda, o processo de ensilagem 
biológica testada foi eficiente de acordo com o pH obtido.
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Resumo. O Brasil é um país onde os rejeitos gerados nos banheiros são enviados para aterros sanitários, 
não sendo comum a prática de jogar o papel higiênico na privada, já nos países desenvolvidos, tal 
prática é algo comum, e o mesmo é recomendado pelo fato de tais resíduos possuírem características 
patogênicas. Em instituições de ensino, onde há um número de frequentadores muito alto e em 
períodos curtos de tempo nota-se que os sistemas de tratamento são afetados por conta disso, e devido 
a ausência de carga orgânica no sistema, há a dificuldade de o sistema remover fósforo e nitrogênio. 
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência de remoção de fósforo e nitrogênio de 
um sistema de tratamento de efluentes (ETE), onde o mesmo recebe usualmente somente efluente 
sanitário e historicamente possui problemas para atender aos parâmetros exigidos pela legislação 
ambiental vigente e por conta disso, pretende-se adicionar uma carga orgânica através da adição de 
papel higiênico, e efetuar o monitoramento e análise do tratamento. É esperado que ocorra ao longo 
do processo de execução do presente trabalho, uma melhora nos níveis de redução de parâmetros 
químicos no efluente tratado. Além disso, é fundamental efetuar a observação de como o sistema irá 
se comportar com essa adição, observando se haverá ou não tendências à realização de manutenções 
mais recorrentes.
Palavras-chave: tratamento de efluentes, efluente sanitário, resíduo sólido, papel higiênico.

Introdução

Efluentes de universidades podem ser caracterizados como efluente doméstico, seguindo 
sua composição química (BERTOLINO, 2007). Farrugia (2013) destaca que o efluente doméstico é 
composto por 99,9% de água e 0,1% de sólidos. Uma alternativa possível de aplicação de digestão 
anaeróbia integrada é a combinação de efluente doméstico e resíduos sólidos orgânicos (FIGUEIRAS, 
2016).

Backes (2016) comenta que nas universidades, por não possuir um público frequentador 
constante, há a dificuldade do equilíbrio de matéria orgânica e de nutrientes no sistema biológico, 
diminuindo as taxas de remoção, e podendo em algumas vezes identificar parâmetros fora dos 
padrões exigidos pela legislação.
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Gomes (2016) retrata que para o estudo da utilização de papel higiênico no tratamento de 
esgoto poucas pesquisas estão sendo feitas, porém fazendo a adição de novos constituintes nos 
esgotos pode interferir não só na coleta, mas também no seu transporte e tratamento.

Em países desenvolvidos como a Holanda, Japão e Estados Unidos, onde há rede de esgoto 
percebe-se uma alta concentração de sólidos suspensos e matéria orgânica, isso se dá pela presença 
de papel higiênico nos esgotos domésticos (GOMES, 2016). Em contrapartida, Figueiras (2016) 
comenta que os sistemas de tratamento de efluentes tradicionais ainda não estão adequados para um 
aumento de carga orgânica.

De modo geral percebe-se que há preocupação por parte das universidades em lançar 
seus efluentes em corpos d’água de modo a atingir os parâmetros de lançamento nas condições 
anteriormente descritas e conforme as exigências legais.

Procedimentos metodológicos

A estação de tratamento de efluentes que está sendo utilizada é a do prédio 17, localizada na 
Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES. A área do prédio é de aproximadamente 2500 m2 e é 
composto por salas de aula, gabinetes de docentes e os laboratórios de Mecânica e Engenharia Civil. 
Diariamente é frequentado por funcionários e estudantes, sendo este número de pessoas inferior se 
comparado com os demais prédios da instituição.

Em um levantamento feito juntamente com a equipe de Gestão Ambiental da Universidade 
do Vale do Taquari – UNIVATES quantificou-se a geração de papel higiênico do referido prédio, 
tendo em média uma geração de 8 rolos por semana. Pela composição do prédio e sua finalidade, a 
ocupação do mesmo é por poucas horas ao longo do dia, sendo a característica do efluente gerado, 
praticamente de esgoto sanitário. A ETE trata diariamente aproximadamente uma média de 8 m3 e é 
operada com um sistema compacto de lodo ativado.

Ainda, juntamente com a equipe de Gestão Ambiental, foram feitos alguns testes visuais 
observando o comportamento do papel higiênico e como o mesmo chega na ETE quando dada a 
descarga.

Abaixo, na figura 01, segue uma tabela com os parâmetros a serem realizados no decorrer do 
monitoramento e a frequência de análise dos mesmos.
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Figura 01: Parâmetros e frequência de monitoramento

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída
pH x x x x x x x x
Temperatura (°C) x x x x x x x x
DQO (mg/L) x x x x x x x x
DBO

₅

 (mg/L) x x x x x x x x
Nitrogênio Amoniacal 
(mg/L)

x x x x x x x x

Fósforo Total (mg/L) x x x x x x x x
Sólidos Suspensos 
(mg/L)

x x x x x x x x

Sólidos Sedimentáveis 
(mg/L)

x x x x x x x xx

Saída
x
x
x
x

x

x

x

x

Saída
x
x
x
x

x

x
x
x
x

Semana 7 Semana 8 e 9 Semana 10
SaídaAnálise

Semana 1 Semana 2 e 3 Semana 4 Semana 5 e 6

Fonte: da autora (2019).

Resultados parciais 

Os parâmetros e a frequência de monitoramento das análises já mencionadas anteriormente 
iniciaram-se no dia 12 de setembro de 2019 e tem como previsão de término, início de novembro 
2019, também durante essas semanas, deu-se início a colocação de papel higiênico nos vasos 
sanitários, onde a carga semanal a ser colocada está sendo ajustada para se observar o efeito do papel 
sobre o sistema.

Conclusões

Para as conclusões efetivas deste trabalho, é necessária a realização de mais algumas semanas 
de monitoramento da estação de tratamento, bem como compilar os resultados das análises dos 
referidos parâmetros mencionados anteriormente e relacioná-los com as médias dos valores de 
análises feitas anteriormente. 

Referências

BACKES, Francisco José. Avaliação da eficiência de um sistema fossa séptica e filtro anaeróbio 
em escala piloto para o tratamento de efluente sanitário com a adição de papel higiênico 
como fonte de matéria orgânica. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia 
Ambiental, Centro Universitário UNIVATES, Lajeado, RS. Disponível em: <https://www.univates.
br/bdu/bitstream/10737/1400/1/2016FranciscoJoseBackes.pdf >. Acesso em: 07/05/19.

BERTOLINO, Sueli Moura. Caracterização e Tratabilidade dos Esgotos Produzidos Pelo 
Campus da Universidade Federal de Ouro Preto – MG. 2007. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Ambiental) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG. Disponível em: 
<https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/2284/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_
Caracteriza%C3%A7%C3%A3oTratabilidadeEsgotos.pdf>. Acesso em: 18/04/19.

FARRUGIA, Beatriz. Conheça como funciona uma estação de tratamento de efluentes. 2013. 
Revista Tae. Disponível em: <http://www.revistatae.com.br/5801-noticias>. Acesso em: 23/04/19.



210 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

FIGUEIRAS, Manuella Lopes. Efeito da adição de resíduos alimentares triturados no 
tratamento de esgoto doméstico em reator UASB. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Civil e Ambiental) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, PE. Disponível em: <https://
www3.ufpe.br/ppgecam/images/documentos/Dissertacoes/2016/dissertao%20-manu.pdf>. Acesso 
em: 01/05/19.

GOMES, Devson Paulo Palma. Influência da presença do papel higiênico no tratamento 
de efluente doméstico em reator UASB. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e 
Ambiental) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, PE. Disponível em: <https://www3.
ufpe.br/ppgecam/images/documentos/Dissertacoes/2016/dissertao%20devson_paulo.pdf>. Acesso 
em: 06/05/19.



211 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO 
PÓ DE CELULOSE UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS EM COMPOSTAGEM 

Rafael Cristian Filter Johan¹, Marcelo Kronbauer² 

¹Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental – UNIVATES  
²Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES 

rafaelj@universo.univates.br, marcelolkronbauer@univates.br 

Resumo. Cada vez maiores e mais populosos, o crescente desenvolvimento de centros urbanos coloca 
em destaque o debate pertinente que cresce em torno da preocupação com a geração de resíduos. O 
surgimento de eventos mundiais que evocam a consciência ambiental e o debate acerca do desperdício 
e da utilização de materiais que agridem nosso ecossistema, levam as empresas fabricantes de 
produtos descartáveis repensarem seus processos produtivos. Levando em consideração o crescente 
envelhecimento da população e a possibilidade do aumento de utilização de fraldas descartáveis, este 
trabalho objetiva avaliar a possibilidade de utilização de resíduos provenientes de fraldas descartáveis 
em unidades de compostagens, analisando sua degradação. Fazendo uso do pó de celulose extraído de 
fraldas descartáveis, serão preparadas seis amostras nas quais o resíduo será incorporado ao composto 
para fins de avaliação de sua qualidade, verificando a possibilidade de geração de um novo produto 
que possa ser útil ao mercado como um fertilizante orgânico. 
Palavras-chave: Compostagem. Fralda Geriátrica. Pó de Celulose. 

Introdução 

Cada vez maiores e mais populosos, o crescente desenvolvimento de centros urbanos coloca 
em destaque o debate pertinente que cresce em torno da preocupação com a geração de resíduos. Os 
resíduos sólidos urbanos (RSU), caracterizados por resíduos procedentes de domicílios e da limpeza 
urbana, são um componente significativo quando se refere à impactos ambientais, especialmente ao 
se perceber que a sociedade do século XXI é determinada por uma postura e uma presença chamada 
por Rocha, Rocha e Lustosa (2017) de fast. O estilo de vida cada vez mais rápido e instantâneo 
fomentam estudos que questionam um dos grandes desafios da pós-modernidade: a gestão da cidade 
sob a perspectiva urbanístico-ambiental (COELHO, 2007). 

É nesse momento que se debate a necessidade de um gerenciamento adequado de resíduos 
que assegurem o mínimo de danos possíveis à saúde humana e ao meio ambiente. No ano de 2010, 
o governo brasileiro sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305, 
procurando orientar e guiar a população quanto à disposição ambientalmente adequada de seus 
rejeitos, conforme consta no manual da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), publicado 
em 2012 (SOUZA; MARTINS, 2018).
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Levando isto em consideração e compreendendo a necessidade de conscientização e da redução 
do consumo de materiais que agridem o meio ambiente, este trabalho visa trabalhar um método de 
descarte sustentável ao considerar o aumento no número de fraldas, especialmente geriátricas, tendo 
em vista o aumento significativo da população idosa no Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), ganhando desde 2012, 4,8 milhões a mais de pessoas dentro da faixa 
etária acima dos 80 anos (INGE, 2017). 

A escolha do tema se deveu ao descarte do resíduo gerado ao longo do processo de fabricação 
de fraldas descartáveis. Embora a empresa tenha tentando fazer uso deste material, grande parte sofre 
o descarte incorreto, em especial o pó gerado ao longo do processo de desfibrilação da celulose. 
Desta forma, opta-se por encontrar um método sustentável e eficaz, nesse caso, a compostagem, 
buscando a geração de adubo orgânico a partir da compostagem deste resíduo. 

Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos adotados para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 
provêm da literatura analisada e de alguns processos empíricos, previamente testados em laboratório. 
A metodologia será desenvolvida nos laboratórios da Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES 
e o material a ser utilizado foi adquirido da empresa JOHAN E STEFANI LTDA – ME, pois são 
considerados refugo da produção. 

Para o desenvolvimento deste estudo, diversos testes de compostagem serão realizados 
utilizando como substrato o pó da celulose em diversas concentrações somado aos restos de resíduos 
orgânicos de origem doméstica, maravalha de pinus e material inoculado. 

Este trabalho opta por fazer uso de um modelo empírico, onde o estudo não contará com 
teorias científicas, mas abordará aspectos da metodologia proposta por Sotocorno e Silva (2009) para 
sistemas abertos de compostagem. Ao longo das observações, serão utilizados os conhecimentos 
adquiridos ao longo da graduação, onde os ajustes trabalharam tanto com erros, quanto com acertos. 
Este modelo visa proporcionar que aluno obtenha conclusões a partir da experiência adquirida no 
decorrer do estudo. As análises se darão por meio de três experimentos distintos duplicados ao longo 
de um período de cinco semanas. São eles: 

- Caixas 01 e 02: 10 litros de resíduo orgânico doméstico, 4 litros de composto inoculante e 4 
litros de pó de celulose; 

- Caixas 03 e 04: 10 litros de resíduo orgânico doméstico, 4 litros de composto inoculante e 4 
litros de maravalha; 

- Caixas 05 e 06: 10 litros de resíduo orgânico doméstico, 4 litros de pó de celulose e 4 litros 
de maravalha; 

Ao longo do estudo, serão acrescentados 2 litros de material orgânico doméstico por semana 
em cada caixa, totalizando 120 litros do material ao final do experimento.
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Como se trata de um modelo empírico, observar-se-á semanalmente a umidade presente em 
cada teste, na tentativa de garantir que se obtenha um valor de 60%. Para os demais resíduos, como 
o pó da celulose e a maravalha, o que indicará a quantidade de acréscimo será a porcentagem de 
umidade da amostra. Quando igual ou maior de 60%, a quantidade de acréscimo irá ser indicada 
conforme os conhecimentos do aluno. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos serão analisados por meio de gráficos que representarão as análises 
semanais ao longo do estudo, bem como serão apresentados em tabelas que trarão os parâmetros de 
qualidade do composto e suas características. 
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Resumo. Grandes quantidades de resíduos são geradas diariamente por empresas e algumas não 
possuem o cuidado com a destinação desses rejeitos, poluindo o meio ambiente. Um exemplo de 
indústria que produz muito resíduo em seu processo é a curtumeira. Cada vez mais, os empreendimentos 
estão se preocupando com o meio ambiente e assim, mudando os seus sistemas de tratamento de 
efluentes e procurando por novas alternativas como o biogás, que é um processo de decomposição 
anaeróbia de resíduos orgânicos de diversos segmentos, incluindo o lodo de curtume. Desta forma, o 
presente trabalho está tendo como objetivo avaliar a produção de biogás utilizando lodo de caleiro e 
o lodo misto. O estudo está sendo realizado no laboratório de Biorreatores do TECNOVATES. Até o 
presente momento, os resultados estão sendo positivos.
Palavras-chave: Biogás. Metano. Lodo de curtume. Digestão anaeróbia. 

Introdução

Grandes quantidades de resíduos são geradas por diferentes indústrias poluindo assim o meio 
ambiente. No Rio Grande do Sul, a indústria curtumeira e a mineração de carvão são dois ramos que 
têm grande atividade econômica, mas acabam gerando uma quantidade considerável de resíduos 
contaminantes. No ramo das indústrias curtumeiras, o alto risco de poluição se deve ao fato de que no 
processo apresentarem elevada carga orgânica e a presença de fenóis, sulfetos e cromo no processo 
de curtimento das peles. O manejo inadequado deste resíduo pode acabar contaminando o solo e 
também da água (KRAY, 2001).

A preocupação com o meio ambiente está cada vez maior nas empresas, que estão investindo 
e modificando seus sistemas de tratamento de efluentes para que eles possam ser devolvidos ao meio 
ambiente sem a preocupação de agredir o mesmo. O consumo de água potável pela indústria e pela 
agricultura é grande. Sabe-se que a água é um recurso que deve ser preservado, entretanto, estes dois 
segmentos necessitam dela para a sua atividade produtiva. A maioria das indústrias possui estações 
de tratamento de águas residuais, sendo que estes efluentes depois de tratados são liberados nos rios. 
No entanto, eles poderiam ser reaproveitados de alguma forma nos processos industriais e gerar uma 
economia no uso dos recursos hídricos (BRAGA, 2002). 
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Devido à necessidade de energias renováveis a geração de biogás gerado através de resíduos 
orgânicos, vinculando a utilização para fins energéticos é um assunto amplamente debatido. 
Anteriormente, o biogás era visto somente como um subproduto da decomposição anaeróbia de 
resíduos orgânicos sejam elas de aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, pela biodigestão 
de culturas como cana de açúcar e vinhaça ou pela digestão anaeróbia da biomassa residual 
(SALOMON; LORA, 2009)

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo trabalhar com esses aspectos, do cuidado 
com a questão ambiental, do tratamento e destinação do lodo gerado em curtumes e a possibilidade de 
geração de biogás a partir desse substrato de uma empresa curtumeira localizada no Vale do Taquari.

Procedimentos Metodológicos

Para o presente estudo, foi utilizado o lodo de efluentes da empresa Grupo Bom Retiro, que 
faz curtimento de couro e está localizada na cidade de Roca Sales. O ponto de coleta deste lodo foi 
na saída do fulão, onde acontece o tratamento de couros, na qual as peles entram em tratamento 
químico. Foram coletadas duas amostras, sendo uma lodo de caleiro, composta por sal, restos de pele 
e pelo. Já o lodo misto é composto por borra da graxaria e filtro de cabelo. 

A avaliação deste experimento está sendo feita no laboratório de Biorreatores, localizada 
no prédio 21 da Univates, no TECNOVATES. A avaliação começou no dia 14 de março de 2019, 
inicialmente com análises de sólidos totais e voláteis e pH. Sendo que para este experimento foram 
utilizados 18 reatores de 1 litro preenchidos com 500 gramas de inóculo e amostra. Esta proporção 
foi definida pelo método VDI 4630 (2006), sendo que a razão dos sólidos voláteis da amostra e do 
inóculo devem ser menor ou igual a 0,5. Devido a alcalinidade dos lodos, os seus pH foram ajustados 
com o ácido clorídrico.

Para o monitoramento do experimento, os reatores foram colocados em uma incubadora 
bacteriológica, sendo mantidos a uma temperatura aproximada de 37°C. Para a quantificação do 
biogás está sendo utilizado um sistema automatizado de medição de biogás que é baseado na lei dos 
gases ideais e pelo deslocamento de fluido. Para aferição do metano utiliza-se um sensor específico 
que fornece a porcentagem de metano presente no biogás produzido, esta medição é feita 3 vezes por 
semana.

Resultados e Discussão 

As análises começaram no início do mês de março de 2019 com isso, até o momento já foram 
feitas as análises de sólidos e pH, como pode ser observado na tabela 1. Os resultados de sólidos 
totais mostraram-se satisfatórios, tendo em vista que a VDI indica que este deve ser menor ou igual a 
10%. Os sólidos voláteis na amostra de lodo de caleiro ficaram com um baixo percentual, indicando 
baixa conversão de biogás, enquanto que o lodo misto apresentou alta conversão. O pH apresentado 
na tabela é referente as amostras brutas antes de serem corrigidas com ácido clorídrico.
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Tabela 01- Resultados obtidos de sólidos e pH.

Lodo Misto Lodo de Caleiro
Sólidos Totais (%) 10,26 10,89
Sólidos Voláteis (%) 75,73 48,97
pH 12.46 12,44

Fonte: Autor (2019)

Até o presente momento do experimento, foram realizadas 30 dias de monitoramento, sendo 
que foi possível observar que o lodo de Caleiro corrigido não obteve um bom resultado para fins de 
biogás. Entretanto, o lodo misto até o momento apresentou um bom desempenho sendo melhor que 
a triplicada corrigida.

Tabela 02 – Produção de biogás até o momento.

Lodo Misto Lodo Misto 
Corrigido

Lodo de 
Caleiro

Lodo de Caleiro 
Corrigido

Produção de Biogás (mL) 8.008,62 7.727,90 14,98 237,54
Metano presente do Biogás (mL) 5.111,18 4.799,87 0,00 21,68
Metano (%) 63,82 62,11 0,00 9,13

Fonte: Autor (2019)

Conclusão 

Através dos resultados preliminares obtidos até o presente momento, nota-se claramente 
uma performance muito mais satisfatória para a produção de biogás para o substrato de lodo misto, 
enquanto que o lodo de caleiro tradicional não alcançou o resultado esperado. 
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Wetland Construído, 
pela introdução de macrófitas flutuantes em lagoa facultativa, sistema já existente na Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE) de um abatedouro de aves, objeto de estudo deste trabalho. Através 
de análises físico-químicas que ainda estão sendo realizadas sobre o efluente em questão, tanto na 
entrada como na saída do Wetland Construído, poderá se avaliar se as macrófitas em conjunto do 
sistema, beneficiam a etapa de polimento final do efluente do abatedouro, pós-tratado. Sua avaliação 
se dá através da quantificação de parâmetros físico-químicos, dos quais se destacam, Fósforo (PT), 
Nitrogênio Total (NTK) e Amoniacal (NM), Demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO e 
DBO5, respectivamente). Este trabalho teve inicio ao final do mês de junho, tendo como conclusão 
prevista para o final do mês de outubro, totalizando um período total de 4 meses, o monitoramento 
ao longo desse tempo indicará o potencial de redução dos parâmetros citados anteriormente frente ao 
desenvolvimento das macrófitas. A amostragem e as análises ocorrem na totalidade em 6 campanhas, 
considerando dois pontos de coleta, um sendo a entrada de efluente e o outro na saída, do Wetland 
Construído.
Palavras-chave: efluentes, análises, tratamento de efluentes, Wetland.

Introdução

De acordo com a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2015), a água pode 
ser utilizada tanto para o consumo, dessedentação ou como insumo em processos produtivos, e dentro 
deste contexto se identificam as indústrias. Quanto maiores às taxas de consumo pelas indústrias, 
maiores também são as taxas de geração de efluentes, e estes por sua vez, se não forem tratados 
corretamente antes de sua disposição no meio ambiente, carregam consigo um grande potencial 
poluidor.

Dentro do setor industrial, destaca-se o ramo de agroindústrias e abatedouros. Estes se 
caracterizam pela geração de efluentes com altas concentrações de carga orgânica, nutrientes, sólidos 
e óleos e graxas (MESS et al., 2009). Diante de tal situação todo e qualquer gerador de efluente deve 
buscar ações que minimizem a geração assim como métodos ou tecnologias profissionais para que 
este efluente seja tratado de acordo e atenda a legislação. 
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Atualmente um determinado sistema, começa a ganhar evidencia, o Wetland Construído 
tem seu sucesso, funcionamento e eficiente relacionado à adaptabilidade as distintas realidades, 
considerando que os mecanismos empregados neste sistema são biológicos e mesmo que pouco 
onerosos, necessitam de cuidado profissional adequado.

Segundo Quege et al. (2013), o sistema tem como característica, o baixo custo de 
implementação e manutenção e ainda a possibilidade de ser incorporada a paisagem local. Diante 
de tais características e do clima favorável, este sistema vem se difundindo fortemente em todo o 
território brasileiro (PELISSARI, 2013).

O Wetland pode ser construído de diferentes maneiras e uma delas se da a partir de macrófitas 
flutuantes, estas permanecem acima da água, enquanto suas raízes crescem e ficam penduradas na 
coluna d’água. Este tipo de planta cresce de forma hidropônica, ou seja, utiliza nutrientes disponíveis 
na água, não necessitando entrar em contato com o solo para conseguir nutrientes. Uma rede suspensa 
de raízes, rizomas e biofilme anexado se forma sob a superfície da água, e essa rede fornece uma área 
de superfície biologicamente ativa para a ocorrência de processos bioquímicos, bem como processos 
físicos, como absorção e aprisionamento de partículas. (DOTRO et al., 2017). 

Métodos e materiais

A área destinada ao estudo, contempla as instalações de um abatedouro de aves, situado no 
Vale do Taquari.O processo de produção gera aproximadamente um volume diário de 3.200 m³/
dia de efluentes líquidos, considerando a transformação de 89% do consumo de água em efluente, 
tratados em uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) instalada nas dependências da empresa. 

O sistema de polimento do efluente via Lagoa de polimento/facultativa o qual sofreu 
adaptações para um Wetland Construído, está inserido na estação de tratamento de efluentes (ETE) da 
indústria frigorífica de aves. Sua transformação se da única e exclusivamente através da introdução 
de macrófitas da espécie Eichhornia Crassipes, mais conhecida como Aguapé.

A coleta das macrófitas foi em local aleatório, disponível na natureza, se deu de forma manual e 
o transporte até o local de estudo, por meio de caminhão, na sequencia as mesmas foram introduzidas 
na lagoa facultativa onde a partir de então iniciou-se uma bateria de análises do efluente na entrada 
e saída da lagoa, ao final de cada mês, considerando um total de 6 campanhas, o monitoramento se 
estenderá durante um período de 4 meses, sendo finalizado ao final do mês de outubro. 

Os parâmetros em avaliação contemplam temperatura, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, 
potencial de hidrogênio, condutividade elétrica, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica 
de oxigênio, nitrogênio total Kjeldahl, nitrogênio amoniacal, fósforo e sólidos totais, fixos e voláteis.

A quantificação dos parâmetros físico-químicos é realizada in loco e nos Laboratórios de 
Biorreatores e Unianálises da UNIVATES.
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Resultados e discussões

Diante dos resultados obtidos até o presente momento, nota-se pouca alteração frente aos 
parâmetros avaliados, relacionados ao desenvolvimento das macrófitas.

Deve-se destacar que o sistema precisa de um nível maior de maturidade, as plantas necessitam 
estar em estágio maior de desenvolvimento para que tenha atuação relevante sobre a absorção dos 
nutrientes disponíveis, isto para que de fato obtenhamos os resultados esperados. Assim, pode-se 
concluir até o momento, que o sistema está em desenvolvimento há poucos meses o que condiciona 
um potencial maior a longo prazo.

A tabela 1, exposta a seguir, apresenta os parâmetros já quantificados até então.

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos

Efluente de entrada Efluente de saída
Análises 15/jun 05/jul 13/ago 20/set 15/jun 05/jul 13/ago 20/set

Temperatura (oC) 22,5 16,3 17,3 20 21,4 16,6 17,3 19,2
Cor (Pt-Co) 67,5 70,4 56,4 69,2 71,2 65,7 42,6 62,3

Turbidez (NTU) 19,53 26,7 16,3 22,9 13,24 21,2 8,55 11,2
CE (uS) 1195 1068 1066 1398 1189 625 856 633

pH 7,75 7,13 7,63 7,1 7,33 7,2 7,23 7,54
OD (mg/L) 6,67 8,37 8,94 8,72 4,09 8,65 7,83 9,82

NTK (mg/L) 30,82 31,1 23,61 - 46,1 38,13 35,84 -
NA (mg/L) 22,29 20,92 20,71 25,91 35,45 25,98 35,12 -

S. Totais (%) 3,01 2,05 - - 7,6 5,2 - -
S. Voláteis (%) 94,63 93 - - 85,06 82,73 - -
S. Fixos (%) 5,36 6,99 - - 7,23 15,68 - -

Fósforo (mg/L) 9 13.1 11.2 - 10,32 10,81 8,37 -
DBO (mg/L) 12 16 13 24 6 12 6 14
DQO (mg/L) 75,74 188,71 245,89 - 62,29 60,71 74,1 -

Fonte: autor.

Conclusão

Observa-se algumas alterações nos parâmetros analisados, porém sem destacar estes e 
considerando que o trabalho ainda não está concluído, enfatizando, que faltam em torno de 50% das 
analises previstas, não é possível tirar conclusões finais em relação ao desempenho das macrófitas no 
polimento final do efluente.
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Resumo. Foi instalado um sistema de lodos ativados em escala de bancada (Processo A2/O), 
composto de etapas sequenciais anaeróbia, e anóxica-aeróbia, com posterior decantação, objetivando 
a remoção conjunta de matéria orgânica (DBO5 e DQO), nitrogênio amoniacal, nitrogênio total 
kjeldhal – NTK, e fósforo. Os efluentes são oriundos de um abatedouro situado no Vale do Taquari, e 
estão sendo estocados em tanque pulmão de 30 L, com alimentação via bomba peristáltica acionada 
por temporizador (Vazão, Q= 9,45 L/dia, 1,05 L/h, 9 horas/dia), ingressando no reator anaeróbio (V= 
4,8 L; e tempo de retenção hidráulico pela referida vazão horária igual a 4,57 h), que possui bomba 
submersa de mistura (Q= 540 L/h), sem aeração. Deste ponto os efluentes escoam para o reator 
anóxico-aeróbio com volume 30 L (TRH de 76 horas), F/M de 0,05 kgDBO5/kgSSV.dia, dotado de 
sistema de aeração com dois compressores de aquário (Qar= 14 L/min) com saída para quatro pedras 
porosas de bolhas finas, dotado ainda de bomba submersa (1200 L/h) para recirculação interna de 
efluentes nitrificados, visando sua pré-desnitrificação na entrada do próprio reator. A saída do reator 
anóxico-aeróbio está conectada com o decantador secundário (Vu= 3,2 L e TRH= 3,05 h), que gera 
o chamado efluente tratado. O lodo decantado retorna ao reator anaeróbio via bomba submersa (Q= 
540 L/h), acionada a cada 1,5 h por temporizador, visando manter a biomassa, e favorecer a remoção 
de fósforo, via descarte do excesso de lodo gerado. 
Palavras-chave: Tratamento de efluentes. Reator Anaeróbio. Reator aeróbio-anóxico, Lodos 
Ativados. Remoção de nitrogênio. Remoção fósforo. Nitrificação e desnitrificação. 

1 – Introdução 

As coletas de efluente bruto utilizado no experimento foram compostas, com quatro 
amostragens realizadas com intervalo de 1,0 hora. As amostras foram mantidas refrigeradas à 4,0°C. 
O lodo ativado foi aclimatado por 60 dias, com posterior monitoramentos realizados no efluente 
bruto, tratado e licor misto, após 7, 14, 21, 28 e 35 dias. A idade de lodo foi definida em 25 dias 
(Excesso lodo: 1,40 L/dia = 1/25 avos do volume do reator). A eficiência operacional será avaliada 
comparando os valores obtidos no efluente bruto e tratado, comparando com os padrões da Resolução 
CONSEMA nº 355/2017. 

O sistema de lodos ativados mostra-se como uma alternativa dinâmica para tratar os mais 
diversos tipos de efluentes, com potencial de remoção de nutrientes, motivos de seu uso. 
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2 - Procedimentos Metodológicos

O sistema de tratamento foi instalado em janeiro de 2019 (Figura 1), aclimatado com 3L 
de semente de lodo de um reator biológico similar, encontrando-se em operação até a presente 
data. Os tanques foram carregados com água limpa para verificar sua estanqueidade, sendo testado 
o funcionamento dos aeradores, bombas e temporizadores. A alimentação do efluente no tanque 
pulmão foi realizada manualmente uma vez ao dia. A dosagem de efluentes nos dispositivos de 
tratamento está sendo realizada por bomba peristáltica sete dias/semana. A operação do experimento 
foi automatizada com a instalação de três temporizadores. O monitoramento in situ do reator consiste 
na medição de pH (Faixa obtida entre 8,0 e 8,8), alcalinidade (Faixa entre 200 e 300 mg/L) e ORP. 

Os valores de ORP mantiveram na faixa de 30 a 220mV no reator anóxico-aeróbio (Faixa 
esperada na condição anóxica de -50 a +50 e na condição aeróbia de +50 a +225mV), e de -102 a 
-202mV no reator anaeróbio (Faixa esperada <-50mV). As faixas de ORP mantiveram-se dentro do 
esperado, controladas através do liga-desliga dos aeradores. 

Os parâmetros avaliados no efluente bruto foram: DQO, DBO5, SST, PT, N-NTK e N-NH3; no 
efluente tratado: DQO, DBO5, SSF, SSV, PT, N-NTK, N-NH3, NO3 e NO2, e no licor misto SSF, SSV, 
Sólidos Sedimentáveis.

Foram realizados testes de sedimentação do lodo biológico, colocando-o em um Becker 
plástico de 500 mL, anotando-se o respectivo volume (mL/L) no tempo de 30 minutos. O volume 
de lodo manteve-se próximo a 200mL/L, com boa condição de decantação e clarificação do efluente 
tratado. 

Figura 1. Desenho do sistema de tratamento em operação

3 - Resultados e discussão

O dimensionamento do reator de lodos ativados é apresentado na Tabela 1. 



223 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Tabela 1 – Dados do reator instalado e dados de dimensionamento bibliográfico

Parâmetros Reator LA Dados de refer. bibliográficas
DBO5 efluente bruto (mg/L) 440 44 (Remoção = 90%)

Relação Alim./microorg. (A/M) (kgDBO5/
kgSSV.d) 0,05 0,05 a 0,15 (Calculada = 0,097)

Idade do lodo (dias) 25 18 a 30 
SSVTA (mg/L) 2000 2000 a 4000
Volume reator anaeróbio (m³) 0,0048 0,0021
Tempo de retenção hidráulico (h) 4,57 0,5 a 2,0 (TRH = 2,0 h)
Vol. reator anóxico-aeróbio (m³) 0,030 0,0193
Tempo de retenção hidráulico (h) 76 h 49 h
Vol. decantador secundário (m³) 0,0032 0,0032
Tempo de retenção hidráulico (h) 3,05 3,05 (>1,5*) 

Fonte: Autor; Sperling, 1997; Cavalcanti, 2016*; Peirano, 2017. 

As informações referidas na Tabela 1 representam a condição de execução do experimento, 
em comparação às especificações das referências bibliográficas que amparam o presente estudo. 
O experimento encontra-se em operação, e os resultados analíticos estão em execução seguindo o 
Standard Methods (APHA, 1995).

4 - Conclusão

O controle automatizado do sistema de tratamento proposto mostrou-se uma ferramenta 
importantíssima para minimizar a intervenção manual, facilitando o acompanhamento operacional, 
minimizando o tempo gasto pelo operador do sistema. 

O controle de rotina via equipamento de medição do tipo ORP mostra-se apropriado para 
monitorar se o sistema está mantendo adequadas condições operacionais (anaeróbia, aeração-
nitrificação, desnitrificação). 

Visualmente verificou-se liberação de bolhas de gás N2, indicando a possibilidade de 
ocorrência de desnitrificação, precedida obrigatoriamente pela depuração da carga orgânica e 
nitrificação do efluente. A redução no tempo de operação de um dos aeradores, favoreceu a indesejável 
desnitrificação no decantador secundário, com flotação de lodo, problema sanado à partir do aumento 
gradual no respectivo do tempo de aeração. 

O lodo apresenta-se estabilizado e decanta bem no tempo de 30 minutos, com volume próximo 
a 200 mL/L, com boa clarificação do efluente tratado. 
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Resumo. Aquaponia é um sistema de cultivo sustentável de peixes e plantas que tem crescido 
exponencialmente nos últimos anos, onde, com a união da Aquicultura e a Hidroponia, em um 
sistema cíclico integrado, são gerados benefícios em ambos os cultivos, economizando água e 
eliminando químicos. Contudo, apesar de promissor, há certa resistência com o método, por possuir 
uma alta sensibilidade aos parâmetros biológicos que a envolvem e, concomitantemente, pela falta 
de tecnologia que auxilie no desenvolvimento e controle do sistema. Evidenciando a água como 
elemento chave na aquaponia, tratar-se-ão de tecnologias capazes de monitorar e automatizar os 
processos para manter o ecossistema em condições ideais. Assim, este projeto visa realizar o estudo 
e a elaboração de um sistema automatizado para monitoramento e controle dos parâmetros físicos e 
químicos presentes na água em sistemas aquapônicos e, posteriormente, avaliar o sistema e análise de 
resultados, para verificar a viabilidade em um panorama técnico, econômico e operacional.
Palavras-chave: Aquaponia, Automação agroindustrial, Internet das coisas. 

Introdução

Sabe-se que a água é um recurso essencial para a vida e para que a sua escassez seja evitada 
no futuro são necessárias medidas garantindo economia e soluções mitigadoras de impactos (FAO, 
2018). 

Uma das alternativas sustentáveis para atenuar esses problemas é a aquaponia, sistema 
que integra a aquicultura (produção de peixes em ambiente controlado) e a hidroponia (cultivo de 
plantas em meio aquoso), beneficiando ambos métodos de produção, sendo que os vegetais utilizam 
os dejetos dos peixes para seu desenvolvimento, limpando a água e reciclando-a. Assim, é gerado 
90% de economia da água se comparada à agricultura convencional, além da aquaponia possuir alto 
aproveitamento de resíduos e dispensar o uso de adubos e agrotóxicos (OLIVEIRA, 2016).

Um dos grandes problemas que surgem na Aquaponia é a quantidade de dados que precisam 
ser analisados e manipulados para manter o sistema adequado e otimizar os resultados. O desperdício 
que é obtido do ambiente de aquicultura por exemplo, precisa ser decomposto principalmente em 
seus nutrientes básicos antes que possa ser utilizado pelo ambiente hidropônico. 
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Para isso, vários fatores ambientais tais como temperatura do ar, temperatura da água, nível 
de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, pH e outras variáveis como nível de água, fluxo 
de água etc., também precisam ser monitorados e qualquer mudança em qualquer destas variáveis 
requer intervenção no ambiente. Isso se torna uma tarefa árdua para qualquer pessoa gerenciar 
constantemente (NICHANI et al., 2017).

A fim de amplificar as vantagens e atenuar as limitações, um sistema automatizado pode 
diminuir o trabalho humano, auxiliar na manutenção eficiente dos fatores biológicos envolvidos 
e tornar a aquaponia um sistema menos deficiente, com maior qualidade, reduzindo os custos e 
aumentando a produtividade (TACHIKAWA, 2008).

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver o monitoramento de um sistema 
aquapônico, para que dessa forma obtenha-se controle automatizado sobre a água, sua qualidade, 
parâmetros ideais de temperatura, pH, fluxo, oxigenação, condutividade elétrica (CE) e nível da 
mesma, consequentemente maximizando a escala de produção, gerando condições para produção 
de alimentos mais qualificados e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico na área da 
agricultura.

Procedimentos metodológicos 

A pesquisa será feita numa abordagem de natureza qualitativa, seus objetivos de natureza 
exploratória e os procedimentos técnicos serão bibliográficos e experimentais.

Será realizada coleta e análise de dados através de duas aplicações: aplicação centralizadora 
e gerenciadora. Para a coleta de dados, usar-se-á o Raspberry Pi 3 aliado a sensores que irão obter as 
informações dos parâmetros da água. 

A análise dos dados será determinada a partir da reação dos organismos vivos presente no 
sistema aquapônico, se o monitoramento automatizado é efetivamente útil e viável para a produção 
em escala com menor intervenção humana e maior qualidade de alimentos.

Resultados preliminares

No momento, a montagem do sistema aquapônico está em andamento. Concomitante 
a isso, os sensores foram calibrados para que estejam prontos para uso. Ao mesmo tempo estão 
sendo desenvolvidas as aplicações para monitoramento e controle dos parâmetros, bem como serão 
aplicados os testes da viabilidade do monitoramento automatizado desse tipo de sistema, para a 
conclusão do trabalho.
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Resumo. Com o desenvolvimento dos sistemas embarcados e o avanço da tecnologia eletrônica, os 
veículos passaram a abranger diversos recursos, como o sistema On-Board Diagnostic II (OBDII). 
Conforme os sistemas veiculares avançavam tecnologicamente, os dispositivos eram alocados para 
uma unidade central, comunicando-se por meio de uma rede local e possibilitando a transmissão de 
dados de todos os módulos do automóvel, de modo a facilitar a aquisição de informações referente 
ao estado do veículo. Neste sentido, este trabalho apresenta a proposta do desenvolvimento de uma 
solução de monitoramento para veículos, onde será desenvolvida uma aplicação web para monitorar 
o estado do automóvel e um aplicativo mobile para comunicar-se com um leitor de diagnóstico 
veicular, que enviará os dados coletados para um servidor web. Para atingir os objetivos propostos, 
será efetuada uma análise das tecnologias que serão aplicadas para a confecção desse trabalho.
Palavras-chave: Aplicação mobile. ECU. OBDII. Servidor web. Eletrônica embarcada.

Introdução

A evolução tecnológica da eletrônica possibilitou a substituição de sistemas mecânicos, 
realizando o mesmo funcionamento de forma mais eficiente e com baixo consumo de energia. 
De acordo com Capelli (2010), os veículos começam a possuir sistemas embarcados modernos 
para controlar o seu funcionamento na década de 1990, com a finalidade de obter um rendimento 
otimizado do veículo, segurança e facilidade em produção e manutenção do automóvel. Esse sistema 
seria denominado de Engine Control Module (ECU), uma central veicular para comunicar todos 
os módulos, sensores e atuadores, diminuindo assim a quantidade de fios, o peso do veículo e 
armazenando informações coletadas dos sensores internos.

De acordo com Guimarães (2007), houve um amadurecimento do sistema de diagnóstico 
veicular durante a década de 1990, até que em 1996 foi estabelecido um padrão denominado On-
Board Diagnostic (OBD), onde seu funcionamento era de verificar os códigos de falhas na central 
do veículo e disponibilizar os dados de forma clara e legível, otimizando os testes em produção e a 
manutenção dos mesmos. Conforme o autor, esse sistema receberia diversas atualizações, vindo a se 
tornar o padrão OBDII.

Segundo Lightner (2005), o sistema de diagnóstico implementado pelo OBDII disponibiliza 
a leitura de dados por meio de um scanner de diagnóstico, abrangendo o padrão de conexão e o 
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protocolo de comunicação. O autor aborda em seu artigo que é possível efetuar a leitura de dados 
como velocidade do veículo, rotações por minuto (RPM), temperatura do motor, entre muitas outras 
que a central disponibiliza e o scanner está apto a ler.

O objetivo do presente trabalho constitui-se em desenvolver uma solução para monitoramento 
do estado do veículo, o qual faz a coleta e apresenta informações carregadas da ECU do veículo, 
possibilitando a prevenção de falhas e eventuais problemas não percebidos pelo condutor.

Metodologia

Neste sistema de monitoramento de veículos será utilizado o método de pesquisa exploratória, 
realizando uma análise de tecnologias de diagnóstico embarcadas em um veículo e a eletrônica 
aplicada ao mesmo. O monitoramento será realizado por meio de um scanner OBDII conectado ao 
veículo e comunicando-se com um smartphone por meio de uma conexão Bluetooth.

Os dados coletados da ECU serão enviados para um servidor por meio de um aplicativo que 
será a ponte entre a ECU e o servidor web. Utilizando os recursos do smartphone, serão coletados 
os pontos de localização do dispositivo (latitude e longitude), e assim será aplicada uma visão da 
geolocalização do veículo. Esse veículo deverá ser cadastrado previamente antes de começar a 
realizar o monitoramento e o vínculo correto dos dados coletados.

Experimento

O trabalho objetiva o desenvolvimento de uma solução para monitorar o estado de um veículo 
Volkswagen SpaceFox (ano 2018) e a sua geolocalização, enviando os dados em determinados 
períodos e alimentando um sistema web que será responsável em exibir essas informações de forma 
clara e legível, além de gerar um mapa com os pontos que o veículo passou, formando um trajeto 
percorrido.

O trabalho atual está em fase de conclusão, onde já foi realizado a implantação do sistema 
de monitoramento. O aplicativo está se comunicando com o veículo por meio do scanner OBDII e 
enviando as informações da ECU para o servidor web. As informações enviadas para o servidor são 
as rotações por minuto (RPM), a velocidade (em quilômetros por hora), o percentual de combustível 
no tanque, a pressão barométrica, temperatura do motor, temperatura da saída, tipo de combustível 
e a última quilometragem em que os códigos de erro foram apagados. Tal implementação pode ser 
visualizada conforme a Figura 1, onde é possível verificar os dados enviados para o servidor.
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Figura 1. Informações do veículo no servidor

Esses dados são apresentados para o usuário em uma aplicação web, além do sistema de 
geolocalização que informa o usuário do trajeto realizado pelo veículo. O último pode ser visualizado 
conforme a Figura 2, que apresenta o trajeto realizado pelo automóvel, baseado em coordenadas.

Figura 2. Módulo de geolocalização da aplicação com trajeto do veículo
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Resumo. Atualmente as instituições de ensino oferecem aos estudantes uma infinidade de eventos, 
entretanto devido a essa grande variedade, os alunos acabam tendo dificuldade para decidir no que 
se inscrever. Uma alternativa para esta problemática é a utilização de um Sistema de recomendação 
(SR), possibilitando a instituição de ensino ofertar aos alunos os melhores eventos de acordo com 
seu perfil e interesses. Posto isto, o objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um sistema de 
recomendações de eventos, para a Universidade Univates. Na metodologia de desenvolvimento do 
SR, foi proposta a utilização da técnica de aprendizagem por máquina, sendo que os dados serão 
processados fazendo uso do framework Apache Mahout. A técnica empregada foi a de filtragem 
colaborativa, que consiste na identificação de perfis similares de usuários possibilitando a oferta 
de recomendações. A implementação será validada através de uma pesquisa qualitativa sobre uma 
amostragem de alunos. 
Palavras-chave: Sistema de recomendação. Eventos. Filtragem Colaborativa. Aprendizagem por 
Máquina. Apache Mahout.

1. Introdução

Atualmente as instituições de ensino oferecem aos estudantes muitas opções de eventos, 
como palestras, shows, oficinas, cursos e congressos. Apesar de isso ser benéfico, os estudantes 
acabam tendo dificuldade para decidir no que se inscrever ou até de encontrar eventos que realmente 
interessam a ele. 

Com essa problemática, propõe-se a criação de um sistema para realizar a recomendação 
de serviços, sejam eles eventos, palestras e até cursos de extensão. Com a disponibilização de 
recomendações automáticas, busca-se personalizar a experiência do usuário, direcionando para ele 
itens dos quais haja provável interesse, melhorando assim a divulgação dos eventos.

Os Sistemas de Recomendação (SR) vem sendo muito utilizados por empresas de todos os 
ramos; seu maior objetivo é ofertar ao consumidor itens previamente selecionados de acordo com 
seus gostos e necessidades, aumentando assim a chances de vendas e fechamento de negócios 
(AGGARWAL, 2016).

Posto isto, o objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de 
recomendações de eventos, para a Universidade Univates, utilizando a biblioteca Apache Mahout, 
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criando assim, uma estratégia que irá beneficiar tanto os estudantes, que receberão recomendações 
personalizadas, quanto a instituição que poderá ter um aumento no número de participantes em seus 
eventos.

Dentre as ferramentas disponíveis para auxiliar no desenvolvimento de sistemas de 
recomendação está o Apache Mahout, que é um framework de aprendizado de máquina de 
código aberto do Apache, que implementa principalmente algoritmos de cluster, mecanismos de 
recomendação (filtragem colaborativa), entre outros. O objetivo do Apache Mahout é fornecer uma 
implementação escalável dos algoritmos de aprendizado de máquina comumente usados (MAHOUT, 
2019).

2. Metodologia

Como metodologia de pesquisa empregada neste trabalho foi realizada uma pesquisa de caráter 
exploratório para que fosse possível realizar o desenvolvimento de uma hipótese e a construção de 
um referencial teórico consistente para aumentar o conhecimento acerca do tema e fundamentar a 
pesquisa (GIL, 2012).

Para a validação da aplicação, primeiramente serão feitos testes internos do Apache Mahout, 
para identificar a melhor combinação de algoritmos e parametrização em relação ao conjunto de dados 
utilizado. Após finalização do protótipo, será feita uma pesquisa qualitativa com uma amostragem de 
alunos da instituição, através da qual eles poderão avaliar as recomendações que foram geradas. Para 
os autores Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa qualitativa é aquela que faz uma relação direta entre 
o real e o sujeito, ela concentra-se mais na qualidade do assunto abordado e não em dados numéricos.

3. Implementação

O sistema de recomendações será responsável para fazer a comunicação entre a interface 
que exibirá as recomendações e a base de dados com as informações dos usuários, formatá-los e 
enviar para o Apache Mahout gerar as recomendações, após isso receber as recomendações de volta 
e encaminhá-las para a interface do usuário.

O sistema será chamado através de um webservice, recebendo o usuário que terá as 
recomendações e o tipo de serviço que será recomendado (inscrições ou cursos de extensão). Cada 
tipo de serviço terá um classe dentro da API, assim caso seja disponibilizado um novo serviço pela 
instituição, e que deseja recomendar para os usuários, basta criar uma nova classe. Estas classes 
serão as responsáveis por buscar os dados na base e formatá-los para o modelo de dados do Apache 
Mahout, além de devolver as recomendações geradas para o sistema que fez a solicitação.

A Figura 1 apresenta uma visão geral do que é proposto como solução, onde usuários que 
utilizam o sistema de eventos da instituição geram informações, inscrições, matrículas, interesses 
em eventos, que são gravados no banco de dados do sistema de inscrições, ao mesmo tempo em que 
diferentes usuário estão “abastecendo” esse banco, o sistema de recomendações recebe esses dados 
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e os processa fazendo uso do Apache Mahout, que é responsável por encontrar perfis semelhantes 
ao da pessoa que está acessando o sistema, para assim inferir recomendações que serão exibidas na 
interface do usuário.

Figura 1. Representa o esquema de funcionamento do trabalho

4. Resultados preliminares

Até o presente momento, foram obtidos os dados reais do sistema de inscrições da univates e 
inseridos em um banco de dados que vai simular o sistema. Foi desenvolvida a aplicação de apoio, 
onde é cadastrado o sistema e a fonte de dados que será utilizada para a criação das recomendações. 
Esta aplicação também é responsável por padronizar e ajustar os dados obtidos para o padrão utilizado 
pelo Apache Mahout.

Também foram realizados testes para encontrar o algoritmo do Apache Mahout 
que melhor se adequa ao conjunto de dados de estudo. Para os testes, foi utilizado a classe 
“RecommenderIRStatsEvaluator” do Apache Mahout, que permite o cálculo de precisão e 
recall, onde o algoritmo utilizou 70% dos registros para o treinamento e o restante para avaliar o 
aprendizado. A Precisão representa a relação entre o que o sistema recomendou e o que o usuário 
realmente teve interesse. Já o recall é a proporção de boas recomendações que aparecem no topo 
da lista de recomendações. (OWEN, 2012). O melhor resultado obtido foi utilizando o algoritmo de 
similaridade “LogLikelihoodSimilarity”, que alcançou precisão de 0,4159874 (41,6%) e o recall de 
0,4157561 (41,6%).
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Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação que utiliza um dispositivo 
embarcado para a coleta de dados de usuários de TV por assinatura. É utilizado um dispositivo que 
recebe os sinais infravermelhos do controle remoto do aparelho de TV por assinatura. As informações 
coletadas como, canais que o usuário assiste e tempo que ele permaneceu em cada canal, são 
transmitidas para um servidor local, que armazena as informações, que posteriormente são analisadas 
por Machine Learning, com o objetivo de conhecer o perfil de uso do usuário.
Palavras-chave: Internet das coisas, IoT, Machine Learning, tecnologia embarcada, arduino.

Introdução

Conforme cita Junior et al. (2017), o termo“coisas”se deve ao fato de os dispositivos estarem 
conectados à mesma rede, onde essa tenha conexão com a Internet. Desta forma, o termo Internet 
das Coisas ou IoT (Internet of Things), define como a capacidade que os objetos têm de se conectar 
à Internet. 

A IoT surgiu não somente do avanço da Internet, segundo Santos et al. (2016), os avanços de 
áreas como sistemas embarcados, microeletrônica, comunicação e sensoriamento, contribuíram para 
que a Internet das Coisas surgisse.

Basicamente o termo IoT compreende a forma com que itens do nosso dia a dia se relacionam 
na Web, esses itens estão ligados com a inteligência ubíqua e podem ser controlados através da 
Internet (COSTA et al., 2018).

Machine Learning é basicamente treinar os algoritmos para que eles tenham a capacidade de 
aprender com os dados coletados e através disso identificar padrões entre as informações coletadas e 
aprimorar o seu desempenho em determinada função (AMORIM et al., 2008).

Ainda segundo Amorim et al. (2008), o Machine Learning tem aplicação na mineração de 
dados e estatísticas. Com benefícios em áreas como, processamento de linguagem natural, motores 
de busca, diagnósticos médicos, reconhecimento de fala e escrita, locomoção de robôs, sistema de 
previsão etc.
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O aumento significativo dos dados gerados, bem como a gradual complexidade dos problemas, 
fez com que se fosse necessário o uso de ferramentas que fossem mais autônomas, havendo assim o 
mínimo de intervenção humana. Dessa forma, era necessário que ao aplicar os algoritmos de Machine 
Learning, fosse capaz obter os resultados a fim de solucionar o problema pelo qual foi proposto 
(CARVALHO et al., 2011).

Procedimentos metodológicos

O foco do trabalho se dá na coleta dos dados e na aplicação de algoritmo de Machine Learning 
para a mineração dos dados, a fim de o algoritmo categorizar os dados de forma a classificar e agrupar 
os canais por turnos, permitindo assim trazer como resultado os canais favoritos do usuário. 

Os dados são coletados por meio do envio dos sinais infravermelhos do controle remoto, sendo 
captados por um fotorreceptor infravermelho conectado ao dispositivo embarcado, o dispositivo por 
sua vez recebe os dados e gera um arquivo com as informações coletadas como, data e hora de acesso 
ao canal e o canal selecionado pelo usuário. Esse arquivo é gravado e descarregado no servidor local 
após a conexão do mesmo via cabo USB.

A coleta dos dados foi inicialmente testada em um dispositivo Node MCU ESP32, juntamente 
de um fotorreceptor infravermelho conectado ao mesmo por meio de um circuito montado em uma 
protoboard, visto que com esse circuito não estava sendo possível uma coleta precisa dos dados, foi 
alterado o dispositivo para o Arduino Uno, sendo conectado a ele um módulo com um fotorreceptor 
infravermelho integrado.

Com esse dispositivo, os dados como, canais, data e hora de acesso ao canal, são enviados ao 
receptor de TV por assinatura do usuário por meio do controle remoto, sendo então coletados pelo 
dispositivo e armazenados em um servidor local, que posteriormente são analisados e gravados em 
um arquivo.

Com o dispositivo Arduino Uno foi viabilizado o projeto e a possibilidade de implementação 
do mesmo, portanto dessa forma aplicar o algoritmo de Machine Learning para a mineração dos 
dados.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos com a coleta dos dados utilizando o dispositivo Node MCU ESP32 
eram inconsistentes, pois o fotorreceptor infravermelho sofria interferências externas, dessa forma 
havia falha na coleta dos dados, dessa forma não seria possível obter uma base de dados consistente.

Já os resultados obtidos com a coleta por meio do dispositivo Arduino Uno foram bons, os 
dados gerados pela coleta puderam ser utilizados, sendo necessário somente organizar em um arquivo 
único, sendo organizados por data, hora e canal assistido.



238 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Conclusão

Com os dados coletados até o momento, será possível a aplicação do algoritmo de Machine 
Learning, traçando como objetivo final o algoritmo categorizar os dados de forma a identificar um 
melhor agrupamento, organizando os canais por turnos e assim podendo obter-se os canais favoritos 
do usuário.
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Resumo. Nos tempos atuais, a quantidade de dados gerados por empresas tem crescido a níveis onde 
métodos convencionais de análise de dados não são mais capazes de atuar, perdendo a capacidade de 
gerar conhecimento com as informações coletadas. Hoje, empresas, para se manterem competitivas, 
serem capazes de entender o seu cliente e tomarem as melhores decisões, que influenciarão diversas 
áreas do negócio, utilizam ferramentas de mineração de dados. Essas ferramentas possibilitam realizar 
uma análise do hábito das pessoas para realização de previsões de comportamento, direcionando 
decisões para melhor aproveitar os movimentos do mercado. Este trabalho descreve os fundamentos 
e princípios da Ciência de Dados e como meio de aplicá-los, utilizar as informações de clientes de 
uma empresa do varejo, criando um sistema de recomendações de vendas, para auxiliar vendedores 
de lojas físicas a sugerirem, por meio de ligações telefônicas, produtos que atenderão a necessidade 
de clientes, com o objetivo de aumentar o lucro da empresa e identificar a linguagem ou ferramenta 
mais adequada para o processo.
Palavras-chave: Mineração de dados, Ciência de Dados, Sistemas de Recomendação, Algoritmos.

Introdução

Ciência de dados, de forma superficial, pode ser definida como um conjunto de princípios 
fundamentais que guiam a extração de conhecimento a partir de dados. Mineração de dados é a 
extração de conhecimento a partir de dados, através de tecnologias que aplicam esses princípios 
(PROVOST, 2015). Sistemas de Recomendação são capazes de aplicar essas tecnologias de 
mineração, utilizando diversas fontes de dados, para realizar a análise e extrair informações para 
prever o interesse de clientes (AGGARWAL, 2016). Castro (2016) faz um paralelo entre mineração 
de dados e mineração de pedras preciosas. Uma característica importante desses materiais é que, 
não podem ser criados artificialmente e existem mesmo que sua existência seja desconhecida, mas 
que podem ser extraídos. Uma mina de extração desses minérios é muito similar com o processo de 
mineração de dados, onde a informação desse ser encontrada, extraída e transformada para que tenha 
um real valor.

Recomendações são comumente baseadas em interações passadas entre usuários e itens, pois 
interesses passados são bons indicadores para prever escolhas futuras. O principal objetivo de um 
sistema de recomendação no varejo é o aumento dos lucros, a partir de vendas realizadas com base 
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nos itens recomendados que são descobertos após análise das informações de vários clientes com 
interesses similares (AGGARWAL, 2016).

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de recomendação de dados para a 
empresa Benoit Eletrodomésticos LTDA, que sirva de auxílio no processo de vendas de produtos 
para aumento dos lucros da empresa. A solução será capaz de identificar possíveis interesses que 
determinado cliente pode apresentar com base na análise de seu histórico de compras passadas. 

Procedimentos Metodológicos

Como base para o desenvolvimento do trabalho foi efetuada uma pesquisa bibliográfica na 
qual foram consultadas publicações acadêmicas, bem como manuais e documentos técnicos das 
ferramentas utilizadas.

Como fonte de dados, foram utilizadas as transações de clientes da empresa Benoit 
Eletrodomésticos LTDA. Dessas transações foram extraídos dados dos clientes, como seus códigos, 
gênero, idade, faixa salarial, escolaridade e os produtos já adquiridos na empresa. Com base nesse 
levantamento, utilizando inicialmente a linguagem Python, algoritmos de mineração de dados foram 
aplicados para gerar modelos de recomendações. Novos dados são coletados e os modelos são 
utilizados para a geração das recomendações para os clientes que serão alvos da campanha de vendas. 

As recomendações são então carregadas no sistema utilizado pelos vendedores, que então 
farão o contato com os clientes afim de oferecer os produtos e, após uma visita do cliente à loja, 
concretizar a venda. 

Resultados e Discussão

Os dados já foram coletados do banco de dados Oracle para a fase de preparação do modelo 
e está em fase de testes. Diversos modelos já foram gerados e avaliados, ainda não tendo sido 
encontrado o modelo ideal para utilização nos dados reais.

A preparação do modelo está sendo realizada na linguagem Python, fazendo uso da biblioteca 
Turi Create, que facilita a utilização de diversos tipos de algoritmos de mineração. Após a definição 
do modelo, os dados dos clientes que serão alvo da campanha de vendas serão coletados e o modelo 
será aplicado em cima deles, para gerar as recomendações. Essas recomendações serão destinadas 
aos vendedores, que terão o trabalho de efetuar o contato e possivelmente concretizar a venda. 

Conclusões

Com o trabalho desenvolvimento até o momento é possível identificar que recomendações 
precisas podem ser realizadas, que serão capazes de auxiliar a empresa a aumentar o seu lucro 
através das campanhas. Também está sendo possível identificar as similaridades entre os clientes o 
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que futuramente possibilitar que o entendimento sobre o público alvo seja engrandecido, tornando as 
decisões estratégicas mais claras e objetivas.

Está sendo observada uma alta complexidade na seleção do algoritmo mais preciso para o 
formato dos dados disponíveis, o que tem necessitado muitas iterações para criar e aperfeiçoar os 
modelos de forma que sejam obtidos os melhores resultados.
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Resumo. É base fundamental para a carreira acadêmica e profissional dos alunos da área da Computação, 
a disciplina de Algoritmos e Programação. A falta de familiaridade com os assuntos abordados na 
disciplina é comum, consequência, principalmente, de deficit durante a formação de ensino básico. 
Comum também, a dificuldade de identificar habilidades e competências por parte do corpo docente, 
exigindo um maior esforço e direcionamento de recursos para que o processo de aprendizagem seja 
eficiente. Com o intuito de auxiliar o processo de identificação de habilidades e competências, este 
trabalho objetiva o desenvolvimento de um Objeto de Aprendizagem que possibilite desenvolver 
habilidades e competências para o aprendizado desta disciplina.
Palavras-chave: Algoritmos e Programação; Habilidades e Competências; Objeto de Aprendizagem.

1. Introdução

A disciplina de Algoritmos e Programação faz parte do currículo dos cursos de graduação da 
área da computação. Alguns outros cursos como Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
Elétrica também possuem em seu currículo esta disciplina. De acordo com Girafa e Mora (2013), 
os alunos desta disciplina, em início de sua carreira acadêmica, passam por dificuldades para 
compreender os assuntos abordados em aula. O autor afirma ainda que estas dificuldades são 
consequência da formação deficitária no ensino básico em conteúdos como matemática, interpretação 
de texto e expressão em língua materna. Deste fato decorre o desempenho pouco satisfatório no 
decorrer da disciplina ou ainda na evasão do mesmo.

Autores como Henrique e Tedesco (2017), Girafa e Mora (2013), Sirotheu et. al (2011), 
Ferreira, Gonzaga e Santos (2010) e Delgado et. al (2005), buscando compreender os motivos do 
baixo desempenho e alto índice de evasão das graduações em Computação, realizaram pesquisas 
em busca de habilidades e competências que são desejáveis para o processo de aprendizagem da 
disciplina de Algoritmos e Programação. Diversas são estas habilidades e competências e não há 
consenso absoluto de quais são mais necessárias, porém identifica-se que as mais citadas pelos 
autores são as habilidades e competências de abstração, raciocínio lógico e interpretação de texto.
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Seguindo a linha de pensamento dos autores acima citados, acredita-se que a presença 
destas habilidades e competências contribui para que o processo de aprendizagem em Algoritmos 
e Programação ocorra de forma mais eficiente. Com o intuito de identificar estas habilidades e 
competências desejáveis ao aprendizado da disciplina, este trabalho propõe o desenvolvimento 
do Objeto de Aprendizado CompetenceFinder, que aplicado com os alunos, permite mensurar seu 
desempenho em atividades que desenvolvem as habilidades de abstração, interpretação de texto e 
raciocínio lógico.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Aprendizagem de Algoritmos

No processo de aprendizagem em algoritmos computacionais, é exigido dos alunos a análise 
do problema e utilização de raciocínio lógico para a resolução do mesmo através de uma solução na 
forma de algoritmo. Para chegar ao resultado final de um programa de computador, o aluno precisa 
identificar e compreender uma lógica de resolução do problema dado e organizar suas ideias em 
forma de código (LOPES et al., 2017).

2.2 Habilidades e Competências

Perrenoud (2013) menciona que a habilidade está relacionada a uma representação de 
procedimento, o saber fazer. É um esquema complexo, que une conhecimentos e técnicas específicas 
para a realização de determinadas tarefas. Está diretamente relacionado com a execução de uma 
determinada ação. Exemplo, saber ler.

Por sua vez, competência está relacionado ao processo de reunir habilidades, conhecimentos e 
experiências anteriores, mobilizando-as para resolver uma situação inédita, onde a mera repetição de 
ações cometidas anteriormente não adequadas para sua solução (PERRENOUD, 2019). Exemplo, ler 
um texto e compreender o seu conteúdo.

2.3 Objeto de Aprendizagem

Recurso da prática pedagógica, os Objetos de Aprendizagem (OA) são utilizados no 
processo de ensino. Behar (2013) explica que o conceito de OA ainda não é consenso absoluto, 
sendo amplamente debatido no meio acadêmico. Conforme a autora, uma abordagem define 
qualquer material digital com objetivo educacional como um OA. A autora menciona também que 
outra abordagem é a de Wiley apud Behar (2013, p. 63), que define objeto de aprendizagem como 
“qualquer entidade, digital ou não digital, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante 
a aprendizagem apoiada na tecnologia”.
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3. Metodologia

Este estudo foi dividido em cinco partes: Pesquisa Bibliográfica, Proposta, Desenvolvimento 
do Objeto de Aprendizagem CompetenceFinder, Intervenção Pedagógica e Análise dos Resultados.

A Pesquisa Bibliográfica permitiu escolher dentre as habilidades e competências mais citadas 
pelos autores, três delas para serem identificadas pelo Objeto de Aprendizagem CompetenceFinder: 
abstração, interpretação de texto e raciocínio lógico.

O CompetenceFinder utiliza jogos e através do desempenho na pontuação destes, mensura o 
resultado para identificar a presença ou não das habilidades e competências acima citadas

Está previsto uma Intervenção Pedagógica na disciplina de Algoritmos e Programação do 
semestre letivo 2019A dos cursos de graduação em computação da Universidade Vale do Taquari 
– Univates. Nesta etapa será apresentado o CompetenceFinder aos alunos, solicitando que realizem 
as atividades propostas no OA e após respondam a um questionário e de satisfação. Posteriormente 
serão analisados os resultados dos alunos nas atividades do OA e as respostas do questionário para 
ver a satisfação dos estudantes ao interagir com o CompetenceFinder. 

4. Considerações Finais

Com a aplicação do OA espera-se conseguir identificar as habilidades e competências de 
raciocínio lógico, interpretação de texto e abstração, de forma eficaz. Além disso, colaborar com a 
evolução do processo de ensino a partir da disponibilização do CompetenceFinder, que visa apoiar o 
trabalho dos professores da disciplina de Algoritmos e Programação. 
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Resumo. A BrasRede Telecomunicações Ltda possui um alto número de equipamentos nas 
instalações de clientes, logo os administradores de rede e técnicos enfrentam complexas rotinas para 
realizar o gerenciamento de configuração destes equipamentos, já que soluções personalizadas de 
acordo com as necessidades da empresa não estão disponíveis. Dessa forma, este trabalho tem por 
objetivo desenvolver uma solução personalizada de gerenciamento e monitoramento remoto com os 
parâmetros estabelecidos pela empresa. Para tanto será desenvolvido um sistema web com Django, 
React e PostgreSQL. Com a linguagem de programação Python aliada ao framework Django, 
serão implementadas bibliotecas para executar comandos com os protocolos SSH e SNMP nos 
equipamentos selecionados por meio de uma interface gráfica. O sistema será testado e analisado 
primeiramente em um ambiente de testes para posteriormente será validado em um ambiente de 
produção. Os experimentos serão realizados na empresa BrasRede Telecomunicações Ltda, já que 
a mesma oferece todos os recursos e ambientes necessários para os testes e análises. Uma pesquisa 
qualitativa por meio de questionário será aplicada após o sistema passar por um período experimental 
na empresa, a fim de avaliar características como usabilidade e serventia, para posteriormente ser 
implementado de forma duradoura.
Palavras-chave: Gerenciamento de configurações. Telecomunicações. Desenvolvimento de sistema.

1. Introdução

No início de 2018 a tecnologia FTTH (Fibra para o lar) foi adotada pela BrasRede 
Telecomunicações, possibilitando a entrega dos serviços prestados a um maior número de assinantes e 
consequentemente aumentando o número de recursos a serem gerenciados. Equipamentos e sistemas 
de diversas fabricantes interagem entre si para estabelecer e manter tais serviços. Devido ao grande 
volume e abrangência geográfica, o equipamento nas instalações do cliente é o dispositivo que mais 
impõem desafios às equipes técnicas. 

Conforme Burgess (2006), quanto maior o número de equipamentos na rede, maior 
o desafio na sua administração. Ainda, segundo Comer (2007), quando existe uma grande 
variedade de equipamentos produzidos por diversos fabricantes as dificuldades enfrentadas pelos 
administradores de redes também crescem. Logo, é preciso que o pessoal técnico tenha informações 
e ferramentas integradas disponíveis para uma rápida detecção e correção de um possível sinistro 
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nestes equipamentos. Com esta alta diversidade de fabricantes, não há na empresa uma ferramenta 
para gerenciar todos estes equipamentos de uma forma integrada, exigindo que o técnico colete 
informações de vários sistemas diferentes, para então tomar uma ação corretiva.

Para o administrador verificar a versão de software dos equipamentos na casa do cliente, por 
exemplo, ele deve extrair informações de três sistemas diferente. Ele deve extrair do software de 
gestão (ERP) os dados de autenticação dos equipamentos, ou seja, vincular o equipamento que está 
provendo o acesso a determinado assinante. Então ele deve extrair as sessões destes assinantes, que 
normalmente são os seus respectivos endereços ip, e relacionar eles com os assinantes. Coletadas 
os dados, deve ser executado um comando no equipamento que está na casa de cada assinante para 
obter a sua versão de firmware. Se trata de um processo com objetivo simples, mas de execução 
complexa e trabalhosa.

Um sistema que simplifique os processos como o descrito acima e que ainda permita aos 
usuários com menos conhecimentos ou credenciais de acesso às executarem, pode aperfeiçoar e 
facilitar o suporte técnico.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução que faça a integração de todas 
as informações dos sistemas envolvidos da provedora até o equipamento de Internet que está na 
casa do cliente e que é utilizado para estabelecer a conexão. Cada conexão de um cliente recebeu 
a denominação de host para então da base de dados do software de gestão utilizado no provedor, 
serem extraídos para cada um os campos, razão social do cliente, o endereço físico e IP vinculado ao 
equipamento, ponto de acesso ao qual está conectado, senha do equipamento, usuário para autenticação 
PPP, serial do equipamento e se a conexão for do tipo FTTH, obter a caixa de atendimento e a porta 
relacionada. 

Com estes dados o sistema deve providenciar ações de consulta ou reconfiguração por meio 
da execução de scripts cadastrados dinamicamente e que possam ser executados pelo operador. Ao 
construir tal sistema, pretende-se reduzir a quantidade de tempo e o número de erros envolvidos no 
processo de gerenciamento e atualização destes equipamentos. 

2. Procedimentos metodológicos

Este trabalho utiliza uma abordagem de natureza qualitativa, os procedimentos técnicos 
empregados são as pesquisas bibliográficas e explicativas e os objetivos são de natureza descritiva e 
exploratória.

A linguagem de programação escolhida foi o Python junto com o JavaScript para disponibilizar 
o mesmo na arquitetura cliente-servidor web, dessa forma é possível controlar quem o utiliza e 
gerenciar melhor as permissões de acesso aos sistemas da rede da provedora. O lado servidor é 
encarregado de extrair dados do banco de dados do software de gestão utilizando a linguagem SQL 
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assim como executar todos os comandos de consulta e reconfiguração através dos protocolos SSH, 
Telnet e SNMP.

3. Resultados preliminares

Até o momento, o sistema se encontra em desenvolvimento. Entretanto, parte dele já está 
funcional e já foi disponibilizado aos usuários para avaliação e alinhamento do trabalho a ser feito.

Em testes, o sistema já é capaz de realizar as principais funções projetadas, realizar a extração 
das informações do software de gestão para em seguida buscar as informações relacionadas com cada 
cliente no ponto de acesso ao qual o mesmo se encontra conectado. Conforme pode ser visualizado 
na Figura 1, o sistema extrai os dados relacionados ao cliente no software de gestão para em seguida 
fazer a busca por meio de script as informações, como nível de sinal e versão de firmware nos hosts 
relacionados.

Figura 1 - Demonstração do sistema em funcionamento.

Fonte: Do autor (2019).

Após a conclusão do sistema, ele será disponibilizado para os funcionários da BrasRede 
o utilizarem e avaliarem, a fim de constatar se o mesmo atende os requisitos e funcionalidades 
requeridas pelos usuários. Para tanto, serão realizados questionamentos individuais com os usuários 
que utilizam o sistema a fim de descobrir se a integração dos sistemas funcionou de acordo com o 
esperado e serviu para reduzir os desafios encontrados por eles nas tarefas relacionadas.
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Resumo: Possibilitar total segurança e confidencialidade de dados em dispositivos conectados à 
Internet é um grande desafio. Com a evolução da tecnologia, novas formas de ataques cibernéticos 
vão surgindo e assim geram um enorme perigo aos usuários e às corporações. Da mesma maneira que 
esses novos ataques vão surgindo, novas ferramentas para prevenção são criadas, como por exemplo 
os honeypots, os quais ainda são pouco conhecidos. Estes possuem um papel extremamente importante 
na identificação e no combate a esses ataques. Sendo assim, este trabalho visa a implementação 
e avaliação de um honeypot em um dispositivo de baixo custo, que possa simular uma máquina 
vulnerável a ataques, com a finalidade de distrair o atacante e também de atuar como um detector de 
ataques. O trabalho descreve a montagem e configuração de um setup baseado no hardware modular 
provido pela plataforma Raspberry Pi, tendo o foco testar este equipamento em vários cenários e 
mapear tanto o seu desempenho quanto sua capacidade de detectar ameaças externas.
Palavras-chave: Segurança de Redes, Vulnerabilidades, Honeypots, Raspberry Pi

1. Introdução

Segundo Assunção (2002), a vulnerabilidade nos sistemas informatizados não é nenhuma 
novidade e, mesmo com o crescimento dessa tecnologia, muitas pessoas ainda possuem um grande 
medo do computador, devido à sua inexperiência com o mundo informatizado.

A vulnerabilidade da rede ou de um sistema ocorre devido a falhas de projeto ou na 
implementação de um serviço, protocolo ou software mal configurado. E mesmo após corrigir falhas 
encontradas, outros bugs poderão estar presentes nessas aplicações (NAKAMURA; GEUS, 2007).

De acordo com o CERT.BR (2019), o Brasil teve mais de um milhão de ataques cibernéticos 
registrados no ano de 2014, sendo que esse número teve uma queda de 31% em 2015. Mesmo assim, 
os dados mostram que a partir de 2014 o país obteve uma média de mais de 750 mil incidentes por 
ano.

O honeypot (pote de mel) é uma ferramenta projetada para interagir com um invasor, se 
passando por um equipamento legítimo de uma empresa, inclusive simulando falhas e portas de 
comunicação abertas para atrair os atacantes. Considera-se um honeypot como uma armadilha, sendo 
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uma isca para os invasores. A partir dele o administrador do sistema pode detectá-los e aprender 
muito mais sobre os ataques (NAKAMURA; GEUS, 2007).

2. Procedimentos metodológicos

Devido ao foco do trabalho ser a implementação de um honeypot em um servidor de baixo 
custo, foi escolhido como servidor um microcomputador de placa única, produzido pela Raspberry 
Pi Foundation. O modelo utilizado para a configuração e os testes foi o 3 B+, que é o modelo mais 
completo da série 3.

Segundo a Raspberry Pi Foundation (2019), o modelo 3 B+ possui como processador um chip 
da marca Broadcom, modelo BCM2837B0. Este possui quatro núcleos construídos com a arquitetura 
ARM (Acorn RISC Machine), sendo o modelo Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC, que opera com 
uma frequência de 1.4 GHz.

Com esse microcomputador, está sendo analisada sua viabilidade para hospedar um honeypot, 
a partir de testes de intrusão e também da possibilidade de instalação de outras ferramentas e sistemas 
operacionais compatíveis com elas.

2.1. Testes Realizados

Os primeiros testes realizados foram efetuados com o sistema operacional original do 
Raspberry Pi que é o Raspbian. Com esse sistema foi possível implementar o HoneyPi, que é um 
honeypot de baixa interatividade, onde apenas são simulados alguns serviços e portas abertas. Com 
esse honeypot em pleno funcionamento, foi utilizada a ferramenta nmap para fazer um scan de portas 
no endereço IP do honeypot, no caso 192.168.0.103. Após esse teste com o nmap foi utilizada uma 
outra ferramenta chamada de Advanced Port Scanner com o qual foi obtido um resultado semelhante. 
O último teste realizado com o HoneyPi foi uma tentativa de acesso ao servidor (honeypot) via telnet 
e para esse teste foi utilizado a ferramenta Putty para tentar realizar o acesso na porta 23.

Após esses testes iniciais com o HoneyPi, que possui uma baixa interação com o atacante, foi 
instalado o sistema operacional Ubuntu MATE no Raspberry Pi, além da ferramenta Docker.

O Docker é uma ferramenta que cria containers, os quais são unidades-padrão de software 
que empacotam o código e podem ser utilizados em outras plataformas. Em particular, dentro de 
um container é possível executar apenas uma aplicação ou serviço, sem ter a necessidade de uma 
máquina virtual completa. O Docker virtualiza apenas a parte lógica em vez do hardware da máquina, 
por isso é mais flexível e mais eficiente. (DOCKER INC, 2019).

Com o Docker foi viabilizada a possibilidade de implementar uma honeynet (uma rede com 
vários honeypots). Para essa implementação, foi criado um container com o sistema RouterOS da 
empresa Mikrotik, a qual o utiliza em seus roteadores.

Após os testes com o Docker e RouterOS, foi ainda analisada a viabilidade da instalação de 
um sistema operacional Windows no Raspberry Pi para utilizar com o Valhala Honeypot, pois este 
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é uma ferramenta exclusiva para Windows. Para esse experimento, foi instalado o Windows 10 IoT 
Core e Windows 10 WoA (versão para dispositivos ARM).

3. Resultados e Discussão

Os resultados dos primeiros testes de intrusão foram adequados, pois o primeiro com a 
ferramenta nmap teve um resultado satisfatório. Logo que o scan foi feito, um e-mail foi recebido, 
alertando o administrador da rede de um possível ataque. Como reportado pela ferramenta nmap, o 
honeypot apresentou as portas abertas, mas em contrapartida foi possível detectar que o dispositivo se 
tratava de um Raspberry Pi, deixando explícito para o atacante que não se tratava de um computador 
ou servidor regular. O teste com a ferramenta Advanced Port Scanner teve o mesmo resultado que o 
nmap.

No terceiro teste, quando foi feito o acesso telnet no honeypot com a ferramenta Putty, o 
atacante logo poderia perceber que estava sendo enganado, pois o HoneyPi possui uma baixa 
interatividade, portanto não simula um acesso real. Dessa forma, ao tentar se conectar ao honeypot, 
logo o invasor recebe uma mensagem de erro.

Nos testes efetuados com Docker e com o RouterOS foi possível analisar que o Raspberry Pi 
não consegue executar satisfatoriamente todas essas ferramentas. O container conseguiu se tornar 
operacional. Ao realizar o scan as portas aparecem abertas, porém na hora de realizar o acesso o 
mesmo não acontece e em várias tentativas todo o processamento do Raspberry Pi é utilizado, sendo 
que este acaba travando. Essa mesma limitação de hardware foi vista quando ocorreu a tentativa de 
instalar versões especializadas do Windows.

Os testes com o Valhala Honeypot não foram possíveis até o momento, pois ele não é 
compatível com a versão Windows 10 IoT Core que é própria para o Raspberry Pi. Devido a isso é 
necessário utilizar formas alternativas de instalar esse sistema. Porém algumas dessas formas utilizam 
virtualização e devido a isso já foi percebido que há essa limitação no hardware do dispositivo.

4. Conclusão

Com os testes feitos até o momento podemos concluir que é possível implementar um honeypot 
em um Raspberry Pi, porém sendo necessário buscar soluções mais otimizadas e que tenham um 
menor consumo dos recursos do microcomputador. Apenas assim o dispositivo conseguirá suportar 
várias tentativas de ataque, o que permite que funcione consistentemente como um honeypot. O 
objetivo é chegar em uma boa estrutura que possa sofrer ataques e que não deixe quaisquer indícios 
de que é uma isca.
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Resumo. Aplicativos móveis são cada vez mais importantes na sociedade. Com o desenvolvimento 
da indústria de tecnologia e o surgimento de smartphones, tablets e outros dispositivos com 
inúmeros novos recursos, os sistemas operacionais portáteis possibilitaram o desenvolvimento de 
aplicações para os mais diversos fins. Paralelamente, os processos de desenvolvimento evoluíram 
consideravelmente, devido aos desafios originados com os avanços da tecnologia. Decorrente de 
tal progresso, originaram-se temas acerca do controle do tamanho dos aplicativos, da criação de 
novos meios de distribuição de apps e a viabilidade de modularização dos mesmos. Sendo assim, 
o presente trabalho realiza o desenvolvimento de uma aplicação e a validação do novo formato de 
criação de aplicativos para o sistema operacional Android, enfatizando a modularização dos recursos. 
Além disso, é exibido o relato da implementação da aplicação supracitada para o referido sistema 
operacional, incorporando o novo formato de desenvolvimento mencionado anteriormente. Para fins 
elucidativos, estão sendo criados módulos dinâmicos que fazem uso das tecnologias de Realidade 
Virtual. Ainda, testes de recursos técnicos estão em curso, verificando informações como o tamanho 
do aplicativo e dos módulos e o gerenciamento da entrega dos mesmos.
Palavras-chave: Aplicação móvel. Android. Modularização. Realidade Virtual.

Introdução

Os aplicativos móveis tornaram-se cada vez mais importantes nos tempos atuais, sendo eles 
promovidos majoritariamente pelo advento do smartphone. Hoehle e Venkatesh (2015) ressaltam 
que na maioria dos países desenvolvidos, as pessoas frequentemente possuem mais de um aparelho 
móvel.

Conforme Novac et al. (2017), com o lançamento do Android, a Google alterou 
permanentemente a visão do que se considera um sistema operacional. Além de ser um sistema 
operacional, ele é capaz de transformar qualquer dispositivo móvel em um computador portátil. 
Suplementar a isso, o Google Play é um serviço de lojas online que oferece músicas, filmes, livros, 
aplicativos e jogos ao Android.

Devido ao amplo ecossistema onde o Android está instalado, criar um aplicativo que opere 
nos vários dispositivos existentes torna-se um problema, já que existem inúmeras arquiteturas de 
processadores, vários tamanhos e densidades de telas e inúmeros idiomas. Com isso em vista, foi 
criado o Android App Bundle, que se trata de um novo formato de desenvolvimento de aplicações, 
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onde os códigos e recursos do aplicativo são divididos em módulos. Em seguida, o App Bundle 
é enviado à Play Store, e ela passa a ser responsável por gerar aplicativos otimizados para cada 
dispositivo e encaminhá-los aos mesmos.

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um aplicativo para a plataforma Android 
utilizando o referido formato. A aplicação desenvolvida contemplará dois módulos contendo recursos 
de Realidade Virtual, que foram incorporados como componentes modulares a serem instalados sob 
demanda, por intermédio dos novos módulos de recursos dinâmicos. Em seguida, dados sobre o 
gerenciamento da entrega dos módulos, o tamanho do aplicativo e dos módulos de recursos dinâmicos 
serão coletados e interpretados, visando a aprovação das tecnologias empregadas.

Metodologia

Neste aplicativo, foram utilizadas as tecnologias de desenvolvimento de cenários 3D e de 
aplicações móveis voltadas à plataforma Android. Dois cenários foram criados por meio do motor 
de jogo Unity, com suporte às tecnologias de Realidade Virtual, e em seguida incorporados a um 
aplicativo Android. Tais cenários não estarão instalados em um dispositivo por padrão, sendo 
entregues dinamicamente aos aparelhos sob demanda.

Para que a entrega sob demanda seja possível, o aplicativo foi desenvolvido no formato App 
Bundle, onde a base da aplicação contém uma lista com os módulos disponíveis e cada cenário está 
contido em um módulo. Então, o aplicativo foi enviado à Google Play Store juntamente de um dos 
módulos, visando a realização de testes da aplicação. Tal envio à loja online ocorreu devido ao uso de 
APIs existentes na mesma que gerenciam a solicitação e o envio dos módulos de recursos dinâmicos 
existentes no app.

Experimento

O projeto objetiva estruturar uma aplicação que contenha módulos de recursos dinâmicos, 
cada um com um cenário de Realidade Virtual específico. O usuário poderá realizar o download de 
qualquer um dos módulos a qualquer momento, já que a instalação do app em um dispositivo contará 
somente com a base da aplicação, de onde será possível instalar os módulos a partir de uma lista.

A Figura 1 ilustra a arquitetura que compõe um Android App Bundle, onde os blocos azuis são 
os códigos e recursos utilizados pela Google Play para criar os aplicativos específicos aos dispositivos-
alvo. Enquanto isso, os blocos base/, feature1 e feature2 são os diretórios-topo da aplicação, e o 
bloco BUNDLE-METADATA/ trata-se do diretório com arquivos de metadados utilizados pelas lojas 
de aplicativos (e que não são inclusos no app).

Enquanto isso, o diretório manifest/ armazena os arquivos de manifesto de cada módulo, o 
diretório dex/ armazena os arquivos compilados das classes de cada módulo, o diretório root/ guarda 
arquivos relocados à raiz de qualquer aplicativo que inclua o módulo localizado nesse diretório, e 
os diretórios res/, lib/ e assets/ são idênticos a qualquer aplicação, onde a Google Play examina e 



255 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

seleciona somente os arquivos específicos que atendam às configurações dos dispositivos. Por fim, os 
arquivos .pb descrevem o conteúdo de cada módulo às lojas de aplicativos, oferecendo dados sobre 
o mesmo (arquivo “BundleConfig.pb”), ou descrições de código e recursos dos módulos (arquivos 
“native.pb” e “resources.pb”) que são utilizados para otimizar um aplicativo para diferentes 
especificações.

Figura 1. Arquitetura de um Android App Bundle

O presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, onde a análise do funcionamento 
da entrega de recursos em aparelhos físicos está em curso. O aplicativo já contém um cenário 
concluído e o primeiro já se encontra na Play Store, e testes estão sendo conduzidos para avaliar o 
referido funcionamento para a entrega e a instalação do módulo de recurso dinâmico que contém o 
cenário citado anteriormente. Também, está em curso a coleta de dados como o tamanho do app e do 
módulo, a fim de avaliar tais dados anterior e posteriormente à instalação do módulo.

Enquanto isso, o segundo cenário está passando por ajustes menores e está próximo de 
sua finalização. O próximo passo é a incorporação do cenário à aplicação, tornando-o o segundo 
módulo de recurso dinâmico. Após a criação do módulo, os testes conduzidos no primeiro módulo 
serão feitos novamente, visando os mesmos objetivos exibidos anteriormente. Adicionalmente, será 
feita a análise do funcionamento da atualização da aplicação, juntamente dos módulos contidos na 
mesma. Finalmente, todas as informações e dados coletados serão reunidos e avaliados, objetivando 
a validação das tecnologias utilizadas.
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Resumo. Os clusters computacionais, devido ao seu baixo custo e alta escalabilidade, vêm se 
tornando ótimas alternativas para cenários que exigem alto desempenho e/ou alta disponibilidade. 
Para atender a tais cenários, muitas vezes, a eficiência energética destes arranjos é desconsiderada, 
levando estes a consumirem quantidades elevadas de energia, o que gera grande impacto nos custos 
operacionais do cluster, bem como no meio ambiente. O presente trabalho tem por objetivo analisar 
o grau de eficiência energética em clusters computacionais de alta disponibilidade, implementados 
a partir de tecnologias de virtualização. A fim de possibilitar a análise, está sendo configurado um 
cluster de dois nós, composto por servidores do tipo blade, sob os quais está sendo utilizado o 
sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.6 e a ferramenta de virtualização KVM (Kernel 
Virtual Machine), presente na distribuição Linux utilizada. Após finalização da configuração, serão 
efetuadas medições sob diferentes cargas de trabalho, utilizando para tal aplicações de gerenciamento 
do próprio servidor, como o iDRAC, além de ferramentas como um alicate amperímetro. Por meio 
do uso recursos de gerenciamento de energia presentes no sistema e de técnicas de virtualização e 
balanceamento de carga, espera-se evidenciar a redução no consumo de energia elétrica, tornando o 
arranjo mais eficiente e sustentável.
Palavras-chave: Cluster. Eficiência energética. Alta disponibilidade.

Introdução

Segundo Pereira Filho (2004) e Kopp (2012), um cluster computacional é definido como 
um aglomerado de computadores, os quais operam de forma conjunta para a realização de uma 
tarefa computacional específica. O cluster é formado por diversos computadores, chamados de nós 
(podendo também ser referenciados como nodes ou nodos). Assim como qualquer outro arranjo de 
sistema distribuído, o cluster deve ser percebido pelo usuário como um sistema uniforme.

Um cluster computacional pode ser utilizado para prover alta disponibilidade de serviços, 
tais como ambientes de virtualização ou servidores web. A fim de sustentar aplicações críticas, este 
tipo de cluster adota a redundância como elemento principal, onde máquinas idênticas, tanto em 
hardware quanto em software, compõem a estrutura (KOPP, 2012).
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Em alguns ambientes de cluster, como em um cluster de alta disponibilidade, a preocupação 
com a eficiência energética do arranjo acaba muitas vezes por ser posta de lado, priorizando outros 
pontos como diminuição do downtime e disponibilidade de serviços. Dados os custos cada vez mais 
elevados da energia elétrica aliados ao impacto ambiental causado pela sua geração, a melhoria na 
eficiência energética não deve ser desprezada e, sim tornar-se cada vez mais um ponto principal no 
planejamento de novos projetos (FELLER; MORIN; LEPRINCE, 2010). 

Este trabalho tem por objetivo analisar o grau de eficiência energética em clusters 
computacionais de alta disponibilidade, implementados a partir de tecnologias de virtualização. 

Procedimentos Metodológicos

Como base para o desenvolvimento do trabalho foi efetuada uma pesquisa bibliográfica e 
documental, na qual foram consultadas publicações acadêmicas, bem como manuais e documentos 
técnicos das ferramentas utilizadas.

A fim de prover um ambiente para a coleta e análise de dados, foi configurado um cluster 
computacional de alta disponibilidade, composto por dois nós, ambos executando o sistema 
operacional Red Hat Enterprise Linux 7.6. O cluster provê como recurso um hypervisor baseado em 
KVM, sob o qual serão configuradas máquinas virtuais diversas, a fim de simular cargas de trabalho 
variadas.

Através do uso de ferramentas de gerenciamento de energia presentes no sistema e de técnicas 
de virtualização e balanceamento de carga, espera-se evidenciar a redução no consumo de energia 
elétrica do arranjo. O cluster foi configurado utilizando como ambiente o datacenter educacional 
da Univates, no qual foram utilizados dois servidores do tipo blade e um armazenamento de dados 
compartilhado em rede. A fim de possibilitar a coleta dos dados de consumo do arranjo serão 
utilizadas aplicações de gerenciamento do próprio servidor, como o iDRAC, além de ferramentas 
como um alicate amperímetro.

Resultados e Discussão

O cluster está em fase de implementação e configuração, sendo que até o momento foram 
efetuadas as seguintes etapas: instalação do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 7.6 em 
ambos os nós; configuração da rede interna de comunicação entre os nós; configuração da rede de 
armazenamento compartilhado; configuração da rede externa; configuração inicial do pacemaker e 
corosync; configuração do armazenamento compartilhado, no qual foi adotado o sistema de arquivos 
GFS2 (Global File System 2), próprio para ambientes de cluster, aliados aos recursos de DLM e 
CLVM, os quais gerenciam a escrita e leitura em um disco compartilhado; configuração de recursos 
do tipo VirtualDomain, que são máquinas virtuais executadas no hypervisor KVM.

Foram configurados dois recursos de isolamento (também chamado de fencing) do cluster, 
mas devido a limitações ainda não corrigidas da rede interna, estes encontram-se desabilitados.
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A fim de testar a movimentação de recursos entre os nós do cluster, foram efetuados testes de 
migração das máquinas virtuais. A migração está ocorrendo, mas ainda com um período de downtime, 
na qual a máquina virtual é suspensa no nó atual, migrada e reestabelecida no novo nó, ocorrendo 
ainda erros em tentativas de migração em tempo real. A migração em tempo real é necessária em 
um ambiente de alta disponibilidade, visto que propicia a migração de máquinas virtuais sem que o 
usuário desta perceba que o processo está ocorrendo. Este erro ainda está sendo investigado e espera-
se corrigi-lo antes da coleta de dados de consumo energético.

Após configuração do cluster e otimização de seus recursos, será efetuada a coleta de dados 
de consumo energético, a fim de poder analisar o seu grau de eficiência energética sob cargas de 
trabalho variadas. Também serão efetuados experimentos para certificar a alta disponibilidade do 
arranjo e funcionamento dos serviços de monitoramento do cluster.

Conclusões

Com o trabalho desenvolvido até o momento foi possível verificar as diversas variáveis 
necessárias para a correta configuração de um cluster de alta disponibilidade, bem como o alto 
nível de complexidade envolvido em cada uma delas. Dessa forma, configurações de cluster como 
a que está em desenvolvimento apresentam um grande nível de customizações possíveis, fator este 
que possibilita otimizações que prezem pela alta disponibilidade, sem desconsiderar a eficiência 
energética, um dos objetivos do estudo aqui mencionado.

De acordo com o proposto, percebe-se que a solução é viável e que os clusters funcionam de 
acordo com as especificações do fabricante. Neste momento estão sendo finalizadas as variáveis de 
automação do cluster, antes da coleta de dados final.
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Resumo. Embora muitos dispositivos de interação tenham sido desenvolvidos para aprimorar a 
maneira que interagimos com ambientes virtuais, a Interação Natural (IN) ainda é considerada a mais 
eficiente. A comunicação humana é naturalmente composta por gestos, expressões e movimentos. 
Desta forma, o processo de interação torna-se mais intuitivo, pois elimina a necessidade de 
esforço cognitivo no aprendizado de novos comandos na realização de tarefas. As aplicações Web 
correspondem à plataforma mais utilizada no momento para a criação de novas soluções, no entanto, 
sua principal forma de interação ainda ocorre por meio de dispositivos tradicionais, como teclado e 
mouse. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de Interação Natural em 
ambientes virtuais para a plataforma web. Será desenvolvido um ambiente interativo, utilizando 
a especificação webVR e uma câmera digital. Através da Computação Visual (CV) são realizadas 
a leitura e interpretação dos movimentos dos usuários em tempo real. A validação dessa solução 
envolverá alunos dos cursos de computação de uma instituição de ensino. Durante os testes, os alunos 
irão interagir através de movimentos naturais, manipulando objetos em um ambiente de Realidade 
Virtual (RV). Serão avaliados critérios como: processamento dos gestos, desempenho da aplicação no 
cliente, precisão dos movimentos e usabilidade.
Palavras-chave: Interface Homem Computador, Realidade Virtual, Computação Visual

1. Introdução

Há um certo tempo a Realidade Virtual (RV) fora explorada apenas pela indústria de 
entretenimento, principalmente no desenvolvimento de jogos. No entanto, alguns dos consoles 
acabaram destinados também, para a área da saúde, como uma alternativa e auxílio a tratamentos 
fisioterapêuticos. Outros experimentos, exploraram tratamento de fobias e transtornos psíquicos.

A Realidade Virtual é considerada como uma interface avançada para o usuário que envolve 
a simulação em tempo real, sob um ambiente tridimensional (3D) e capaz de interagir com múltiplos 
canais sensoriais. Trata-se de um ambiente sintético, com a possibilidade de imersão, interação, 
navegação e resposta aos movimentos executados sob este ambiente (BURDEA; COIFFET, 2003).

Em busca de aperfeiçoar os sistemas de Realidade Virtual, a Interação Natural (IN) 
visa melhorar o modo como o usuário interage com os ambientes virtuais. A Interação Natural é 
considerada mais intuitiva, pois elimina a necessidade de dispositivos ou aprendizado adicional, 
facilitando e promovendo uma agradável imersão aos usuários (VALLI, 2007). A interpretação da 
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Interação Natural é geralmente realizada por meio da Computação Visual (CV), na qual, através de 
câmeras digitais possibilita extrair as informações necessárias para o reconhecimento dos movimentos 
e gestos em tempo real (VALLI, 2007). 

Dado ao avanço computacional, este projeto visa desenvolver uma aplicação, a fim de 
promover o uso da Realidade Virtual e a Interação Natural na plataform web, bem como comparar o 
desempenho dos algoritmos utilizados para a Computação Visual nesta plataforma.

2. Procedimentos Metodológicos

O aplicativo desenvolvido atua nos navegadores web que possuam suporte à especificação 
webVR. O desenvolvimento utilizou a linguagem de programação JavaScript e duas bibliotecas de 
código aberto para a implementação da Computação Visual: OpenCV (OPENCV, 2019) e TensorFlow 
(TENSORFLOW, 2019). Esta implementação baseia-se inicialmente nos seguintes algoritmos: BGS, 
HAAR e COCO-SSD. A aplicação disponibiliza um desafio virtual, no qual, os usuários podem 
interagir por meio de movimentos naturais. O escopo está limitado apenas para o reconhecimento 
dos movimentos dos punhos, a fim de validar a viabilidade destas tecnologias em um ambiente web. 
Os algoritmos serão validados com base nos seguintes critérios: taxa de quadros por segundo (FPS), 
precisão do rastreamento e assertividade/pontuação do exercício por parte dos usuários.

3. Resultados

Foram coletados os dados a partir do protótipo inicial desenvolvido (Figura 1). Os resultados 
(Figura 1) apresentam os dados referentes à taxa de quadros por segundo em diferentes navegadores, 
mas com o uso da mesma placas gráfica e processador. Através dos resultados parciais, os 
algoritmos HAAR e COCO-SSD apresentaram uma alta discrepância em relação ao algoritmo BGS, 
principalmente pelo fato de que a técnica utilizada por este algoritmo não envolve o aprendizado de 
máquinas (machine learning), apenas processamento de imagens. Desta forma, este algoritmo sofre 
grande interferência por qualquer objeto que esteja em movimento, como por exemplo o movimento 
natural da face do usuário.

Figura 1 - (a) Protótipo desenvolvido. (b) Desempenho dos algoritmos.
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4. Discussão e Conclusão 

Embora os algoritmos HAAR e COCO-SSD tenham apresentado resultados superiores ao 
algoritmo BGS, as expectativas não foram totalmente atingidas. Todos os algoritmos apresentaram 
em certos momentos inconsistências no rastreamento, bem como interpretações errôneas da face 
do usuário. Apesar disso, a execução da aplicação não foi comprometida. Os resultados ainda não 
apresentam dados dos alunos mencionados. A aplicação encontra-se em fase de conclusão, com os 
algoritmos implementados, o cenário finalizado e a jogabilidade em fase de testes de laboratório. 
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Resumo. A ideia central deste projeto apresenta a elaboração de um modelo experimental para um 
sistema de gerenciamento na geração de energia conforme a carga consumida, este sistema monitorará 
a potência da carga consumida através de um inversor de frequência comercial para uso doméstico. 
O gerenciamento na geração energética deste sistema proposto ocorrerá pelo meio de um modulador 
PWM (Pulse-Width-Modulation), este circuito opera através do chaveamento de um transistor de 
potência, comutando o mesmo pela ação do PWM, com isso o sistema apresentado terá como função 
assegurar uma tensão de 24 Vcc de saída para a alimentação de inversor de frequência. Conforme o 
aumento da carga de saída via inversor de frequência o sistema comutará para mais ou para menos a 
tensão na entrada do conversor Boost. Esta ação irá acontecer por meio das leituras de tesão e corrente 
na entrada do inversor de frequência, estas grandezas mensuradas darão base para atuação de um 
controlador PID (Proporcional Integral Derivativo) em um dispositivo eletromecânico para simulação 
de uma válvula de controle de vazão, por onde sucederá o movimento rotativo em um potenciômetro, 
controlando o fluxo de energia em um regulador de tensão, sendo este utilizado para simulação de um 
aerogerador, com isso fornecerá mais ou menos tensão para o conversor Boost proposto. Logo com 
a tensão variável, a proposta deste sistema fornecerá uma corrente contínua constante, está garantida 
por via da utilização de um circuito transistorizado especificamente projetado para manter a corrente 
fixa, assim a variável a ser manipulada será a tensão elétrica a ser gerada, entregando desta forma, a 
potência almejada na saída do inversor de frequência.
Palavras-chave: Geração de energia, controle PID, conversor Boost.

Introdução 

A necessidade no atendimento da demanda energética sendo em variadas áreas gerando o 
mínimo de impacto possível, seja ele ambiental ou social, faz manifestar-se o anseio pela análise de 
fontes alternativas de geração energética. Para o indivíduo expandir sua eficácia no trabalho, faz-se 
necessário o uso das altas tecnologias que chegam a fim de converter as diversas formas energéticas 
acessíveis na natureza, como do sol, da água, do vento ou dos combustíveis fósseis (COELHO et al., 
1991).

Para Palz (1995), o aproveitamento de pequenos potenciais hidráulicos, da biomassa, do vento 
e do sol, são as alternativas mais propícias. Pensando em um sistema mais compacto pode-se abranger 
estas fontes de geração sistema de geração de uso doméstico. Contudo Sempre houve uma criticidade 
tecnológica sobre tema armazenamento de energia elétrica, para isso existem diversas tecnologias de 
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armazenamento de energia, dentre as tecnologias mais maduras estão: os sistemas de ar comprimido 
(CAES), este sendo uma tecnologia que armazena, mecanicamente, a energia em ar comprimido, 
para que possa ser utilizada posteriormente (ABELHO, 2011). Trata-se de uma tecnologia de baixo 
custo para armazenar grandes quantidades de energia elétrica, sendo uma das poucas tecnologias 
de armazenamento de energia adequadas para aplicações de longa duração (BARNES e LEVINE, 
2011).

Procedimentos Metodológicos

O sistema proposto será incrementado com o uso de uma placa microcontroladora, onde 
estará monitorando a carga consumida e com isso controlar a geração o fluxo de fluido de energia 
potencial armazenado em um sistema de ar comprimido, através do conceito de gerar mais ou menos 
potência no gerador conforme a carga utilizada, este protótipo será focado no controle de potência 
e não no sistema de geração energética. O protótipo terá seu desenvolvimento baseado em placa 
microprocessada Arduino e contará com um conjunto de sensores que permitam mensurar tensão, 
corrente da carga final. Tais informações serão monitoradas em tempo real e atuaram no sistema de 
controle PID do conversor Boost controlando a tensão conforme a necessidade de carga consumidora.

Conversor Boost com controle de potência.

O inversor Boost foi originalmente concebido para ser utilizado em fontes sem a interrupção 
de energia. Esta parte do projeto que desenvolverá um conversor Boost com controle pela potência 
de saída, conforme dados obtidos via sensores, este sistema irá enviar sinais de comando PWM 
para o sistema de simulação de válvula de controle de vazão, onde está acionara o potenciômetro e 
liberará mais tensão para o conversor Boost proposto.

Sistema de simulação do sistema de aerogerador 

Para simular um sistema geração de energia a partir do sistema de geração por turbina eólica 
será desenvolvido um dispositivo eletrônico composto por uma fonte chaveada estabilizada de saída 
de tensão igual a 24 Vcc, com capacidade de 10 A.

Conjunto mecânico para controle de vazão para ar comprimido 

Neste sistema teria o uso de uma válvula proporcional comercial, dado ao alto custo desta 
para o projeto proposto, optou-se em desenvolver futuramente uma válvula de fluxo ou de vazão, 
controlada por um servo motor. Onde o eixo do servo motor será conectado diretamente na válvula 
de fluxo.
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Dispositivo eletromecânico de simulação do sistema de controle de vazão

Para a simulação de um conjunto mecânico de controle de vazão, será desenvolvido como 
protótipo um dispositivo eletromecânico que estará composto de um servo motor, um conjunto de 
engrenagens e um potenciômetro de eixo giratório.

Resultados e Discussões

Para fins de validação da proposta, foi desenvolvido um protótipo experimental para os 
ensaios dos elementos eletroeletrônicos que compreenderão o projeto final. O controle de um servo 
motor e o controle tensão de uma fonte chaveada de 24 Vcc 10 A. Estes experimentos substitui o 
modulo de geração por aerogerador por uma fonte de corrente continua e tensão variável, tendo em 
vista que ambos possuem características semelhantes. A figura 1 apresenta o atual estágio de projeto 
da placa deste sistema.

Figura 1. Essa figura é o resultado atual do projeto em execução para o dispositivo eletromecânico de 
simulação do sistema de controle de vazão

A validação experimental do dispositivo eletromecânico de simulação foi testada com um 
servo motor com caixa de redução, este controlado por PWM da placa microcontroladora Arduino, 
tendo como feedback para modulação de ciclo do PWM a tensão de saída do conversor Boost, este 
sistema simulado via programação do Arduino.

Conclusão

Até o presente momento, concluiu-se a compra dos componentes eletrônicos e está sendo 
montado a PCI para simulador da válvula proporcional. As simulações primarias nos outros circuitos 
não apresentaram problemas e o algoritmo está sendo desenvolvido.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de geração 
fotovoltaico com capacidade de movimentação das placas solares, conforme o posicionamento do 
sol. Após o desenvolvimento, será realizada uma análise comparativa do produto desenvolvido com 
um sistema de geração fotovoltaica tradicional fixo, a fim de avaliar a eficiência de cada modelo. O 
sistema móvel será construído de forma que a placa possa movimentar-se nos eixos norte-sul e leste-
oeste, sendo que o acionamento que possibilitará o movimento da mesma será realizado por dois 
servo motores. Os controles dos movimentos serão efetuados de forma automática, através de uma 
placa controladora Arduino, com base na leitura de sensores de luminosidade (LDR) e através de um 
algoritmo de programação. 
Palavras-chave: Arduino, Energia Fotovoltaica, Servo Motor

Introdução

Desde o início da humanidade, a capacidade de utilizar e converter energias tem sido um 
meio de sobrevivência. Porém, isso nunca ficou tão evidente como nos últimos anos. Diariamente 
recebemos a energia irradiada pelo sol, o qual é uma fonte inesgotável na escala de tempo humana, 
sendo responsável pela vida no planeta terra, assim como quase todas as fontes primárias de geração 
de energia, de modo indireto. (PINHO, GALDINHO 2006) (FARRET E SIMÕES, 2006)

Segundo a IEA (Agência Internacional de Energia), as energias renováveis sofreram um rápido 
crescimento a partir de 2017 chegando a 24% da demanda de energia no mundo. Ainda segundo a 
agência, em 2023 o percentual poderá chegar a 30% da demanda mundial apenas com energia de 
fontes renováveis. 

Os sistemas fotovoltaicos convertem diretamente a energia solar em eletricidade. Sua 
fabricação em módulos pode ser feita em grandes usinas, o que gera economia pela fabricação em 
larga escala. Por outro lado, o sistema fotovoltaico é uma tecnologia muito modular podendo ser 
implantado em quantidades diversas, permitindo uma ampla gama de aplicações. 

Em virtude dos fatos mencionados, constata-se a necessidade de fomentar a utilização da 
energia solar, através de sistemas fotovoltaicos. Sendo assim, esse trabalho propõe o desenvolvimento 
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de um sistema fotovoltaico móvel de 2 eixos e outro sistema de placas fixas, visando uma análise 
comparativa da eficiência destes, para assim compreender e avaliar qual sistema possui melhor 
rendimento.

Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de geração fotovoltaico 
com capacidade de movimentação das placas solares, conforme o posicionamento do sol. Após o 
desenvolvimento, será realizada uma análise comparativa do produto desenvolvido com um sistema 
de geração fotovoltaica tradicional fixo, a fim de avaliar a eficiência de cada modelo. 

O sistema seguidor solar será composto de um Arduino Mega 2560, o qual fará o controle de 
dois servo motores para movimentação dos eixos vertical e horizontal do sistema. O movimento do 
sistema baseia-se no sinal de sensores LDR que ficarão localizados nas quatro extremidades da placa 
fotovoltaica. O sistema será conectado a um circuito para utilização da energia gerada e o mesmo 
conectado aos sensores de corrente e tensão para aquisição dos dados fornecidos em tempo real.

Já o sistema fixo será instalado no mesmo local e terá uma placa fotovoltaica de mesma 
capacidade do sistema móvel, posicionada da melhor maneira, permitindo que a mesma receba a 
maior quantidade de raios solares possível. Após seu posicionamento, a mesma permanecerá imóvel, 
sendo apenas ligada ao seu sistema de geração e monitorada pelos sensores de tensão e corrente.

O trabalho tem o objetivo de estudar qual dos sistemas é o mais vantajoso para ser instalado, 
através da aquisição dos dados gerados pelos dois sistemas via sensores de corrente e tensão e salvos 
diretamente em um computador para que possam ser analisados graficamente

Resultados e discussões

Com base no referencial teórico, foram iniciados os primeiros testes no software PROTHEUS 
assim facilitando a ligação e montagem do circuito geral. Após a simulação, foi elaborada a estrutura 
física do sistema móvel, permitindo testar o sistema como um todo de forma manual, sem a rotina 
automática. A Figura 1 apresenta a estrutura no seu estado atual.
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Figura 1. Sistema móvel, no estado atual.
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Resumo: O presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma Máquina CNC (Comando Numérico 
Computadorizado) de baixo custo para confecção de Placas de Circuito Impresso (PCI) através de 
um processo de usinagem por remoção de material sobre placas faceadas a cobre. O layout das placas 
pode ser projetado em softwares dedicados, sendo que o equipamento proposto faz uso de arquivos 
no formato G para interpretação das coordenadas e execução das funções de usinagem. O dispositivo, 
conta com três eixos (X, Y e Z) movimentados a partir de motores de passo controlados por uma 
placa desenvolvida para esta finalidade, utilizando o microcontrolador PIC16F877A. Visando tornar 
o sistema de simples utilização, seus comandos serão enviados a partir de uma interface gráfica 
desenvolvida em linguagem de programação C++, por meio de comunicação serial entre o PC e o 
hardware lógico, permitindo assim o monitoramento do processo de usinagem.
Palavras-chave: Placas de Circuito Impresso. Usinagem. Comando Numérico Computadorizado. 
Microcontrolador. Motores de Passo.

1. Introdução

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), os setores 
elétrico e eletrônico obtiveram um aumento de 5% em seu faturamento no ano de 2017, o qual, já no 
primeiro semestre de 2018, cresceu 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento 
eletroeletrônico emprega atualmente cerca de 240 mil pessoas, que contribuem diariamente para o 
seu crescimento, resultando, no mês de agosto de 2018, um faturamento de US$ 898.8 milhões em 
exportações, sendo o maior montante atingido nos últimos dez anos.

As exportações de bens e dispositivos de uso industrial passaram de US$ 93 milhões em agosto 
de 2017 para US$ 419.3 milhões no mesmo mês de 2018, apresentando um aumento de 350.8%. 
No acumulado de janeiro a agosto, as exportações dos produtos produzidos pela indústria elétrica 
e eletrônica somam US$ 4.13 bilhões, 9.7% acima em comparação ao mesmo período de 2017. As 
áreas as quais obtiveram os maiores índices de elevação e que colaboraram expressivamente para 
o faturamento deste segmento foram os dispositivos de informática (28.7%), automação industrial 
(27.6%) e demais equipamentos voltados à indústria (20.3%). (ABINEE, 2018).
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Em virtude dos fatos mencionados, verifica-se o constante crescimento dos setores da 
economia que movimentam produtos eletrônicos, gerando novos empregos e a possibilidade de 
investimentos de capital em empresas que atuam nessa área. Sendo assim, surge uma demanda por 
equipamentos de custo reduzido para a fabricação de placas de circuito impresso, que sejam capazes 
de operar de maneira automática e que possam ser eficientes produzindo um bem de consumo final 
confiável e comercializável para atender seu desenvolvimento econômico, mantendo a oferta por 
soluções inteligentes que envolvam microeletrônica e microprocessamento de dados. 

Desta forma, este trabalho propõe o estudo e desenvolvimento de uma máquina CNC 
microcontrolada para elaboração de placas de circuito impresso com o objetivo principal de eliminar 
os processos de fabricação manual e obter um produto final com acabamento e confiabilidade a nível 
comercial. O projeto proposto faz uso de Motores de Passo, controlados por um Microcontrolador 
PIC16F877A, o qual comunicará-se com uma interface computacional desenvolvida em linguagem 
C++, permitindo a importação de layouts de placas impressas desenvolvidos em softwares comerciais, 
para reproduzi-las fisicamente em placas faceadas a cobre utilizando a técnica de fresamento 
controlado por comado numérico. 

A Figura 1 apresenta um diagrama contendo os principais componentes desta proposta.

Figura 1 - Componentes do sistema.

Fonte: do Autor.

2. Resultados e Discussões

Com base no referencial teórico e no projeto mecânico realizado através do software Autodesk 
Inventor 2018, conforme apresenta a Figura 2a, aliados a um estudo detalhado dos elementos 
aplicados, foi iniciada a construção mecânica do equipamento, resultando em um protótipo funcional 
que atendeu os requisitos de projeto assim como é apresentado pela Figura 2b. 
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Logo após, foram desenvolvidos os drivers ou placas de controle de potência e deslocamento 
dos motores de passo, responsáveis por movimentar a árvore e consequentemente realizar o 
procedimento de fresagem, assim como também é apresentado pela Figura 2b.

Figura 2 – Desenvolvimento estrutura.

      (a) Projeto Mecânico       (b) Montagem Realizada

Fonte: do Autor.

Até o presente momento o protótipo apresentou resultados satisfatórios sendo que ainda não 
executa movimentos automáticos baseados em código G, devido ao processo de desenvolvimento do 
algoritmo de comunicação serial com a interface ao usuário ainda estar em desenvolvimento, mas, 
já é capaz de executar movimentos em modo manual de acordo com a entrada aplicada na interface 
gráfica. A interface de supervisão e controle está sendo desenvolvida em Linguagem C++ e possui, 
atualmente, o layout apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Interface gráfica de supervisão e controle.

Fonte: do Autor.
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Resumo. Este trabalho apresenta em sua estrutura de forma resumida as principais etapas para o 
desenvolvimento de um robô de arquitetura paralela em configuração delta com três graus de 
liberdade fundamentado no trabalho original de Reymond Clavel. Para concretizar esta tarefa, são 
detalhadas as características principais do robô delta, além do projeto e dimensionamento mecânico 
são apresentadas as resoluções das equações de cinemáticas inversa e direta, definidos os limites 
físicos e elaborado um algoritmo baseado nas equações cinemáticas para a obtenção do espaço de 
trabalho. As etapas do desenvolvimento prático, consistem na montagem mecânica do modelo em 
escala reduzida do robô delta, fixação dos encoders nos motores de passo, elaboração de algoritmo 
para interpretar os ângulos que são retornados da cinemática inversa, algoritmo para leitura da posição 
atual dos encoders e algoritmo para acionamento e controle dos motores. 
Palavras-chave: Robótica. Robô Paralelo. Robô Delta. Cinemática direta. Cinemática inversa

Introdução

Professor Reymond Clavel, no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Lausanne em 1988, 
desenvolveu a ideia do uso de robôs paralelos com três graus de liberdade translacional e um grau de 
liberdade rotacional, criando os robôs delta (Figura 1.). Sua ideia passa pelo uso de paralelogramos 
que permitem que um elo de saída permaneça em uma posição fixa em relação ao elo de entrada. A 
função dos paralelogramos é restringir o efetuador, permanecendo apenas com três graus de liberdade 
(BONEV, 2001). 
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Figura 1. Robô Delta

 

Os três braços superiores idênticos e simétricos estão conectados a plataforma fixa através 
de juntas rotacionais, estas juntas permitem a rotação de apenas um dos corpos em relação a outro, 
portanto, tem apenas um grau de liberdade. Estes, por sua vez são conectados aos links inferiores 
através de juntas esféricas. A posição do efetuador é alterada produzindo um movimento de 
translação à medida que são alteradas as posições angulares dos motores na base fixa. Em alguns 
robôs pode ainda existir o quarto grau de liberdade, utilizado para transmitir o movimento rotatório 
(PREMPRANEERACH, 2014).

A velocidade é a principal característica do robô delta. A diferença entre os elos dos robôs 
série e dos robôs delta, é que robôs série além de mover a carga útil tem que mover todos os servos 
motores em cada elo e um delta apenas move sua estrutura de material mais leve. Devido a essas 
vantagens, os robôs delta conseguem alcançar acelerações de até 12G em aplicações industriais, 
tornando-se um candidato perfeito para aplicações de pick and place de pequenas massas (BONEV, 
2001).

A principal desvantagem é que sua arquitetura particular possui um espaço de trabalho menor 
e de formato irregular além de menor destreza (HADIAN e FATTAH, 2008). 

O espaço de trabalho é um dos quesitos mais importantes a serem levados em consideração 
no projeto de um robô, pois determina a região que o robô pode alcançar (LIU, WANG, et al., 2003). 

Neste sentido, este trabalho tratará do estudo do espaço de trabalho, singularidades e resolução 
da cinemática, integrando estes passos para o desenvolvimento e construção em escala reduzida de 
um protótipo funcional de um robô de arquitetura paralela do modelo delta.
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Procedimentos Metodológicos 

Após o estudo e resolução das cinemáticas direta e inversa, fez-se o dimensionamento do robô 
considerando as singularidades impostas pela arquitetura do robô delta além dos limites físicos das 
juntas esféricas. Utilizando o MATLAB foi verificado o espaço de trabalho hábil do robô a partir de 
seu dimensionamento.

Figura 2. Espaço de trabalho hábil

Em sequência, iniciou-se a elaboração do projeto mecânico e consequentemente sua 
montagem. Em paralelo a isso, também estão sendo desenvolvidos os algoritmos para o controle dos 
motores e verificação de posição. 

As leituras de posição e acionamentos são realizados através do controlador NodeMCU-32S, 
o qual possui a vantagem de poder trabalhar com um sistema operacional de tempo real executando 
múltiplas tarefas ao mesmo tempo. São inseridos no MATLAB as coordenadas cartesianas limitadas 
pelo espaço de trabalho definido, o software envia através da porta serial ao controlador os ângulos 
da cinemática inversa. No controlador são verificadas as posições atuais dos motores e o acionamento 
devido para cada qual.

Resultados e Discussão

Até o momento, foram realizados testes dos algoritmos e montagem parcial do robô delta, 
pode-se verificar através do algoritmo de leitura de posição que a precisão dos encoders condizem 
com o esperado. Com as simulações feitas no algoritmo de acionamento dos motores, pode-se 
verificar que os motores apresentam uma velocidade elevada, o que talvez não seja o ideal quando 
estiverem acoplados ao restante do robô. O envio dos dados da cinemática, entre o MATLAB e a 
placa controladora estão dificultando o andamento do trabalho, mas estão sendo buscadas outras 
soluções para o envio de dados. 
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Conclusão

A montagem completa do robô delta, será realizada em breve, com isso objetiva-se a obtenção 
da precisão e repetibilidade do efetuador do robô. Os circuitos foram testados individualmente, 
porém apresentaram-se estáveis e com baixos níveis de erro nas medições de ângulo.
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Resumo: A transformação do plástico no ramo das embalagens flexíveis é bem especifica, de poucos 
fabricantes e de pouca tecnologia voltada diretamente para soluções e inovações, fazendo que com 
as empresas do ramo tornem-se autônomas nesses quesitos. Além disso, a assistência técnica de 
fabricantes de máquinas de embalagens plásticas gera uma série de transtornos, devido aos tempos 
de agendamento, deslocamento, atendimento, bem como altos custos envolvidos nesse processo. Em 
alguns casos, os softwares são protegidos por senha, tirando a autonomia do cliente e impactando 
diretamente no tempo de máquina parada, resultando em baixos índices de produtividade. Em virtude 
dos fatos mencionados, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado 
de uma máquina de corte e solda de embalagens plásticas flexíveis, visando atender as necessidades 
da manutenção, funções operacionais, bem como agregar melhorias operacionais.
Palavras-chave: embalagens flexíveis; automatizado; autonomia;

Introdução

A empresa onde este trabalho está sendo desenvolvido possui uma máquina praticamente 
obsoleta utilizada para corte e solda de filme plástico. Além da tecnologia datada, a manutenção 
é dispendiosa e pouco eficiente, tendo em vista a necessidade de agendamento e o tempo de 
deslocamento do fornecedor, bem como a utilização de uma senha no código, que impede que a 
empresa tenha autonomia para esses casos.

Em virtude dos fatos mencionados, este trabalho propõe a substituição do Controlador 
existente por um Controlador Lógico Programável (CLP), que é um equipamento dedicado para 
lógica de controle de variáveis, inicialmente desenvolvida para a indústria (BEGA, 2006), permitindo 
assim reescrever a lógica de comando e incluir uma série de recursos demandados pelos usuários 
desta máquina.

Um ponto importante e de grande utilidade no processo é a Interface Homem Máquina 
(IHM), que faz parte da solução do desenvolvimento deste trabalho, uma vez que a IHM deve que ser 
trocada em função da compatibilidade. A proposta da nova IHM é dar mais interatividade, agilidade 
e facilidade para o usuário. Além disso, alguns parâmetros atualmente inseridos de forma manual, 
serão calculados a partir do novo sistema, evitando erros humanos.
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Na Figura 1 é possível ver uma máquina de corte e solda de embalagens flexíveis.

Figura 1 - Máquina de corte e solda de filme plástico

Metodologia

Para dar inicio ao trabalho, realizou-se a avaliação do hardware e levantamento de quantidade 
de entradas e saídas analógicas e digitais necessárias para suprir as necessidades de troca do atual 
controlador, agregando também um conjunto de melhorias, como saídas de torre de sinalização, botão 
de busca de marca de fotocélula, saída auxiliar para acessório como furadores, vazadores, e outros.

Foi visto que vários acontecimentos na máquina são provenientes do movimento do eixo 
central desta, o qual é a referencia principal dos movimentos. Assim, definiu-se a instalação de um 
encoder no eixo central. Com base nas informações das entradas digitais e analógicas e do encoder, 
é possível elaborar uma lógica que execute o processo de corte e solda de forma automatizada, 
eliminando a digitação de valores manualmente.

Dando atenção para as necessidades de produção, foi feita uma reunião com as pessoas 
envolvidas no processo a fim de lhes oportunizar e fazer com que participem do projeto com 
ideias. A participação das pessoas envolvidas foi de fundamental importância, pois eles opinaram 
e praticamente definiram as prioridades de informações nas telas da IHM, de acordo com as 
necessidades de operação.

Com base no levantamento realizado e nas sugestões apresentadas, a execução do projeto 
se iniciou pela programação do CLP, na parte de referencia principal citada anteriormente que é o 
encoder do eixo central. Priorizou-se a função de acionamento de ciclo que é o motor principal e 
depois do transporte do servo motor, o qual tem uma lógica complexa.

Em paralelo, iniciou-se o desenvolvimento das telas da IHM, permitindo visualizar e operar 
o sistema de forma objetiva e eficiente. Na Figura 2 é possível ver uma tela ainda em modo de 
programação. A validação dessa e das demais telas será feita em conjunto com os funcionários 
envolvidos com este processo.
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Figura 2 - IHM tela principal de processo

Resultados

A programação está sendo realizada em etapas, permitindo testar as rotinas lógicas previamente. 
A partir da validação de cada etapa da lógica, segue-se para as demais etapas de programação. Os 
testes de funcionalidade da parte lógica foram satisfatórios, porém algumas funções não vitais para 
o funcionamento foram sendo deixadas por último, essas consideradas de fácil implementação após 
a conclusão da lógica principal.

Na lógica de controle de tracionamento do material, responsável pelo acionamento do servo 
motor, foram feitas calibrações para a medida precisa do tamanho da embalagem. Essas medidas 
serão disponibilizadas em uma tela de manutenção da IHM, a fim de permitir ajustes de calibração 
em situação de manutenção.

No decorrer da programação foram sendo testadas algumas telas da IHM, com base nas 
sugestões relatadas pelo pessoal de processo. Nos testes, os operadores sugeriram algumas mudanças, 
principalmente de layout e visualização, justificando que no manuseio prático resultaria em mais 
agilidade e visão do processo.

Em virtude dos fatos mencionados, considera-se de extrema importância a participação das 
pessoas envolvidas no processo, a fim de ser o mais assertivo possível no desenvolvimento do projeto 
e, da mesma forma, otimizar ao máximo as funções e facilitar operação.

A execução do projeto está adequada ao cronograma proposto na etapa inicial do TCC e os 
resultados parciais são satisfatórios, permitindo validar todas as etapas individualmente e avançar 
conforme o planejado.
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Resumo: Nas competições de veículos automotores, o desenvolvimento de novas soluções para as 
dificuldades enfrentadas constitui uma importante atividade a ser realizada. Neste cenário, o maior 
conhecimento dos comportamentos relacionados à dinâmica veicular acaba por definir as melhores 
tomadas de decisões, tornando-se um diferencial para a obtenção de bons resultados. Dentre as diversas 
categorias automobilísticas existentes na atualidade, encontra-se a competição Baja SAE, promovida 
pela Sociedade de Engenharia da Mobilidade – Society of Automotive Engineers (SAE). Nesta 
competição, estudantes de diversas áreas da engenharia são desafiados a construir e testar protótipos 
no estilo off-road, onde o desenvolvimento de soluções para os diversos problemas encontrados, é 
um diferencial para a obtenção de melhores resultados. Neste trabalho é proposto o desenvolvimento 
de um sistema eletroeletrônico de aquisição de dados embarcado, aliado a um sistema de telemetria 
para o veículo Baja Univates, utilizando o protocolo CAN, que é utilizado na indústria automotiva, 
conforme normas ISO 11898 e SAE J1939. O funcionamento deste sistema visa obter, armazenar 
e transmitir informações do veículo em tempo real, permitindo a sua visualização em um sistema 
supervisório, que encontra-se fisicamente distante do veículo. 
Palavras-chave: Baja SAE. Eletrônica Automotiva Embarcada. Protocolo CAN. Telemetria.

Introdução

Segundo a SAE Brasil, em seu portal na Internet, a competição Baja SAE tem seu início no 
ano de 1976, na Universidade da Carolina do Sul. Idealizada pelo professor John F. Stevens, tem 
como objetivo promover o aprimoramento técnico de estudantes de engenharia, através do projeto e 
construção de veículos de competição off-road, chamados Baja. 

Durante a competição, que na etapa regional costuma ter duração de três dias, os veículos são 
submetidos a diversas etapas de avaliação. Visando um melhor desempenho na competição, diversas 
equipes investem na aquisição de dados do comportamento dinâmico de seus respectivos veículos. 
Neste sentido, um sistema de aquisição de dados pode constituir-se em importante aliado para a 
tomada de decisões, tanto durante a competição, como em etapas de testes particulares anteriores à 
competição.

Neste trabalho será abordado o desenvolvimento do sistema eletroeletrônico e de um sistema 
de telemetria do veículo Baja Univates, com o objetivo de realizar a aquisição de dados de sensores, 
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relativos ao comportamento dinâmico do veículo, e a sua consequente transmissão até o local 
onde encontrar-se-á o sistema supervisório, permitindo a sua visualização em tempo real e o seu 
armazenamento para análises posteriores.

Procedimentos Metodológicos

Conforme Gil (2008), este trabalho pode ser considerado uma pesquisa exploratória pelo fato 
de envolver levantamento bibliográfico sobre o problema pesquisado. Quanto aos procedimentos 
técnicos é considerado uma pesquisa experimental, pois determina um objeto de estudo, onde são 
analisadas as variáveis que podem ser capazes de influenciá-lo, observando os efeitos que a variação 
produz no objeto.

Resultados

Como resultados preliminares deste trabalho, é possível citar:

· a definição dos sensores e demais dispositivos eletrônicos para a construção dos módulos 
eletrônicos;

· a construção dos módulos eletrônicos;

· os testes de funcionamento dos módulos eletrônicos, onde foi possível constatar o seu 
funcionamento, quanto à aquisição de dados dos sensores acoplados;

· os testes de comunicação entre os módulos eletrônicos, realizados em bancada, onde foi 
possível validar o protocolo CAN como protocolo de comunicação entre os módulos 
eletrônicos.

Conclusão

Mediante o trabalho de pesquisa e os testes já realizados, é possível concluir que o sistema 
apresenta real possibilidade de funcionamento, uma vez que já apresentou funcionamento condizente 
com o esperado. Segue a construção e teste de módulos eletrônicos adicionais, visando a constituição 
de um sistema de monitoramento e envio de informações para um sistema supervisório, este 
localizado em um dispositivo remoto, sendo a comunicação realizada através de rádio-frequência. 
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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de supervisão remota 
que possa estabelecer a comunicação entre a unidade eletrônica de comando de um grupo gerador 
de energia elétrica com um programa de supervisão SCADA. O supervisório será desenvolvido 
especialmente para esse projeto na linguagem PHP e estará instalado remotamente em uma máquina 
com ip fixo, onde será desenvolvido um servidor Modbus TCP/IP criado na linguagem Python, um 
banco de dados SQLite e o sistema de supervisão. O hardware de coleta será desenvolvido em uma 
placa de circuito impresso e conterá um microcontrolador, um módulo RTC, um módulo de cartão 
de memória SD e para se conectar com a Internet será utilizado um módulo GSM/GPRS. Para enviar 
as informações dos geradores, serão criados sockets com as informações no protocolo Modbus TCP/
IP. Para validação da proposta será desenvolvido um servidor TCP/IP que ficará monitorando um 
IP e uma porta, até que alguma conexão seja estabelecida com um cliente TCP/IP que enviará uma 
mensagem para ser gravada no banco de dados.
Palavras-chave: Supervisão remota. Modbus TCP/IP. Grupo gerador. GPRS. SCADA

1. Introdução

Com a perspectiva crescente de crise energética brasileira, ocasionada basicamente pela 
escassez de água nos reservatórios das usinas hidroelétricas, acrescentou uma grande preocupação 
a todos em relação ao fornecimento de energia elétrica em nosso país. Como cerca de 60% da 
matriz energética brasileira é por meio de hidrelétricas, segundo Banco de Informação de Geração 
da ANEEL (2018), para continuar atendendo a demanda tiveram que acionar usinas termelétricas, 
gerando as bandeiras tarifárias, que é uma taxa acrescida na tarifa elétrica. De acordo com a CPFL 
(2018) estas bandeiras demonstram ao usuário o real preço da energia e a situação de fornecimento 
do sistema.

Para escapar das altas contas com energia elétrica, muitos estabelecimentos que precisam 
continuar em atividade durante essas três horas do horário de ponta, tem como alternativa mais 
comum, com boa atratividade técnica e financeira, a utilização de grupos geradores movidos a óleo 
diesel para suprir total ou parcialmente a demanda, substituindo a concessionária neste período, o 
que é favorável para essas distribuidoras também. O elevado custo da energia nesse horário justifica 
a autoprodução por geradores movidos com diesel (ANEEL, 2010). Essa alternativa teve incentivo 
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das concessionárias, pois apesar de não terem faturamento, essa ação alivia todo o sistema durante 
essas três horas, diminuindo a possibilidade de qualquer tipo de interrupção no fornecimento, o que 
influencia de modo direto nos indicadores de qualidade de serviço. Dado o exposto, o gerador movido 
a diesel quando utilizado com uma boa supervisão e monitoramento, sem fio quando possível, se 
torna um grande aliado dos grandes consumidores de energia elétrica. O modelo proposto pode ser 
visto na figura 1.

Figura 1. Modelo do sistema proposto.

2. Procedimento Metodológico

O propósito de implementação é um sistema de supervisão remota de geradores com ênfase 
nos grupos geradores de energia e a transmissão das informações concebidas durante a operação 
dos grupos via GPRS, por meio de comandos AT a um servidor TCP/IP, em que essas informações 
serão armazenadas para que sejam acessadas e gerenciadas por meio da Internet através de qualquer 
dispositivo conectado. E por fim um cartão de memória SD, utilizado para realizar um backup das 
mensagens caso aconteça qualquer adversidade na comunicação. A figura 2 demonstra uma ilustração 
do sistema. 

Figura 2. Componentes do sistema proposto.

2.1. Hardware de coleta

O hardware que fica conectado ao gerador para fazer a coleta dos dados conta com um 
microcontrolador, um módulo RTC, um módulo GSM, sendo que será desenvolvida uma placa de 
circuito impresso para fazer a ligação de todos os componentes conforme a figura 3. A placa irá 
possuir um conector para comunicar com o hardware de coleta usando o padrão serial Modbus a 
unidade de supervisão de corrente alternada do gerador. E a transmissão para o servidor será por 
meio do protocolo Modbus TCP/IP.
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3. Resultados

Foi desenvolvido o algoritmo do servidor e do banco de dados, nesses códigos foram criados 
os mecanismos a fim de receber uma conexão TCP/IP e inserção dos dados no banco.Na figura 3, 
temos a estrutura da tabela principal do banco de dados feito no Mysql.

Figura 3. Estrutura da tabela principal do banco de dados.

Na figura 4, podemos observar os primeiros dados salvos em teste, onde foi criada uma 
conexão TCP/IP. O algoritmo em java é responsável por adicionar e consultar as grandezas lidas do 
simulador no banco de dados.

Figura 4. Dados salvos durante o teste.
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Resumo. O avanço na quantidade de soluções IoT é inumerável e estes dispositivos demandam 
diversas áreas do desenvolvimento tecnológico, sendo o tipo de comunicação que oferecem um 
dos pilares de sua concepção. Conciliar o baixo custo energético e a distância de propagação é um 
desafio no desenvolvimento de novos dispositivos IoT e cada vez mais tecnologias que aliam estas 
características são alvo de pesquisas, como o LoRa. A Associação Brasileira de Internet das Coisas 
(ABINC) aponta que o setor de conectividade é o que deve crescer mais e receber mais incentivos 
financeiros nos próximos anos. A fim de aprimorar o alcance que um ponto de comunicação LoRa 
oferece, propõe-se o desenvolvimento de um protocolo de camada de rede de topologia lógica tipo 
mesh, que deve ser capaz de encaminhar mensagens através de saltos entre pontos conhecidos da 
rede, de forma com que todo e qualquer nó da rede torne-se acessível a partir de qualquer ponto. 
Com este protocolo pretende-se atingir distâncias da ordem de dezenas de quilômetros, com o intuito 
de tornar possível a realização do monitoramento de variáveis antes limitadas ao tipo de conexão 
disponível no local de medição.
Palavras-chave: IoT. Redes Mesh. LoRa.

1. Introdução

Estima-se que o mercado mundial de IoT, seja ele de software, de serviços, de conectividade 
ou de dispositivos, atingirá uma movimentação de 318 milhões de dólares até 2023 com crescimento 
a uma taxa anual de 20%. A Associação Brasileira de Internet das Coisas (ABINC) ainda menciona 
que embora software e serviços liderem o setor, a conectividade tem a maior tendência de crescimento 
de receitas empregadas no mesmo período supracitado (ABINC, 2018).

Tecnologias como Zigbee e Bluetooth não tem atributos suficientes para realizar comunicação 
de longo alcance com baixo custo energético, propriedades indispensáveis para dispositivos IoT. 
Em contrapartida, tecnologias celulares (2G, 3G e 4G) atendem o requisito de distância, porém são 
conhecidas por drenarem muita energia, além de tornar o dispositivo refém de uma infraestrutura 
externa (MEKKI et al., 2019).

Apoiado nestas características, tecnologias emergentes de comunicação, como por exemplo 
as redes de longo alcance com baixo consumo de energia (LPWAN) têm se mostrado candidatas 
para aplicações IoT. Pode-se alcançar distâncias na ordem de quilômetros de transmissão de dados 
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com uma duração da bateria de vários anos, a depender das características do projeto. Outro aspecto 
positivo é que as tecnologias LPWAN existentes hoje, como LoRa, operam em frequência não 
licenciadas e, portanto, barateiam o projeto, pois dispensam homologação dos órgãos competentes 
(MEKKI et al., 2019).

O propósito deste estudo será desenvolver um software rodando em um microcontrolador com 
comunicação LoRa, visando o encaminhamento de mensagens entre nós distintos a fim de estabelecer 
uma topologia de rede lógica do tipo mesh para que seja possível alcançar maiores distâncias de 
comunicação em relação a um enlace LoRa ponto a ponto.

2. Projeto do Sistema

O software embarcado desenvolvido realiza a inicialização de uma rede de dispositivos 
semelhantes (ou junta-se a uma existente) para desempenhar a tarefa de encaminhamento de 
mensagen. O projeto do protocolo de comunicação mesh, através de LoRa, engloba desenvolvimento 
de hardware e software, uma vez que as placas de desenvolvimento existentes para LoRa não 
oferecem boa construção e acabam por ser ineficientes nas suas transmissões, com base nos testes 
previamente realizados. O hardware desenvolvido englobará o microcontrolador, o rádio LoRa e a 
alimentação para ambos os módulos.

Figura 1. Estrutura lógica dos componentes do projeto.

2.1 Hardware

O Espressif ESP32 foi escolhido para o desenvolvimento do trabalho, pois suas principais 
características são a presença de Wi-Fi e Bluetooth e a presença de circuitos auxiliares para 
gerenciamento de energia e, consequentemente, diversos modos de operação. Este microcontrolador 
conta com uma unidade de processamento Xtensa dual-core  de 32 bits (240 MHz), 520 KB de 
memória SRAM e 4 MB de memória flash; Estão inclusos ainda uma CPU ultra low power com 
acesso a 16 KB da SRAM e 2 timers com 64 bits de resolução cada. 
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O módulo LoRa é o modelo RFM95 (Adafruit), baseado no chip SX1276 (Semtech). Este 
componente tem potência de 20 dBm e comunica-se via SPI com o microcontrolador escolhido. A 
frequência é de 915 MHzé a banda ISM (Industrial,Scientific and Medical) no país. Além do módulo, 
será utilizada uma antena omni com ganho de 2.15 dBi.

Figura 2. Placa de circuito impresso desenvolvida para acomodar os componentes.

2.2 Protocolo

É necessária a formulação de um formato padrão para todas as mensagens do protocolo, a 
fim de torná-lo uniforme perante todos os nós da rede, onde nele devem constar informações como 
origem, destino, número de saltos e flags gerais do protocolo. 

Com o formato definido, são implantadas regras para o encaminhamento de mensagens, de 
acordo com a função do nó. Quando uma rede é iniciada, o primeiro nó com alcance a Wi-Fi torna-
se um gateway e, portanto, será responsável pela gerência e requisição aos nós que se conectam 
posteriormente. Os demais nós associam-se com o gateway e tornar-se-ão pontos de conexão 
disponíveis para coleta de informações ou roteamento de mensagens. Desta forma, são implementadas, 
ainda, regras que definem o comportamento de entrada e saída de nós da rede, timeouts de requisição 
e número de saltos máximo.

3. Resultados e Discussão

Até a data deste documento, o protocolo encontra-se funcional e já é capaz de realizar todas 
as tarefas necessárias para a criação e gerenciamento da rede mesh, com cada salto levando em torno 
de 230 ms. O principal objeto de estudo atual é a correção de bugs e aprimoramento das rotinas. Os 
testes estão mantidos em ambiente aberto e fazendo uso de protoboard visto que a placa desenvolvida 
foi fabricada em outro país e encontra-se em transporte.

4. Conclusão

Os testes do sistema com o Hardware desenvolvido serão realizados muito em breve. Nestes, 
será objetivo coletar dados de desempenho geral, como eficácia no encaminhamento de pacotes, 
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velocidade de transmissão e tempo de resposta do protocolo. Estas informações tornarão possível 
uma análise da robustez da solução desenvolvida e sua possível aplicação a nível comercial. 
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Resumo. A produção de cerveja artesanal partida de pequenos produtores, que desejam começar a 
atuar na área, é marcada por diversas dificuldades, que vão desde aprender a produzir, até a falta de 
conhecimento dos recursos básicos utilizados, falhando ao adquiri-los, fazendo muitas vezes, com 
que dessa forma a matéria prima seja desperdiçada, ou até mesmo gerando um custo desnecessário. 
Analisando essa situação, chegamos à conclusão que o começo do produtor é um período turbulento, 
e não tão veloz, até que efetivamente consiga ter o retorno esperado. Então este trabalho tem por 
finalidade ir de encontro a essa demanda, unindo os conceitos atuais relacionados a tecnologias 
embarcada e automação, juntamente com equipamentos utilizados em grandes plantas fabris, 
direcionando-as especialmente para as etapas de produção da cerveja artesanal. Dessa forma está 
sendo elaborado um protótipo que demonstrará significante melhoria no processo, o qual antes era 
realizado manualmente.
Palavras-chave: Cerveja artesanal, Tecnologia embarcada, protótipo de baixo custo.

Introdução

As bebidas fermentadas são conhecidas desde os primórdios da humanidade, e foram se 
aprimorando com o passar do tempo. Entre elas a cerveja é uma que veio sendo difundida entre 
diversos povos, e vem ganhando cada vez mais apreciadores. Sendo assim diversos deles resolvem 
produzir sua própria bebida, surgindo dessa forma as primeiras cervejarias artesanais.

Os antigos povos após conhecerem a cerveja, desenvolveram diferentes técnicas de produção 
da bebida, onde sua fórmula básica perdura até hoje, cervejeiros seguem à risca, para ter um produto 
de melhor qualidade. (POELMANS; SWINNEN, 2019). Os ingredientes utilizados na produção é 
água, malte, lúpulo e fermentadores. Normalmente apenas cevada é utilizada como malte, porém 
podem ser utilizados outros cereais, como milho, trigo ou arroz, desde que passem pelo processo de 
malteação. (REBELLO, 2015).

Nachel (2008) destaca que além dos ingredientes o processo de produção é longo e demanda 
diversos equipamentos. Dentre eles os mais básicos são panelas cervejeiras, um recipiente para 
fermentação, termômetro para controle de temperatura, que é uma etapa muito importante para que 
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o produto tenha qualidade, densímetro que serve para verificar o nível de álcool produzido, produtos 
antissépticos e uma balança para dosar os ingredientes. Outros equipamentos podem ser utilizados 
para tornar o processo mais profissional. 

O projeto sugerido, resumidamente utiliza uma placa controladora, que recebe as informações 
lidas através de um sensor de temperatura, compara com o valor definido e envia o sinal aos atuadores, 
que por sua vez controlam as variáveis do sistema com um único objetivo de tornar o processo 
mais eficaz. Para a criação da interface é utilizado um sistema Linux, embarcado na raspberry pi, e 
configurado especialmente para o processo, tendo por objetivo, ser um sistema intuitivo, simples e 
leve de ser executado.

Procedimentos Metodológicos

O primeiro passo para a elaboração do projeto foi a criação dos fluxogramas de processo 
de produção e de controle da planta. Na sequência foram elaborados os testes individuais dos 
componentes, que englobam os sensores e atuadores, e montagem da planta. O próximo passo do 
projeto será a elaboração do software de controle, o qual unirá todos os recursos individuais, e na 
sequência a elaboração do supervisório, e os testes finais de produção da planta.

Elaboração do projeto

Nessa etapa foram elaborados dois fluxogramas, um deles explicando as etapas do processo 
de produção, o qual envolve as etapas a serem seguidas para que seja possível produzir um lote de 
cerveja. O segundo fluxograma, por sua vez exemplifica as etapas de controle do software desde a 
interação com o produtor até o controle efetivo, utilizando os elementos de controle.

Testes individuais

Após a elaboração dos fluxogramas, foram realizados os testes individuais, com os sensores e 
atuadores. Os sensores e relés foram programados e testados já no ambiente de produção. Os atuadores 
físicos, como as resistências, as eletrobombas e as válvulas solenoide, foram acionadas manualmente, 
com objetivo de testar os equipamentos e também retirar alguns dados para a produção de um lote. 
Na sequência foram acionados através do software, já com objetivo de validar o programa. 

Montagem da planta

A montagem da planta ainda não foi concluída, até o momento foram acopladas as resistências 
nas panelas, as bombas e válvulas, bem como toda a organização dos fios elétricos. Ainda falta a 
montagem efetiva dos elementos de controle, pois até agora foram apenas realizados testes.
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Resultados e Discussões

A realização deste trabalho permite uma compreensão maior sobre o processo de produção de 
cerveja artesanal por pequenos produtores, que não integram sistemas automáticos em seus projetos. 
Levando em conta a etapas mais importante do processo, que é o controle da temperatura, foram 
realizados testes individuais em cada componente presente no projeto. O primeiro passo foi elaborar 
um programa onde o sensor fosse configurado corretamente para realizar a medição da temperatura 
através de um sensor digital, modelo ds18b20, a prova d’água, obtendo resultados consistentes, que 
não fogem da especificação do fabricante onde informa que tem um erro de ±0,5ºC, em temperaturas 
entre -10ºC e 85ºC. Como o objetivo do projeto é buscar uma temperatura entre 65ºC e 73ºC, o 
sensor atende perfeitamente as necessidades do projeto.

Após a validação de leitura do sensor, foram realizados os testes com os relés, com intuito 
de verificar o acionamento dos demais componentes, como as eletrobombas, válvulas solenoides, e 
resistência elétrica de aquecimento da água. Após constatar que os relés foram ativados corretamente, 
foi realizada a junção dos dois softwares, onde de acordo com a variação de temperatura o relé 
aciona ou não, tomando por base já o programa principal, onde será controlada a temperatura através 
dos relés.

Conclusões

Embora ainda falte o desenvolvimento do software principal onde irão ocorrer todos esses 
processos de forma automática, os testes realizados foram satisfatórios, se formos comparar com um 
processo realizado manualmente. Por outro lado, devido às limitações de hardware, não é possível 
controlar grandes lotes com o equipamento utilizado, entretanto o protótipo desenvolvido pode 
auxiliar no desenvolvimento de pequenos produtores e na sequência implementar equipamentos mais 
robustos para maiores produções.
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Resumo. O presente trabalho tem como proposta definir e implantar um sistema de avaliação de 
desempenho para o processo de Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) em uma empresa 
fabricante de bebidas, a fim de melhorar continuamente o processo. Para tanto, foi realizada uma 
pesquisa de caráter exploratória para encontrar o método mais adequado. O sistema de avaliação e 
monitoramento de desempenho foi o desenvolvido por Pandim (2010), que é baseado no diagnóstico 
e redução das falhas mais importantes do processo. Após a implantação do método, espera-se reduzir 
os principais pontos fracos do S&OP da empresa em questão, melhorando assim seus resultados.
Palavras-chave: Planejamento de Vendas e Operações (S&OP), Sistemas de Avaliação de 
Desempenho, Indicadores, Planos Integrados, Fatores Críticos de Sucesso (FCS).

Introdução 

O mercado de bebidas é considerado um dos mais competitivos no Brasil e no Mundo, tendo 
como participantes a Coca Cola e a Anheuser-Busch InBev (AB InBev), duas das maiores empresas 
do planeta. O ministério da saúde relata que, de 2009 a 2015, os brasileiros consumiram 20% a menos 
refrigerante. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), durante os últimos 
anos o consumo de refrigerante vem diminuindo no Brasil, tendo queda de 2,6% em 2018, quando 
comparado ao ano anterior. Assim, para se manter no mercado, as empresas necessitam analisar e 
aprimorar continuamente seus processos internos e aumentando sua eficácia.

O processo de Planejamento de Vendas e Operações, do inglês Sales and Operation Planning 
(S&OP), pode ser uma solução a ser utilizada pelas empresas para atingir seus objetivos, pois esse 
processo realiza uma integração entre as diferentes áreas da organização, buscando um objetivo 
comum entre elas e melhorando o resultado.

Bremer et al. (2008), em pesquisa, constaram que somente 46% das empresas possuem 
indicadores de desempenho adequados ao processo de S&OP. Ainda, mais 41% responderam que 
possuem indicadores e sistema de avaliação parcialmente adequado. Para estas empresas, uma 
melhoria no processo pode passar por um avanço no uso destes indicadores. 
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De acordo com Bremer et al. (2008), o processo de Sales & Operations Planning (S&OP) é 
que possibilita integrar os planos táticos de diversas áreas de uma organização, com o objetivo de 
analisar as melhores formas de atendimento a demanda e fornecendo melhor visibilidade do negócio 
para a alta direção da empresa. Algumas empresas conhecem o processo por outros nomes, como 
planejamento de vendas e produção e planejamento agregado, mas a denominação S&OP é a mais 
utilizada (CORREA et al.,2009).

Segundo Wallace (2008), o planejamento de Vendas e Operações não ocorre somente em um 
evento único, ele é dividido em cinco etapas dentro de um ciclo mensal. As etapas são: Levantamento 
de Dados, Planejamento da Demanda, Planejamento de Operações, Pré-Reunião S&OP e Reunião 
Executiva. A etapa de Levantamento de Dados ocorre logo ao final do mês. É preciso que seja 
realizada a atualização dos dados reais do desempenho da empresa nesse período – vendas reais, 
produção e nível de estoque. Estes dados servem de base para a realização do Planejamento da 
Demanda, que consiste em um plano de vendas irrestrito, que indicará o quanto de cada família de 
produtos a empresa estará disposta a oferecer ao mercado (CORRÊA et al., 2009).

Segundo Arozo (2006), na etapa de Planejamento de Operações, é quando se elabora planos 
alternativos de produção que possam suportar o plano de vendas, gerado na etapa anterior. Esses 
planos de produção também devem levar em consideração os níveis desejados de inventário. A quarta 
etapa do ciclo é chamada de Reunião Pré-S&OP. Bremer et al. (2008) destacam que este encontro 
reúne as pessoas chave das áreas envolvidas no processo para discutir a viabilidade dos planos 
criados nas etapas anteriores. Depois de realizado o consenso, o cenário é levado para aprovação na 
Reunião Executiva, também chamada de Reunião S&OP. Segundo Vollmann (2006), os resultados da 
Reunião S&OP são: aprovação dos planos de vendas e operações; relatar o impacto do planejamento 
de vendas e operações para o plano de negócios ou orçamento da empresa; direcionar as áreas que 
a equipe Pré-S&OP fora incapaz de chegar a um consenso. Ou seja, é a aprovação ou rejeição da 
direção da empresa sob os planos de demanda e operações elaborados para os próximos meses.

O método de avaliação e monitoramento de desempenho de Pandim (2010) é baseado no 
diagnóstico e redução de falhas. Assim, são determinados fatores críticos de sucesso do processo 
de S&OP e estes são avaliados pela empresa quanto ao seu atendimento, em notas de 0 a 10. A 
partir disso, são levantadas as possíveis causas de ineficácia, ou seja, o motivo de o fator crítico não 
atingir a nota máxima. Ainda, é avaliado o impacto que a causa tem no fator crítico. Por último, 
são sugeridas possíveis soluções para solucionar o problema. A solução é baseada na probabilidade 
de sucesso e na viabilidade de implantação. Assim, ao final do método, a empresa pode adotar as 
soluções propostas pelo modelo, melhorando o processo e sua nota.

Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho apresentará natureza do tipo aplicada, pois será realizado em um processo 
de planejamento empresarial. Para Prodanov e De Freitas (2013), o principal objetivo da pesquisa 
aplicada é a geração de conhecimento para aplicação prática, sendo que esses acabam se tornando a 
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solução de problemas específicos. Segundo os autores, essa natureza de pesquisa envolve interesses 
e verdades locais.

Do ponto de vista do objetivo da pesquisa, pode-se caracterizar a pesquisa como exploratória, 
pois utiliza de pesquisa bibliográfica e entrevistas para levantar informações do processo estudado. A 
pesquisa exploratória tem como objetivo buscar uma aproximação do problema em estudo, facilitando 
a compreensão e a criação de uma hipótese (GIL, 2010). Quanto à abordagem, sendo esta ligada à 
natureza da pesquisa, classifica-se como qualitativa, pois aborda resultados e conclusões com essa 
característica, não utilizando meios estatísticos no trabalho (PRODANOV, DE FREITAS, 2013).

Resultados e Discussões

O método de Pandim, depois de revisão bibliográfica, apresentou-se como um modelo 
quantitativo eficaz para avaliar o desempenho do S&OP, pois fora desenvolvido especificamente para 
tanto. Foram levantados os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) baseando-se na literatura. Foi possível 
perceber que o mesmo FCS pode ser utilizado para mais de uma das cinco etapas do processo. 
Também foram sugeridas possíveis causas de ineficácia (CI), depois de observação do processo por 
parte do autor.

Conclusão

Após o levantamento de Fatores Críticos de Sucesso para S&OP, baseando-se na literatura e 
na experiência dos profissionais da empresa estudada, a empresa dará as notas de atendimento dos 
FCS. Após, o autor pretende agir nos FCS que possuem maior potencial de melhoria do processo, 
verificando as causas de ineficácia e sugerindo possíveis soluções. Espera-se, após a aplicação do 
método que a nota do processo seja melhorada e que as soluções sugeridas sejam implantadas. Ainda, 
espera-se, como resultado, que o método seja constantemente aplicado na empresa, servindo como 
uma forma de melhoria contínua.Após as melhorias implantadas, espera-se concluir que o método de 
Pandim é efetivo.
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Resumo. Os acidentes de trabalho em altura são uma das principais causas de morte de colaboradores 
no setor da construção civil. As ocorrências desse tipo de acidente podem ser relacionadas com 
deficiência na gestão de segurança do trabalho, seja por descuido, falta de proteção ou desconhecimento 
das diretrizes de segurança do trabalho em altura. Com a finalidade de reduzir os acidentes de trabalho 
e promover ambientes com condições seguras, foram elaboradas as Normas Regulamentadoras 
(NR’s). Para o setor da construção civil se destacam a NR 18, regulamentadora das condições e 
meio de trabalho na indústria da construção, e a NR 35, que regulamenta o trabalho em altura. É 
válido salientar a importância da NR 6, que estabelece a obrigatoriedade das empresas em fornecer os 
equipamentos de proteção individual e exigir o seu uso pelo trabalhador, além de propiciar orientação 
e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação dos mesmos. O objetivo dessa pesquisa 
é analisar a gestão de segurança do trabalho, em atividades de altura, no setor da construção civil 
a partir da prestação de serviços de uma empresa situada na região do Vale do Taquari, através da 
inspeção de seis obras, de três empresas distintas, sendo duas construções por empresa da região, e 
aplicação de um checklist para averiguar se os locais estão atendendo as determinações estabelecidas 
pela NR 35. 
Palavras-chave: trabalho em altura; construção civil; segurança no trabalho.

Introdução

Apesar das dificuldades enfrentadas no cenário econômico atual do Brasil, o setor da 
construção civil tem representatividade significativa no produto interno bruto (PIB) brasileiro. De 
acordo com os últimos dados divulgados pelo IBGE (2018), o setor representa, em média, 4,5% 
do PIB nacional, sendo responsável por cerca de 10 milhões de empregos no país. Segundo Alves 
(2015), o trabalho realizado na construção civil expõe o trabalhador a condições de risco, devido 
às características de verticalização das construções, seja em serviços realizados em fachadas ou em 
pequenos andaimes.

De acordo com os dados publicados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT, 2018), o 
setor da construção civil foi o 4° setor com mais ocorrências de acidentes de trabalho, cerca de 97 
mil, sendo caracterizado como um dos ramos mais vulneráveis e com alto índice de irregularidades 
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quando se fala em segurança e meio ambiente do trabalho. Dentre os acidentes ocorridos no setor da 
construção civil, as quedas de trabalho em altura são os mais frequentes. 

A fim de reduzir os acidentes de trabalho e promover ambientes com condições seguras, 
foram elaboradas Normas Regulamentadoras (NR’s) (AMANTE, SILVA, 2017), que consistem em 
obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de 
garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho (ENIT). 
Dentre todas as NR’s, para o setor da construção civil se destacam a NR 18, regulamentadora das 
condições e meio de trabalho na indústria da construção, e a NR 35, que regulamenta o trabalho em 
altura.

Procedimentos metodológicos

A metodologia de pesquisa adotado pelo trabalho enquanto ao método de pesquisa é indutiva. 
Em relação ao método de abordagem o estudo é de cunho qualitativo, enquanto que o objetivo geral 
é de caráter explicativo. O método de pesquisa adotado pelo trabalho enquanto ao seu procedimento 
técnico será bibliográfica e estudo de caso. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas 
inspeções rotineiras, sem aviso prévio aos trabalhadores, às obras atendidas pela empresa, durante 
os meses de agosto e setembro, em seis canteiros de obras de três construtoras distintas, sendo duas 
edificações de cada empresa. Além disso, será realizada uma última inspeção nas construções em 
análise durante o mês de outubro. 

A coleta dos dados é realizada a partir da aplicação presencial de um checklist elaborado pelo 
autor, acompanhado por um engenheiro e técnico de segurança do trabalho responsável por cada um 
dos locais em análise. As construtoras foram identificadas através das iniciais A, B e C, por motivos 
éticos e de privacidade. Os itens pesquisados foram analisados como SIM, para conforme, e NÃO, 
para não conforme, sendo atribuídas pontuações pelas marcações de conformidades como índice de 
qualidade das empresas, tendo o resultado dividido em: 0-20%: péssimo; 20,1-40%: ruim; 40,1-60%: 
regular; 60,1-80%-bom; 80,1-100%: ótimo.

Resultados e discussões

Durante os dois meses de estudo, foram constatados que as empresas em estudo não estão 
de acordo com as conformidades estabelecidas pela NR 35. Em ambas as empresas, a forma de 
monitoramento contínuo das atividades não é clara, sendo recorrentemente encontrado na prática 
desvios de comportamento. Em nenhuma das empresas há uma sistemática de análise de indicadores 
de segurança. 

Nas obras da empresa A, B e C as proteções coletivas estão instaladas parcialmente, com 
falhas em alguns pontos com risco de queda. As empresas fornecem treinamento aos trabalhadores, 
porém não há uma metodologia de controle formalizada ou uma previsão de qualificação continuada. 
A figura 1 apresenta a média de atendimento a NR 35 até o presente momento.
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Figura 1 – Percentual de atendimento a NR 35

Conclusão

A segurança do trabalho no setor da construção civil é um tema de discussão recorrente devido 
ao seu alto índice de recorrência de acidentes. Nesse estudo, a análise em questão é a segurança do 
trabalho em altura, através da aplicação de um checklist em seis construções de empresas distintas. 

Até o momento, conforme o esperado, é possível perceber que nenhuma das empresas se 
encontram em situações não conformes com as normas regulamentadoras referentes a segurança do 
trabalho em altura. Apesar disso, com base em pesquisas realizadas por outros autores, é possível 
notar que as condições de segurança de trabalho em altura vêm melhorando. Além disso, com as 
reformas que estão acontecendo nas normas regulamentadoras, se espera que a segurança de trabalho 
em altura melhore ainda mais.
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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação ergonômica de um posto específico 
na linha de produção aplicando os métodos OWAS e RULA, como ferramentas da ergonomia. 
Pretende-se identificar os riscos do desenvolvimento de doenças ocupacionais e assim melhorar o 
posto de trabalho. Para tanto, foi realizado um estudo de caso, com o uso do método qualitativo. Foi 
observado um grupo de funcionários, no cotidiano de suas atribuições na empresa, sendo que foram 
feitos registros fotográficos, filmagens e observações para posterior análise dos dados e intervenção 
ergonômica. 
Palavras-chave: Ergonomia, trabalho, doenças ocupacionais, métodos OWAS e RULA.

Introdução

Segundo Wachowicz (2012), a ergonomia relaciona o papel com as transformações 
econômicas, sociais e – sobretudo – tecnológicas que ocorrem no mundo do trabalho. Desta forma, 
pode-se dizer, portanto, que a ergonomia busca o alinhamento do trabalho em relação ao homem, 
ou seja, a forma como este é adaptado ao mesmo. Ainda, neste contexto, cabe explanar que, a 
ergonomia é uma forma de prevenção de acidentes ou lesões, que por consequência, buscam uma 
maior produtividade na empresa (IIDA, 2002).

Com a mecanização dos métodos e processos da produção, ainda faz-se necessário 
proporcionar aos funcionários, adequadas condições de trabalho, para que possam assim, exercer 
suas atividades com segurança e qualidade de vida. Tal perspectiva demonstra quão necessário 
é o planejamento do posto de trabalho e o sistema de produção no aspecto ergonômico, sendo a 
criatividade e a participação dos colaboradores na resolução dos problemas de papel importante no 
futuro das organizações (DINIZ, 2013).

Segundo a norma vigente da NR17 (Norma Regulamentadora 17), é necessário que o 
empregador estabeleça um estudo aprofundado sobre todos os postos de trabalho, detectando assim 
fatores de riscos ocupacionais já existentes e, dessa forma, estabelecer subsídios para diversas 
soluções ergonômicas daquele local de trabalho, adequando-o quanto à legislação. Este processo 
nomeia – se Análise Ergonômica do Trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 
2019).
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Tendo em vista essas considerações, tal estudo tem como premissa o conhecimento relacionado 
à ergonomia do trabalho, suas consequências e de que forma esta pode ser aplicada nos dias atuais, 
em se tratando, principalmente das questões relacionadas a postura do colaborador.

Procedimentos Metodológicos 

O trabalho é classificado como estudo de caso, caracterizando-se como uma metodologia 
investigativa para explorar uma situação real a partir de evidências de dados atuais de produção na 
linha escolhida para a aplicação do estudo. É um trabalho de campo, sendo utilizada a metodologia 
de solução de problemas para aplicação prática, comparando-se a situação antes e após a implantação 
do plano de ação. 

De acordo com o autor Knechtel (2014) segue a abordagem explicativa onde o pesquisador 
busca identificar fatores que contribuem para a ocorrência de tal fenômeno, assim podendo explicar 
a razão e o porquê delas.

A natureza da pesquisa será baseada na pesquisa exploratória, pois após reunir os dados 
necessários, hipóteses e questionamentos, a investigação consistirá em encontrar respostas para a 
problemática em estudo. O objetivo será a geração de conhecimentos para a aplicação das prática 
para a resolução de problemas reais. 

Segundo Pradanov e Freitas (2013) o objetivo da pesquisa explicativa tende a ser mais 
complexa indo a busca de explicações e soluções dos problemas onde tornam-se propícias a falhas. 

A apresentação dos resultados ocorre através da pesquisa qualitativa, uma vez que os dados 
obtidos serão descritivos e sua análise, de forma indutiva, fornecendo possíveis soluções para os 
aspectos investigados. Está apoiada na descrição e nos registros, através de imagens, das posturas 
ergonômicas do setor de expedição em uma empresa Metalúrgica.

Resultados e Discussão 

Primeiramente foi observado a parte de recebimento dos lotes de parafusos e como o mesmo 
era realizado o processo de embalamento. Desta forma foi realizado então o estudo referente a 
aplicação do método OWAS e RULA, para posterior aplicação dos riscos ergonômicos. 

Diante das tarefas exercidas pelos colaboradores da expedição observou-se as demandas 
ergonômicas que podem ocasionar doenças ocupacionais, sendo que foi aplicado o método OWAS e 
RULA com o objetivo da correção de postura, força, períodos de parada para recuperação de fadiga, 
etc. 

De acordo com o método citado, as atividades desempenhadas pelos colaboradores da empresa 
Metalúrgica Hassmann, apresentam risco elevado para a coluna, principalmente devido manuseio 
inadequado das caixas de papelão e caixas plásticas acima de 20kg. 
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Os resultados indicaram ainda, que os funcionários estavam realizando suas tarefas de 
trabalho de modo inseguro, onde não havia nenhum tipo de correção de postura ou padronização que 
indicasse a melhor postura correta. 

Diante do contexto, foi sugerida então a recomendação de programar o setor de expedição para 
que ocorram duas paradas obrigatórias para que os funcionários realizem alongamentos e utilizem 
adequadamente as cadeiras ergonômicas. 

Conclusão 

Para a sequência do estudo, serão levantados os dados para a aplicação dos métodos OWAS e 
RULA e posteriormente análise no setor da empresa. A conclusão do estudo ainda está sendo escrita, 
desta forma, o mesmo encontra-se em aberto. 
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Resumo. Dentro do contexto atual da frequente busca por redução de custos nas organizações, nota-se 
que altos estoques acarretam em despesas, mas em contrapartida as faltas de materiais também resultam 
em prejuízos. Sob esta ótica, o trabalho dedica-se a otimização dos estoques dos itens de manutenção 
de uma indústria alimentícia do Vale do Taquari. O presente estudo sugere implementação do sistema 
de ressuprimento MRP para peças de manutenção, por meio da previsão de demanda baseado na 
programação das manutenções preventivas. Para tanto, a pesquisa delimitou-se ao principal setor 
produtivo da fábrica, o setor de produção de proteína isolada de soja, e além disso, propõe melhorias 
para o de controle das peças de manutenção corretiva.
Palavras-chave: Controle de estoques. MRP. Gestão de materiais. Manutenção preventiva. 

Introdução

De acordo com Ching (2010) uma organização apenas sobrevive no ambiente de atuação 
se conseguir oferecer resultados compatíveis com as necessidades e expectativas dos clientes, seja 
através da agilidade, qualidade, preço ou prazo. Os custos de estoques podem representar um dos 
maiores ativos de uma empresa, tendo que demandar grande parte do capital de giro, uma vez que o 
investimento está mal distribuído, os resultados e lucros da mesma podem apresentar números menos 
satisfatórios.

Os estoques auxiliam as organizações que possuem oscilações nas vendas dos produtos finais, 
evitando que os clientes não sejam atendidos. Para Corrêa et al. (2011), o acumulo de matérias 
pode servir como ferramenta de absorção da variabilidade das vendas de uma empresa. Para Ballou 
(2006), deve haver sincronia entre a oferta e a demanda, evitando assim a formação e manutenção 
de estoques, bem como a compra e produção de materiais que não são necessários para atender ao 
mercado. Desta forma, gestores buscam novos métodos e ferramentas para melhoria do processo, 
tanto da manufatura, quanto da gestão dos estoques, onde ocorre efetivamente a geração de valor no 
produto.

A área de gestão de estoque vinha sendo pouco explorada pelas indústrias, porém, nos últimos 
anos, o interesse vem aumentando devido a compressão nas margens de lucros dos produtos. Na 
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busca por melhores resultados, a escolha do modelo de ressuprimento pode ser fundamental para 
obtenção de resultados positivos na manufatura, pois a escolha errada pode impactar diretamente 
na redução da produção, aumento do custo de produto, diminuição do capital de giro e, por fim, 
diminuir a competitividade das indústrias diante à concorrência.

Procedimentos Metodológicos

Este estudo se trata da implementação de técnicas de controle de estoque por meio do sistema 
de ressuprimento MRP, através da previsão de demanda por meio da programação de manutenções 
preventivas, com foco na otimização dos estoques de insumos de peças de manutenção utilizados na 
indústria de aditivos alimentícios, especificamente, no setor de produção de proteína isolada de soja.

Atualmente, a empresa em questão ressupre seus materiais de manutenção com auxílio de 
planilhas de Excel fazendo simulações de quantidade, data de colocação de pedido e tempo de 
ressuprimento ou lead time, mantendo sempre estoque mínimo para pelo menos 1 mês e observando 
a média de consumo histórica. Observou-se que o estoque de peças de manutenção representa um 
valor monetário expressivo no montante estocado. A baixa confiabilidade nos dados cadastrados de 
cada item resulta não atendimentos e faltas de alguns itens, em contraponto, em estoques parados, 
grandes quantidades de outros itens em estoque com pouca movimentação ou giro.

Primeiramente, estudou-se o fluxo atual do sistema de compras de peças de manutenção para 
avaliar as melhorias cabíveis. Realizou-se uma classificação de peças de manutenção por ordem 
de importância, utilizando ferramentas como classificação ABC e XYZ. Visto que o sistema atual 
apresentava excessos de algumas peças e faltas de outras, gerando um nível de serviço insatisfatórios 
para os usuários, manutentores e gestores da área, porém o mesmo não possuía indicadores de falta. 

Sendo assim, optou-se então por buscar um melhor nível de atendimento para que, 
consecutivamente se alcançasse uma redução de estoque, e consecutivamente propor melhorias no 
ressuprimento e adequações ao modelo atual.

Resultados

Por se tratar de uma indústria de grande porte, com seis setores produtivos distintos e linhas 
de produção independentes, foi essencial centrar-se em uma das linhas de produção. Para isto, foi 
priorizado o setor que representa maior lucratividade na empresa, ou seja, o setor principal onde 
se busca sempre não ter paradas imprevistas. Uma vez selecionado o setor, analisou-se o processo 
produtivo do mesmo mapeando a linha de produção, que por se tratar de um sistema contínuo em 
linha, exigiu uma análise dos equipamentos principais ou “gargalos”.

Juntamente com o gestor de manutenção e PCM, listou-se as máquinas gargalos e respectivos 
componentes. A partir disto, foi criada uma classificação por criticidade levando em consideração oito 
pontos ou quesitos principais, sendo eles: Impacto na qualidade, impacto nos índices de produção, 
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existência de equipamento em stand-by, funcionamento contínuo, frequência de falhas, existência de 
equipamento reserva, tempo médio de reparo e risco a segurança ou ao meio ambiente. 

A cada um destes pontos, atribui-se um peso e sua avaliação, multiplicação do peso x 
avaliação, gerou um valor para cada quesito, e o somatório de todos os quesitos resultou em um valor 
para cada equipamento, sendo assim os resultados puderam ser classificados em A, B ou C, sendo: C 
= 0- 99; B= 100- 249; A= igual ou maior que 250.

A partir da classificação de criticidade foi possível selecionar as máquinas e equipamentos de 
maior criticidade (classificação A), e para cada uma delas, buscou-se as informações de manutenções 
preventivas já existentes em um plano de manutenção ainda não implementado totalmente. Sendo 
assim, para cada uma das manutenções preventivas de cada equipamento, pode-se relacionar a 
quantidade das peças e matérias necessários para a realização da manutenção e seu respectivo custo.

Após esta etapa, foi definida a frequência e programada ao longo do ano, utilizando como base 
o ano de 2020, distribuindo as manutenções durante todos os meses do ano. Desta forma, pretende-
se cadastrar no sistema o cronograma de manutenções e suas respectivas peças necessárias para que 
assim se possa implementar a sistema de ressuprimento MRP para estes itens.

Discussão e Conclusão

Até o presente momento, pode-se identificar as máquinas mais importantes do setor para 
que se possa implementar o cronograma de preventivas. Uma vez que o cronograma esteja em 
funcionamento, a tendência esperada é de as manutenções corretivas se reduzam.

Deste modo, uma vez que as manutenções têm datas pré-definidas para acontecer, permite-
se que se tenha apenas uma pequena quantidade em estoque para emergências ou corretivas. 
Consecutivamente os estoques das peças de preventivas podem se reduzir, ou serem melhor 
negociadas em lotes econômicos pois já se tem uma previsão de consumo para todo o ano, não sendo 
necessário comprar itens em grandes quantidades para imprevistos e sim planejar da melhor forma a 
compra de cada um destes itens.
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Resumo: A grande necessidade das empresas se tornarem cada vez mais competitivas, as obrigam a 
planejar cada vez melhor suas vendas, operações e produção. A gestão de estoques entra como fator 
determinante para que as empresas atinjam seus objetivos. Sendo assim, essa monografia pretende 
aplicar técnicas e métodos de gestão de estoques visto a dificuldade em que uma empresa nacional 
do setor de candies de médio porte possui em determinados períodos do ano com estoque elevado em 
algumas linhas de produtos e por consequência melhorar seu processo de planejamento de produção e 
operações. O estudo se delimita em aplicar métodos de controle de estoques de produtos de demanda 
independente, como estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança e lote econômico de 
produção. Após a aplicação dos métodos, uma proposta de melhoria no processo de gestão de estoques 
e será julgado se essa proposta pode ser implementada na empresa.
Palavras-chave: Estoque, Gestão de estoques, Empresa de candies, Demanda independente. 

1 INTRODUÇÃO

Para Martins et. al (2003), a gestão dos estoques constitui uma série de ações que permitem 
ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos 
setores que deles se utilizam bem manuseados e bem controlados.

Uma empresa competitiva deve utilizar a gestão dos estoques como um fator estratégico 
de negócio, maximizando o nível de serviço, para evitar atraso nas entregas e no atendimento aos 
clientes e minimizando os níveis de estoque para reduzir os custos e investimentos. Para isso, são 
utilizadas técnicas de controle de estoques, como por exemplo, lote econômico de fabricação, estoque 
de segurança, ponto de reposição e estoque máximo.

Dessa forma, o estudo será desenvolvido em função da aplicação dessas técnicas de controle 
de estoque na empresa alvo, buscando a melhor sua melhor utilização para atender as necessidades 
competitivas e estratégicas da empresa.



310 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

1.1 TEMA

O tema abordado pelo estudo é a aplicação de técnicas, ferramentas e métodos de 
gerenciamento de estoques para produtos de demanda independente em uma empresa de nacional de 
candies de porte médio situada na região do Vale do Taquari.

1.2 OBJETIVO

O objetivo principal do estudo é utilizar a gestão de estoques de forma a garantir os níveis de 
serviço e melhorar a utilização dos recursos da empresa

1.3 JUSTIFICATIVA

Os estoques de produtos acabados na empresa alvo de estudo são de suma importância para 
seu negócio, O segmento de candies necessita que o produto esteja sempre à vista do consumidor 
final pois entende-se que o mesmo apenas comprará por impulso. Se o produto não se encontra no 
ponto de venda, o consumidor não irá procura-lo novamente.

Por outro lado, o excesso de estoque pode ocasionar na perda da qualidade do produto, na 
falta de espaço no armazém e o impacto nas finanças da empresa, deixando-a menos competitiva no 
mercado.

Sendo assim, administrar os estoques é essencial para garantir que os níveis de serviço sejam 
satisfatórios, garantindo o produto no ponto de venda, sem que os mesmos afetem a qualidade, as 
operações e as finanças da empresa.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para Gil (2008), o método pode ser definido como o caminho para se chegar a determinado 
fim. E métodos científicos como o conjunto de procedimentos e técnicas adotadas para atingir o 
conhecimento.

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, pois conforme Miguel et. al (2012), a 
pesquisa visa mensurar variáveis que é a característica mais marcante da abordagem qualitativa.

O modelo de pesquisa, por sua vez, é descritivo pois preocupa-se em analisar modelos 
qualitativos com o propósito de entender o processo modelado ou explicar suas características.

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo se baseia em um estudo de caso, devido à 
analise de um ou mais objetos, com o uso de múltiplos instrumentos de coleta de dados e a presença 
da interação entre pesquisador e objeto.

3. RESULTADO, DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Esta etapa ainda não foi abordada até o presente momento.
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Resumo. Levando em consideração as transformações do mercado, o surgimento de novas 
tecnologias e a crescente competição entre concorrentes, a criação e gestão eficaz do conhecimento 
possibilita que as organizações tenham a capacidade de responder rapidamente aos clientes, trazendo 
inovações, criando mercados e desenvolvendo novos produtos. Nesse sentido, a presente monografia 
tem como objetivo analisar a viabilidade de um engenheiro do conhecimento em uma empresa do 
ramo alimentício, como responsável pela criação do conhecimento organizacional, através de um 
levantamento do tipo survey, que apresentou resultados a partir de um questionário aplicado com os 
operadores de máquina da organização e, aliado a isso, propor um sistema especialista para maior 
disseminação do conhecimento e diminuição da carga cognitiva dos colaboradores
Palavras-chave: Sistema especialista. Gestão do conhecimento. Engenheiro do conhecimento.

Introdução

De acordo com Takeuchi e Nonaka (1997), o motivo para o êxito das empresas japonesas 
não se deve apenas pela capacidade de fabricação, acesso ao capital de baixo custo ou pelas relações 
com clientes e fornecedores pois, apesar de serem fatores de extrema importância, o verdadeiro 
motivo para o sucesso dessas organizações se dá pela capacidade de especialização e de criação do 
conhecimento organizacional.

Para Takeuchi e Nonaka (2009), em contra partida à sociedade industrial em que o foco se 
dava na busca pelo aumento de eficiência produtiva, no qual Frederick Taylor prescreve métodos e 
procedimentos científicos para organização das tarefas dos operários, sendo o estudos dos tempos 
e movimentos o mais importante deles, a sociedade do conhecimento sob forte influência do 
desenvolvimento do computador e da ciência cognitiva buscou aperfeiçoar a visão das organizações 
como uma máquina de processamento de informações, que auxiliassem na solução de problemas e 
tomadas de decisão.
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Procedimentos Metodológicos

A metodologia adotada pela pesquisa será a Design Science Research (Pesquisa em ciência do 
Projeto, na perspectiva da engenharia de produção), que consiste em um método que operacionaliza 
a construção de conhecimento, através de um conjunto de técnicas analíticas, que possibilitam 
pesquisas em diversas áreas, e que, neste caso, constitui-se em um processo de projetar artefatos para 
resolver problemas, avaliar e comunicar os resultados obtidos (LACERDA et al., 2013). 

Segundo Lacerda et al. (2013), a metodologia de pesquisa em ciência do projeto está dividia 
basicamente em três pilares, sendo eles, a conscientização, a revisão sistêmica e a constituição do 
artefato (interface entre o ambiente interno e externo). A conscientização apresenta o levantamento 
do problema, prático ou teórico, onde o seu principal resultado é a definição do problema a ser 
solucionado, já a revisão sistêmica visa identificar o melhor artefato a ser sugerido, por meio de 
um processo de teorização, onde diversas soluções são pesquisadas. Por fim, a constituição do 
artefato, que se baseia na construção do mesmo, pode ser por meio de diferentes abordagens, tais 
como representações gráficas, algoritmos computacionais, maquetes, entre outros (LACERDA et al., 
2013).

A metodologia adotada quanto ao modo de abordagem da pesquisa na etapa de conscientização, 
será a pesquisa quantitativa do tipo survey, recomendada por Dawson (2002) quando se tem a 
pretensão de adotar a pesquisa por meio de entrevista estruturada. Como métrica de mensuração, 
adotou-se a escala Likert, de 1 a 5, sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente, 
recomendada por Kothari (1990).

O método de pesquisa do tipo survey, de acordo com Miguel et al. (2012), avalia uma amostra 
significativa de dados sobre um problema, a fim de investigar e extrair conclusões da amostra. Freitas 
et al. (2000) salienta que a pesquisa survey tem como características a coleta de dados ou informações 
de um determinado público-alvo, acerca de suas opiniões e ações, por meio de um instrumento, que 
geralmente é um questionário.

No desenvolvimento do artefato, a pesquisa será de ordem qualitativa, que segundo Strauss 
e Corbin (2008), se refere a pesquisas sobre experiências vividas, emoções e comportamento 
organizacional. 

Resultados e Discussão

Após a realização da pesquisa com 84 operadores e da testagem de confiabilidade dos dados 
coletados e suas devidas conclusões, utilizou-se o software Minitab (Versão 18) para auxiliar na 
construção de gráficos no formato de histogramas, o que possibilita uma melhor análise das respostas 
obtidas e discussão referentes a cada questão.

Pode-se concluir que a pesquisa do tipo survey validou as hipóteses elaboradas no presente 
estudo, comprovando assim a veracidade da problemática proposta, permitindo a continuidade do 
estudo, que consiste na modelagem de um sistema especialista, como solução do problema.
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Na etapa da modelagem, foi selecionado o operador com maior conhecimento da máquina, 
através de uma entrevista estruturada, na qual os próprios operadores indicaram o que possuía maior 
conhecimento, que no caso foi o operador 1, onde o mesmo, representou o conhecimento necessário 
para resolução das 10 paradas de máquinas. A elicitação do conhecimento se deu através da técnica da 
comparação triádica, que segundo os autores Rosário, Kipper e Frozza (2014), o especialistas expõe 
ao pesquisador todas as possíveis variáveis para a resolução do problema, de modo a se desenvolver 
uma tríade, desta forma a técnica possibilita a geração de atributos que não são de fácil articulação. 
As questões aplicadas na prática da técnica foram, “Quando ocorre a parada de máquina, qual o 
primeiro passo para resolução?’’ e “Se não houve a resolução do problema com o primeiro passo, o 
que devo analisar?”. Em algumas paradas não foi possível obter a quantia de três possíveis soluções, 
devido à baixa complexidade para resolução.

Com base no mapa conceitual construído a partir da elicitação do conhecimento, foram 
elaboradas 53 regras de produção, com auxílio do software ExpertSINTA, as regras têm por finalidade 
auxiliar os operadores a resolverem as paradas de máquinas o mais rápido possível, possibilitando 
que operadores menos experientes operem com mais eficiência.
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Resumo: O estudo sobre a Melhoria do Processo de produção de ovos de páscoa no setor produtivo 
de uma empresa de chocolates surgiu com base na necessidade notada no setor produtivo, de reduzir 
perdas e otimizar o processo produtivo. O objetivo do presente estudo é mapear e analisar perdas no 
processo produtivo, que serão reorganizados com base em estudos e análises focadas nas necessidades 
da empresa. A partir desse trabalho já estão sendo notadas mudanças como: redução do estoque 
intermediário de ovos, reorganização do fluxo de produção e o aumento da capacidade produtiva na 
embalagem dos ovos.
Palavras-chave: Arranjo físico. Melhoria de Processo. Produção Enxuta.

1. Introdução

Tendo como base a melhoria do processo de produção de ovos de páscoa em uma empresa 
fabricante de chocolates, serão coletado dados, e posteriormente apresentados por meio da carta de 
produção para a análise e escolha das sugestões de melhorias que supram as ineficiências no processo 
produtivo. Visando reduzir os estoques intermediários e melhorar a eficiência nas etapas do processo 
produtivo, serão analisados e estudados os fluxos de produção e o arranjo físico vigente para a partir 
dos dados coletados, melhorar o processo produtivo.

2. Fundamentação teórica

Segundo Slack, Chambers, Johnston (2002), qualquer que seja a operação, mesmo que bem 
gerenciada, pode ser melhorada, e isso na atualidade, é visto como uma das obrigações a serem 
realizadas pelo gerente de produção, que além de ter controle sobre a organização da linha produtiva 
deve estar monitorando o processo produtivo a fim de verificar limitações e falhas para a partir daí 
realizar um trabalho de aprimoramento do processo produtivo.

2.1 Produção Enxuta (STP).

A produção enxuta, também conhecida como Sistema Toyota de Produção (STP). 
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Entende-se por desperdício todos os elementos de produção que não agregam valor ao 
produto, e como confirmação dessa informação, Gerlach et al. 2017, citaram em seu artigo, Ohno 
(1997) a apresentação dos sete tipos de desperdícios encontrados em uma fábrica: Superprodução, 
Espera, Transporte, Processamento, Estoque, Movimentação, Produção de itens defeituosos. 

Tabela 1: Fonte adaptado de Salgado et al. (2009)

DESPERDÍCIOS FERRAMENTAS

1. Superprodução
Trabalhar de acordo com o Talk time/ produção sincronizada;
5 S;
Mapeamento do fluxo de valor.

2. Espera

Manutenção produtiva total(TPM);
Melhoria da relação cliente-fornecedor/ redução do número de fornecedores;
Mapeamento do fluxo de valor; 
Trabalhar de acordo com o Talk time/ produção sincronizada;
Just-in-time.

3. Transporte

Mapeamento do fluxo de valor; 
Manutenção produtiva total(TPM);
Tecnologia de grupo;
Alteração do layout;
Trabalho em fluxo continuo (one piece flow) redução tamanho lote.

4. Processamento 5 S;
Mapeamento do fluxo de valor.

5. Movimentação
Trabalho em fluxo continuo (one piece flow) redução tamanho lote;
5 S;
Mapeamento do fluxo de valor.

6. Produtos defeituosos

Mapeamento do fluxo de valor; 
Ferramentas do fluxo de valo;
Zero defeitos;
Ferramentas poka-yoke.

7. Estoque Trabalho em fluxo continuo (one piece flow) redução tamanho lote;
Mapeamento do fluxo de valor.

3. Procedimentos Metodológicos:

O método utilizado no estudo de caso é quantitativo e explicativo, executado através de 
um processo de análise, coleta de dados produtivos, apresentação dos dados por meio da carta de 
produção para uma posterior análise e as sugestões de melhorias propostas.

4. Resultados Parciais

Com base nos dados coletados e apresentados na tabela II, foi construído o gráfico 1 para 
representar graficamente as informações coletadas e analisadas. 
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Tabela 2: Apresentação dos dados coletados- Do autor (2019) 
RESULTADOS

Descrição do elemento Entidade Tempo em 
segundos Op. Tr. Es. In. Ar.

O chocolate aguarda ordem de produção 1 28800   X   
 O Chocolate inicia transporte para a 
temperadeira 2 14  X    

O chocolate permanece na temperadeira 
até atingir uma temperagem de 29,8°c 3 22 X     

O chocolate é transportado para a 
dosadora 4 12  X    

O chocolate é dosado em formas 5 5 X     
O chocolate em formas é transportado ao 
planetário 6 15  X    

O chocolate passa pelo processo de 
unificação no planetário 7 13 X     

O chocolate em formas é retirado do 
planetário 8 8  X    

O chocolate em formas é transportado ao 
túnel de cristalização 9 5  X    

O chocolate em formas passa pelo túnel 
para cristalização 10 12 X     

O chocolate em forma é retirado do túnel 
de cristalização 11 4  X    

Os ovos são retirados das formas 12 7 X     
Os ovos são colocados em caixas 
plásticas 13 3  X    

As caixas plásticas com os ovos são 
colocadas em paletts plásticos 14 5 X     

As caixas plásticas com os ovos ficam em 
espera até ser completado o palete 15 2880   X   

Os paletts plásticos com os ovos são 
transportados ao setor determinado 16 600  X    

Os paletts plásticos com os ovos são 
armazenados no setor determinado 17 432000   X   

Gráfico 1: Representação da realidade do estoque intermediário.
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5. Conclusão

Conforme o gráfico de Pareto nos demonstra, possuímos uma entidade com valor bem 
desproporcional às demais entidades. E isso acaba sendo um problema, pois se refere ao período que 
os ovos ficam estocados no estoque intermediário. 
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Resumo: O presente trabalho teve por objetivo abordar os custos da qualidade em uma empresa 
prestadora de serviços a concessionária de distribuição de energia elétrica. Por meio da mensuração 
destes custos e do embasamento gerado por este parâmetro, é realizada uma análise e proposto um 
plano de ação, visando impulsionar a empresa a investir em melhorarias nos seus processos, buscando 
expandir a qualidade na execução de obras.
Palavras-chave: Qualidade, custos da qualidade, rede de distribuição.

Introdução

A qualidade é um fator determinante para o sucesso de qualquer organização, seja na produção 
de bens de consumo ou serviço, sendo um fator primordial para manter a competitividade perante o 
mercado, cada vez mais concorrente. 

Associado a isso, vale frisar que a qualidade tem um considerável custo para as organizações. 
De acordo com Feigenbaum (1991), os custos da qualidade poderiam ser equiparados em nível de 
importância a outras categorias de custos, como custos de mão-de-obra, custos atrelados a engenharia 
ou até mesmo custos de vendas.

O tema deste trabalho consiste em analisar a qualidade sob o aspecto dos custos de não 
conformidade em uma empresa prestadora de serviços à concessionaria de energia elétrica.

Como prestadora de serviços a empresa se vê impulsionada a cumprir metas impostas pela 
concessionária, dentre elas, a qualidade construtiva da rede, indicador que é medido mensalmente, 
controlado através de metas e passível de multa contratualmente pré-definida. Visando não só 
enquadrar-se a essas metas como também reduzir os custos oriundos de irregularidades de obras a 
empresa cada vez mais procura gerir a questão da qualidade. Diante das particularidades do setor 
elétrico, quão impactantes são os custos gerados com retrabalho para as pretensões da empresa como 
prestadora de serviços?
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Objetivos

Em termos de objetivos deste trabalho estão: levantar os itens que geraram retrabalho nos 
meses analisados; mensurar os custos de correção das irregularidades; classificar e analisar os custos 
através da curva ABC; analisar as causas e efeitos do problema estudado; propor um plano de ação 
visando melhorar a questão da qualidade.

Procedimentos metodológicos 

As atividades realizadas na composição deste trabalho foram executadas na seguinte ordem: 
modelagem do índice de severidade; coleta de dados; desmembramento dos itens; definição 
dos tempos padrão das atividades de correção; definição dos índices de severidade para os itens 
irregulares; modelagem e análise dos custos das correções; análise do processo e suas etapas; 
identificação das etapas que impactam na qualidade; análise das causas e efeitos; proposta de plano 
de ação; considerações finais.

Resultados e discussões

O estudo está sendo realizado na empresa Conecta Empreendimentos, nas bases de Lajeado, 
Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, tendo como base as obras que apresentaram irregularidades 
construtivas que foram fiscalizadas nos meses de julho, agosto e setembro de 2018, pela concessionária. 

Por meio da análise da curva ABC foi possível perceber que os itens classificados como “A” 
são extremamente impactantes em termos de gestão de custos da qualidade. Dos 6 itens classificados 
como “A”, 4 apresentam as maiores taxas de ocorrência, ou seja, para estes itens a empresa deve 
buscar a redução de ocorrências, reduzindo o impacto proporcionado pelo volume. Os outros dois 
itens classificados como “A” apresentam custos médios unitários consideravelmente elevados. Para 
estes casos a empresa deve agir com o intuito de eliminá-los, já que mesmo com baixas taxas de 
ocorrência, elevam os custos de correção a patamares consideráveis. 
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Quadro 1 – Curva ABC.

Fonte: Autor.

Nos itens classificados como “A” estão alocados 80% dos custos de correção (retrabalho) 
das obras em análise, logo apresentam uma considerável relevância e merecem uma ênfase maior 
em termos de gestão da qualidade. Os itens alocados na classe “B” representam uma importância 
intermediária. Os itens de classe “C” representam um menor impacto para a organização, já que os 
custos de correção são consideravelmente inferiores.

Por intermédio da análise do processo e das etapas que impactam na qualidade se espera 
expandir a visão em relação aos aspectos causadores das irregularidades construtivas nas obras, 
adquirindo o embasamento necessário para o desenvolvimento do plano de ação.



322 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Através da proposta do plano de ação, espera-se que a empresa o use como ferramenta para 
iniciar com as melhorias e que estas apresentem consideráveis ganhos a organização.

Conclusão

Através da realização parcial deste trabalho foi possível obter algumas conclusões prévias: O 
processo de mensuração dos custos gerados com o retrabalho (correção das obras), além de permitir 
a visualização dos custos destinados a esta categoria, proporcionará uma maior conscientização por 
parte dos gestores da empresa, em relação ao impacto gerado pela falta de qualidade. 
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Resumo. O presente trabalho tem por objetivo estudar e desenvolver um sistema para auxiliar uma 
empresa de prestação de serviços de asseio na gestão de seu estoque de insumos, levando em conta 
fatores como demanda média, lote econômico de compra, lead time e estoque de segurança. Para 
tanto, foi realizado um estudo de abordagem exploratória, com objetivos quantitativos e na forma de 
estudo de caso, onde foi feita a coleta dos dados de movimentação de materiais realizados durante o 
ano de 2018 e, após interpretação e análise dos dados, foi proposto um novo método para o controle 
do estoque de insumos da empresa.
Palavras-chave: Estoques. Controle de estoques. Indicadores. Serviços de asseio, segurança 
patrimonial e recepção.

Introdução

Para conseguirem um alto índice de eficiência no atendimento das necessidades de seus 
clientes, sem riscos de paralização das atividades, um dos principais fatores é a disponibilidade 
dos insumos necessários para a realização das tarefas. Segundo Pozo (2002), o maior objetivo da 
administração de materiais é prover o insumo certo, no local de produção correto, na hora certa e em 
condição de uso ao menor custo possível, visando a plena satisfação do cliente e acionistas.

A gestão dos insumos, na visão de Ching (2001), gera grande rentabilidade para empresa, 
uma vez que em muitos casos o estoque consome o capital que poderia estar sendo utilizado de outra 
forma que rendesse um rendimento financeiro maior para organização. Para tanto dispõe-se de uma 
série de ferramentas que auxiliam nessa questão. A gestão do estoque, de acordo com Francischini 
e Gurgel (2004), está diretamente ligada com a possibilidade de prever qual será a demanda de 
um determinado item em um período futuro. Quanto maior o grau de exatidão da previsão, mais 
informações o gestor de materiais terá para definir quais níveis de estoque deve manter e quanto 
deverá comprar para atender as demandas de seus clientes.

A curva ABC, de acordo com Dias (2010), é uma importante ferramenta a disposição do gestor, 
uma vez que ela possibilita identificar os itens pelos quais deve ter maior atenção. Já a classificação 
XYZ, segundo Barbieri e Machline (2006), diferentemente da curva ABC, não leva em conta o fator 
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financeiro dos materiais, mas sim a sua imprescindibilidade ou criticidade para o funcionamento da 
empresa, nos processos em que são utilizados. 

Vollmann et al. (2006) comentam que o capital investido no estoque geralmente passa de 25% 
da totalidade dos bens da empresa, demonstrando com isso a necessidade de se possuir um processo 
de gestão do estoque que almeje níveis de estoques condizentes, equilibrando dessa forma estoque, 
consumo e custos. O lote econômico de compra, de acordo com Lustosa et al. (2008), é utilizado para 
controlar a disponibilidade de um único material, demandado de forma constante, com possibilidade 
de ressuprimento ilimitado e com tempo de espera constante ou igual a zero.

Dias (2010) ressalta que, devido a sua importância, o lead time deve ser determinado de modo 
a ser o mais o mais próximo possível da realidade, uma vez que todo sistema de reposição pode 
sofrer alterações em função de oscilações no decorrer do tempo. Com base no lead time, pode-se 
calcular o estoque de segurança. Chopra e Meindl (2003) evidenciam que o estoque de segurança 
tem a finalidade de atenuar os efeitos da variabilidade da demanda, uma vez que quanto maior for, 
mais difícil será a sua previsão.

Dias (2005) diz que reposição por ponto de pedido é a forma mais simples para controlar os 
níveis dos estoques, proporcionando uma significativa redução do processo de reposição do estoque. 
Já a reposição por revisão periódica, de acordo com Chiavenato (1991), é baseada em intervalos 
de tempo para restituição do estoque, onde cada material possui um período de reposição pré-
estabelecido de forma a garantir mais segurança ao gestor do estoque, bem como minimizar os custos 
de armazenamento.

Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa é um estudo sobre a aplicação de técnicas de controle de estoques e previsão 
de demanda para otimização da gestão de estoque dos insumos utilizados pela filial de uma empresa 
prestadora de serviços de asseio, segurança patrimonial e recepção no Vale do Taquari, mas 
especificamente com os materiais utilizados para os serviços de limpeza.

A pesquisa exploratória, na concepção de Gil (2010), visa familiarizar o pesquisador com 
o problema, afim de deixá-lo mais claro. Pelo fato de analisar dados para melhoria da gestão do 
estoque, classifica-se essa pesquisa como exploratória.

Em relação a natureza de abordagem, Ganga (2012) define a pesquisa quantitativa como 
capacidade de se quantificar e confirmar, por meio de estatísticas, as relações de causa e efeito 
oriundas das variáveis de pesquisa, explicando assim os fatores que induzem um determinado 
fenômeno e sendo possível aceitar ou rejeitar as hipóteses apresentadas na pesquisa. Com base nisso, 
define-se a abordagem do presente estudo como qualitativa e quantitativa, uma vez que objetiva 
quantificar e analisar os dados disponíveis, com a finalidade de propor novos modelos de gestão.

O estudo de caso, conforme Gil (2010), constitui no estudo aprofundado de um ou poucos 
objetos, de forma que possibilite seu amplo e detalhado conhecimento. Levando isso em conta, em 
relação ao método, pode-se definir essa pesquisa como um estudo de caso.
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Resultados e Discussão 

Após a coleta dos dados de consumo referentes ao ano de 2018, fez-se a classificação ABC 
dos insumos necessários para os serviços de limpeza, afim de identificar os que representam o 
maior volume monetário em estoque. Para Lustosa et al. (2008), é muito mais eficiente e racional 
estabelecer a importância de cada item estocado e dedicar a maior atenção nos mais importantes. 
Finalizada a classificação, ficou evidenciado que 20% dos itens pertencem a classe A, representando 
58% do valor total de consumo do estoque para o período.

Em seguida, realizou-se a classificação quanto a criticidade dos itens do estoque, com a 
finalidade de identificar o grau de importância dos materiais utilizados para a realização das atividades 
diárias. Quando um material da classe Z falta em um processo produtivo, pode afetar o cronograma 
da produção e acarretar em prejuízos financeiros para a empresa, de acordo com Barbieri e Machline 
(2006). A classificação foi feita por meio de questionário aplicado ao gerente operacional e ao 
comprador da empresa. Como resultado, obteve-se que dois itens foram classificados com criticidade 
Z, pelo fato de serem essenciais para a realização das atividades diárias, bem como por não haver um 
substituto no estoque que possa ser utilizado temporariamente até o ressuprimento. 

Conclusão

Na sequência do estudo serão levantados os dados para definição dos custos de estoque, 
que possibilitarão calcular o Lote Econômico de Compra (LEC), com a finalidade reduzir ao 
mínimo possível o custo de estocagem. Em seguida, após mensurar o lead time de ressuprimento, 
será determinado o Estoque de Segurança, objetivando evitar a falta de insumos e a consequente 
necessidade de realizar compras emergenciais no comércio local. Posteriormente, será definido 
o modelo de controle do estoque mais adequado. Por fim, serão sugeridos indicadores de 
acompanhamento do desemprenho do estoque.
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Resumo. O conceito de cadeia de suprimento (Supply Chain Management) é algo importantíssimo 
para as empresas, isso porque é por meio dela que se consegue alcançar significativas melhorias, como 
redução de custo, aprimoramento de processos e aumento da qualidade. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem como objetivo analisar o grau de aderência das características da cadeia de suprimentos 
em uma empresa do ramo moveleiro, na cidade de Lajeado – RS. Para isso, foi elaborado um check 
list baseado no referencial teórico do trabalho que foi enviado para a empresa, com o intuito de 
mensurar o grau de aderência da mesma.
Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos, Supply Chain Management, ramo moveleiro

Introdução 

A cadeia de suprimentos assume papel essencial nas empresas, pois engloba o conjunto 
de atividades que estão presentes no processo produtivo. Ballou (2006, p.29), define a cadeia de 
suprimentos como “um conjunto de atividades funcionais (transporte, controle de estoque, etc.) que 
se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual matérias primas vão sendo convertidas em 
produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor. ”

Ching (2010) afirma que a cadeia de suprimentos deve ser entendida como uma evolução da 
gestão de produção e de materiais, porém esse movimento forçou uma expansão dos limites para além 
dos muros da empresa. Não se pode ficar limitado ao gerenciamento apenas dentro dos limites físicos 
da empresa, mas sim um olhar amplo, para que se alcance os objetivos da cadeia de suprimentos. 

Tema: O tema estudado neste trabalho são as características da cadeia de suprimentos no 
ramo moveleiro.

Objetivo: O objetivo geral é analisar a aderência das características da cadeia de suprimentos 
em uma empresa do ramo moveleiro, na cidade de Lajeado – RS.

Referencial teórico

A presente seção foi constituída por conceitos pertinentes ao estudo, elaborada através de 
uma pesquisa bibliográfica com base em autores da área. Os conceitos são: Processos de manufatura, 
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cadeia de suprimentos, logística, previsão de demanda, gestão de compras e gerenciamento de 
estoque. 

Metodologia

O presente trabalho se enquadra, quanto a metodologia, como uma pesquisa exploratória, com 
abordagem qualitativa e com estudo de caso como procedimento técnico. 

Na pesquisa exploratória não é preciso testar ou descobrir alguma teoria, mas sim investigá-
la e analisá-la a fim de descobrir novos desdobramentos. Por esta razão, geralmente pesquisas 
exploratórias são qualitativas. O trabalho do pesquisador quando escolhe uma pesquisa qualitativa 
é coletar informações do evento estudado através da percepção do sujeito, assim como também 
angariar dados e evidências que possam ser usados para analisar o problema de pesquisa (GANGA, 
2012).

Nesse sentido, foi elaborado um check list baseado no referencial teórico do trabalho, com 
o objetivo de mensurar o grau de aderência dos conceitos da cadeia de suprimentos na empresa 
estudada. 

Para melhor compreensão dos procedimentos metodológicos segue abaixo fluxograma com o 
planejamento de pesquisa:

Figura 1 – Fluxograma 

Fonte: Do autor, 2019
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Resultados e discussão

Conforme figura anterior (Figura 1), pode-se observar a presença do estágio de “Análise 
e discussão dos resultados”, porém o mesmo ainda não foi realizado. O trabalho, neste presente 
momento encontra-se no estágio de “Aplicação do check list na empresa” e “Refinamento dos 
dados”. Entretanto, espera-se que com a devolutiva do check list pela empresa, se possa mensurar de 
que maneira os conteúdos da cadeia de suprimentos se aplicam na mesma. 

Conclusão

Até o momento presente, o trabalho está sendo realizado conforme o fluxograma, é importante 
salientar que o fluxograma permitiu a organização da pesquisa e também estabeleceu os estágios 
mais importantes a serem seguidos. A fase inicial de elaboração do trabalho foi muito dedicada à 
construção do referencial teórico e da pesquisa bibliográfica, para que fosse possível elaborar o check 
list de acordo com os objetivos traçados. 
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Resumo. No sistema elétrico de potência, redes inteligentes (Smart Grids) e sistemas de medição 
inteligentes (Smart Meters), vem sendo largamente introduzidos de forma global, com intuito de ter 
maior eficiência e controle de suas redes. No Brasil ainda é pouco disseminada esta tecnologia, com 
a maior parte das redes elétricas ainda utilizando medidores analógicos para a medição da energia 
consumida. Com os recursos tecnológicos atuais e custos para substituição dos medidores, esta pode 
ser avaliada como uma técnica obsoleta, que pode induzir perdas elétricas e comerciais, como fraudes 
e roubo de energia. Neste contexto, preocupado com os desafios existentes deste cenário e com os 
equipamentos de custo ainda elevado disponíveis no mercado, a proposta deste trabalho consiste no 
desenvolvimento de um sistema inteligente de medição de energia elétrica de acesso remoto, para 
aplicação residencial, apresentando um protótipo de baixo custo baseado em sistema microcontrolado 
e embarcado.
Palavras-chave: Sistema de Medição Inteligente. Smart Meter. Energia Elétrica.

Introdução

O cenário do SEP (Sistema Elétrico de Potência) vem passando por transformações e 
provavelmente deverá ocorrer grandes mudanças em breve, influenciadas pelas novas tendências 
como a popularização dos avanços tecnológicos (a industrialização, sistemas automatizados, 
carros elétricos, geração distribuída, por exemplo) e o aumento da demanda de energia elétrica 
consequentemente; junto aos novos conceitos políticos e sociais para uma sociedade cada vez mais 
sustentável e eficiente. Estes fatores levam a necessidade de melhorias em algumas tecnologias 
obsoletas ainda empregadas e a conscientização do uso da energia elétrica de forma mais eficiente 
com desafios como: metas de economia, controle de picos de demandas, utilização de energias 
alternativas e intermitentes, qualidade da energia, entre outros. Estes aspectos serão imprescindíveis 
para que num futuro próximo não ocorram limitações em nosso sistema elétrico, tornando-se um 
grande desafio (MME, 2018). 

No SDEE (Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) brasileiro, em geral boa parte dos 
medidores de energia ainda são analógicos, no qual os consumidores recebem em suas propriedades 
um demonstrativo com o valor da medição da energia mensal consumida, aferida e coletada 
manualmente por funcionários da empresa distribuidora. Esses sistemas pouco automatizados criados 
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para atender uma demanda mais simplificada no passado, no futuro serão obsoletos, e muitas perdas 
de energia comerciais dos sistemas de distribuição ocorrem decorrente aos mesmos, com problemas 
típicos como: a falta de controle da energia e demanda, picos de consumo, roubo de energia “gato”, 
erros de medições, entre outros (WEG, 2018).

Analisando melhorias nos sistemas de monitoramento de energia elétrica para atender 
partes desses desafios, a proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema Smart 
Meter de baixo custo. Uma tecnologia de medição inteligente de energia que vem sendo aplicada 
crescentemente nos países desenvolvidos como EUA e a união europeia, apresentando-se como um 
importante componente das futuras redes inteligentes de energia, as Smart Grids. Estes equipamentos 
combinam um sistema eletrônico com sensores e tecnologia microprocessada para medição de 
energia elétrica junto a um sistema de TI (Tecnologia da Informação), que permite conectar todos os 
usuários de um determinado local (fornecedores e consumidores do sistema elétrico) em um sistema 
integrado de informação. Os sistemas inteligentes de medição de energia permitem aos SDEE’s 
controlar de forma mais eficiente a oferta e demanda de energia, com informações em tempo real. 
Bem como aos consumidores, com o monitoramento do consumo e a qualidade da energia através do 
sistema, permite que a eletricidade seja consumida de maneira eficiente, aumentando a consciência 
de consumidor e permitindo maior capacidade de controlar custos (SCHNEIDER, 2018). 

Desenvolvimento do Sistema

O projeto consiste no desenvolvimento de um protótipo de baixo custo de um sistema de 
medição inteligente de energia elétrica para aplicação residencial monofásica, com a finalidade de 
promover o monitoramento e gerenciamento da energia elétrica recebida pelas concessionárias de 
distribuição, disponibilizando juntamente as ferramentas computacionais para análise da qualidade 
da energia, criação de históricos em banco de dados e monitoramento remoto.

O protótipo em desenvolvimento terá a funcionalidade de realizar a leitura dos sinais dos 
sensores de corrente e tensão de uma rede monofásica residencial, posteriormente condicionado por 
um circuito condicionador para a tensão de trabalho dos conversores A/D (entre 0 a 5 VCC). O 
microcontrolador a ser utilizado no projeto possui internamente um conversor A/D e será responsável 
em realizar o processamento digital dos sinais dos sensores, o processamento dos dados e a 
comunicação serial, para trafegar os dados do microcontrolador com o computador do sistema. No 
computador o usuário poderá realizar o monitoramento, o gerenciamento e a interação com o sistema, 
através do software embarcado. Permitindo as funcionalidades de interface homem máquina, banco 
de dados para criação de históricos e um servidor web para o acesso e monitoramento remoto. Para o 
desenvolvimento do projeto, o protótipo será inicialmente construído, com os seguintes componentes 
mostrados na Figura 1 e detalhados a seguir:

· Um Sensor de corrente, construído com o sensor SCT-013 e um circuito condicionador 
para medição de corrente;
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· Um sensor de tensão, construído com um transformador para rebaixar a tensão 220/12 
VCA e um circuito condicionador para a medição de tensão;

· Uma placa de desenvolvimento Arduino Nano, que possui um microcontrolador AVR 
ATmega328 para executar o firmware do sistema, realizando o processamento digital dos 
sinais e dados e a comunicação serial;

· Uma placa de desenvolvimento Raspberry Pi 3, que é um minicomputador com a 
funcionalidade de executar o software do sistema supervisório do protótipo, permitindo 
a exibição com a saída HDMI (High-Definition Multimedia Interface) por um monitor 
e os periféricos e rede de comunicação com as interfaces USB (Universal Serial Bus) e 
Ethernet, disponíveis na placa;

O firmware do sistema embarcado no microcontrolador Arduino Nano, está sendo 
desenvolvido com a IDE (Integrated Development Environment) do Arduino. Na Raspberry Pi 3 
está embarcado e rodando o sistema operacional Raspbian, com o software de supervisão Node Red, 
utilizado para o desenvolvimento e a execução da aplicação do sistema, além da comunicação serial 
com o microcontrolador.

Figura 1- Imagem ilustrativa dos componentes do protótipo Smart Meter.

Conclusões

O hardware do protótipo foi montado e o software do sistema Smart Meter continua sendo 
desenvolvido, junto com os testes de medição com cargas diferentes e comparações com um 
instrumento multímetro confiável e com calibração rastreável, para a validação dos resultados. Até o 
momento os resultados destes testes estão sendo satisfatórios, com erros abaixo de 1% na leitura das 
grandezas de tensão e corrente comparados com o instrumento padrão. O algoritmo para a medição 
do fator de potência está em fase final de desenvolvimento, restando realizar os testes de medição para 
validar os seus resultados e incrementar algumas melhorias na aplicação do sistema supervisório, a 
fim de buscar os resultados finais para a conclusão deste trabalho acadêmico.
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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de técnicas de repotenciação 
de Linhas de Transmissão (LT) verificando quais casos é mais viável utilizar a técnica de aumentar 
a capacidade de condução de uma linha ao invés de construir uma nova LT. Também está sendo 
acompanhada a construção de uma linha de transmissão 230 kV entre as cidades de Lajeado e Garibaldi, 
com os registros dos tempos de execução de dois tipos de fundação diferente e a composição dessas 
equipes para buscar provar qual das duas fundações é a mais viável
Palavras-chave: Análise técnico-financeira, Linha de Transmissão, Recapacitação de LT’s, Projeto 
LT’s.

Introdução

Os geradores utilizados para produção de energia em grande escala estão geralmente instalados 
à grandes distâncias dos centros de consumo, isto acarreta na necessidade de transmitir toda esta 
energia entre as centrais geradoras e os grandes centros de consumo. (KHARAPGUR, 2008)

Segundo Labegalini para um mesmo projeto de LT’ existem diversas soluções tecnicamente 
possíveis e todas possuem diferentes índices de confiabilidades sendo necessário escolher a alternativa 
de melhor custo benefício, evitando as penalidades impostas na Resolução Normativa nº 63/2004 e 
os processos administrativos da Lei 9.784/1999. (LABEGALINI, 1992)

Procedimentos Metodológicos

Para as técnicas de repotencialização de LT’s foram feitas pesquisas com funcionários da 
empresa que está construindo a LT de 230 kV entre as cidades de Lajeado e Garibaldi, utilizando 
informações contidas no PET (Programa de Expansão da Transmissão) para validar que realmente a 
técnica citada foi utilizada, validando como alternativa de menor custo.

Para composição e análise do custo das fundações primeiramente foi utilizada a norma ISO 
8258 que trata sobre cartas de controle e validação de amostras, o resumo das cartas é possível ver 
nos gráficos das figuras de 1 a figura 4. A carta X é um gráfico de análise da média (LM) em relação 
aos limites de controle superior (LSC) e limite de controle inferior (LIC) enquanto a carta AM 
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(amplitude média) é analisada a variação entre as amostras e seus limites de controle superior (LSC) 
e inferior (LIC). Com base nessas amostras de tempo chegou-se no tempo médio de execução de 
cada atividade, após foi executada uma análise de custo de equipe, utilizando como base a legislação 
trabalhista com 220 horas trabalhadas mensalmente e salário médio por função no estado do Rio 
Grande do Sul, segundo a consultoria CATHO.

Figura 1- Carta de Controle X - Fundação do tipo Tubulão

Figura 2- Carta de Controle AM - Fundação do tipo Tubulão

Figura 3- Carta de Controle X - Fundação Ancorada em Rocha
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Figura 4- Carta de Controle AM - Fundação Ancorada em Rocha

Resultados e discussões

A recapacitação de uma LT através da elevação do seu nível de tensão é viável somente 
quando o ganho de potência não for superior a 30% e a troca do nível de tensão for de 230 kV para 
345 kV, informação coletada conforme experiência de campo.

Até o presente momento a fundação do tipo ancoragem parece ser a mais viável, devido a sua 
execução ter um tempo médio menor do que a fundação do tipo tubulão, porém é importante informar 
que a análise ainda não está concluída. Pois após a execução da fundação de ancoragem é necessário 
realizar teste de esforço de arrancamento em todas as fundações do tipo ancoragem, enquanto que na 
fundação do tipo tubulão é necessário apenas laudo de laboratório garantindo resistência mínima do 
concreto.

Conclusões

A possibilidade de recapacitar uma linha de transmissão não deve ser desprezada, pois levando 
em consideração a demora em liberações ambientais e processos de desapropriação de novas faixas 
de passagens, a técnica de recapacitar uma linha é muito vantajosa pois pode-se conseguir grandes 
ganhos de até 30%.
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Resumo. Este trabalho foi concebido com a intenção de desenvolver um sistema de discagem 
automática, e reprodução de sentenças pré-definidas, sobre uma plataforma de telefonia IP. De acordo 
com o que será exposto no decorrer do trabalho, pode ser visto que a demanda para contatos para 
venda e prestação de serviços é dependente de uma volumosa quantidade de recurso humano. O 
referido projeto almeja suprir de forma automática essa necessidade e transferindo para maquina, 
parte das tarefas de contato antes realizadas por pessoas. Recolhendo os dados do processo para 
refinamento das abordagens de contato os alvos de interesse.
Palavras-chave: Callcenter, Telemarketing, Telefonia IP, Asterisk 

1. Introdução

Neste trabalho propõe-se experimentar a implementação de um sistema auto discador ou 
ADRMP (Automatic Dialing Recorded Messege Player), sobre uma plataforma de telefonia IP, 
utilizando o software Asterisk, nesse sistema poderá ser carregada uma base de contatos, chamada 
mailing 1, que fará a discagem automática, reproduzirá as sentenças pré-definidas e fará a coleta da 
manifestação através da escolha digitada pelo teclado do aparelho telefônico do contatado. Os dados 
serão armazenados em um banco de dados para posteriormente ser finalizado por um operador.

Não existe dúvida que voz sobre IP (VOIP, Voice Over IP) ficará consolidado como um dos 
tópicos mais relevantes no setor de telecomunicações (CHOWDHURY, 2002).

Para Gonçalves (2005), o Asterisk é a mais completa solução de voz sobre IP, pode-se gerar 
conteúdo dinâmico por telefone, e recursos diversos de outros equipamentos podem ser desenvolvidos 
nessa plataforma.

Os produtos tradicionais de telecomunicações são desenvolvidos para atender uma necessidade 
especifica, no entanto, o Asterisk possibilita a utilização de recurso tecnológico o para montar um 
ambiente único para atender qualquer aplicação particular ou um conjunto de aplicações (SPENCER, 
ALISSON e RHODES, 2003).

1 Mailling- base de contatos telefônicos de potenciais clientes ou contatos de interesse
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2. Fundamentação teórica 

2.1 Servidor IPBX

Servidor VOIP, IP PBX, é onde acontece o processamento das chamadas de voz e aplicações 
adicionais como: sala de conferencia, sistema voice/mail, IVR, etc. Pode-se fazer analogia com um 
PABX (Private Automatic Branch eXchange) convencional, o PABX convencional comuta ramais 
internos e acesso PSTN, o IP PBX integra todas as funcionalidade do PABX e também suporta VOIP 
(WALLINGFORD, 2005).

2.2 Redes PSTN

A finalidade da rede PSTN (Public Swiched Telephone Network), é prover conexões de áudio 
entre dois terminais telefônicos, (MEGGELEN; SMITH e MADSEN, 2005).

A PSTN dispõe de redes telefônicas comutadas e digitais, administradas e operadas pelas 
operadoras e concessionárias de telecomunicações, que provem infraestrutura para serviços públicos 
de telecomunicações. 

As redes PSTN consistem em linhas telefônicas analógicas e digitais, cabos de fibra ótica, 
links de rádios micro-ondas, redes de celulares, e satélites de comunicação, todos interligados por 
centrais de comutação.

Basicamente os usuários podem se conectar à rede PSTN utilizando a rede móvel ou fixa com 
três meios físicos, podendo utilizar a rede de fibra ótica, par trançado ou coaxial, esse último meio 
usado em menos escala conforme figura 1. Pode-se, na rede fixa optar-se por conexões analógicas 
com linhas analógicas ou digitais com entroncamentos digitais através de ISDN (Integrate Service 
Digital Network), ou através de tronco E1/T1.

Figura 1: Rede PSTN

Fonte: Elaborado pelo autor
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3. Metodologia

Consiste em quatro etapas: (i) instalação do sistema operacional Linux na sua distribuição 
Debian; (ii) Instalação do software Asterisk e programação das funcionalidades; (iii) Instalação das 
placas de interface com a rede publica PSTN; e (iv) carregamento das bases de dados de contatos e 
simulações.

4. Resultado

Após superadas as 4 etapas, as simulações podem ser observadas como nos exemplos abaixo, 
na sequencia:

a) ligação do para o terminal “5137105050”, do destinatário Rick Veloso

-- Executing [37105050@from-internal:2] Set(“DAHDI/6-1”, “CALLERID(name)=Rick_
Veloso”) in new stack

b) gravação da chamada 

c) utilização do acesso ao PSTN

d) aguarda atendimento do contatado

e) reproduz sentença

f) coleta o dado

5. Conclusão

A busca pela transferência de atividades repetitivas ou de grande escala que realizadas por 
pessoas para as maquinas, é um dos temas mais atuais do momento.

O modelo proposto já como protótipo demonstra relativo sucesso e ótima operabilidade, com 
esse sistema pode-se atingir uma capilaridade de contatos com os usuários dos mais diversos setores 
do mercado, como setor de telecomunicações, bancários, governo, pesquisa entre outros.
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Resumo: O ferro fundido cinzento é um material muito utilizado na indústria de máquinas e 
equipamentos, indústria automobilística, naval, ferroviária e outras. Devido à grande variedade de 
aplicações que possui, pode ser aplicado na fabricação de buchas, anéis, mesas e bases de máquinas, 
mancais, acoplamentos e polias. Estas últimas, podem ser fabricadas maciças ou raiadas, que é um 
perfil utilizado quando se deseja uma polia com peso reduzido. A escolha de uma liga característica 
que proporcione boa usinabilidade é importante. Este trabalho tem por objetivo realizar um 
acompanhamento da usinagem de polias, como velocidade de corte, velocidade avanço e rotação e de 
parâmetros de fundição, como a composição química e do estudo e correlação com a microestrutura. 
Desta forma, espera-se identificar características da matriz metalográfica que influenciam a 
variabilidade da usinabilidade de uma polia.
Palavras-chave: Polias. Ferros fundidos cinzentos. Usinabilidade. Microestrutura. Fundição.

Introdução

O ferro fundido cinzento é um dos materiais que apresenta ótima fundibilidade e uma das 
menores temperaturas de fusão dentre as ligas ferrosas. Esta característica traz vantagens técnicas 
e econômicas para a fabricação de peças por fundição, como peças de geometrias complexas e 
está relacionado com a composição química da liga. Sendo um material usado há muitos anos e de 
significativa importância em construção mecânica, para boa parte das aplicações pode ser usado no 
estado bruto de solidificação. Isto, caracteriza o ferro fundido como um material de baixo custo de 
produção MACHADO (2004).

As propriedades mecânicas dos ferros fundidos cinzentos não dependem somente da 
composição química, mas são muito influenciadas pelo processamento, em especial pela velocidade 
de resfriamento. Em sua microestrutura, a maior parte do carbono se apresenta na forma de grafita 
que se formam durante a solidificação, que caracteriza as principais propriedades do ferro fundido 
cinzento, como absorção de vibrações, transferência de calor e usinabilidade.

Neste trabalho, visa-se identificar pontos relevantes sobre a metalurgia dos ferros fundidos 
cinzentos, correlacionando a usinabilidade com a microestrutura.
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Procedimentos metodológicos

A peça a ser estudada é uma polia de ferro fundido cinzento GG20 (segundo norma DIN 
1691), do tipo raiada, 2 canais “V”, comercialmente denominada 450B2 (conforme Figura 1) com 
450mm de diâmetro e 20,7 Kg. Este tipo de polia é bastante utilizado, principalmente, em linhas de 
máquinas ordenhadeiras, colheitadeiras, moedores de grão, mas também é de uso geral.

Figura 1 – Polia 450B2

Fonte: do Autor (2019).

Inicialmente, será feito o acompanhamento do processo de fusão da polia, ou seja, acompanhar 
desde a separação da sucata até a preparação do banho metálico a ser vazado nos moldes, coletando 
dados percentuais de elementos como o carbono, silício, manganês e cromo através de espectrômetro 
de emissão ótica sobre a composição química da liga. O processo de usinagem será acompanhado a 
começar da preparação da polia para usinagem em torno CNC, obtendo os parâmetros de usinagem, 
como velocidade de corte, velocidade avanço e rotação que serão utilizados na usinagem da polia 
450B2, bem como o tipo de inserto utilizado na etapa referente a abertura de canal.

Para a realização da análise microestrutural da polia, foi escolhido um local onde predominam 
os esforços de corte. De acordo com Ferraresi (1970) os esforços de corte são forças que atuam sobre 
uma cunha cortante durante a usinagem, sendo considerada a força que atua em direção e sentido 
sobre a ferramenta. Esta região pode ser vista na Figura 2 e fica nas proximidades dos canais “V”. 
Será realizado uma metalografia polida, evidenciando a distribuição, tipo de grafita e a presença 
de inclusões e uma metalografia através de ataque químico de nital 2%, que serve para revelar a 
microestrutura de uma amostra sob a luz do microscópio (ASM, 2004).

Figura 2 – Local de análise microestrutural

Fonte: do Autor (2019).
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Resultados e Conclusões

Os resultados obtidos serão evidenciados na análise da composição química, procurando 
identificar na microestrutura do ferro fundido cinzento utilizado, características que podem estar 
influenciando a usinabilidade da polia.
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Resumo. Este trabalho busca o aproveitamento do calor promovido pelo óleo de soja produzido na 
empresa Baldo S/A situada na cidade de Encantado R/S para o aquecimento da água de alimentação 
da caldeira. Será mostrado no trabalho através do dimensionamento de um trocador de calor tipo 
placas o ganho de eficiência na caldeira da empresa, gerando uma economia considerável no 
combustível. Atualmente o óleo de soja produzido pela empresa é armazenado com uma temperatura 
de aproximadamente 90°C, fazendo com que se tenha um desperdício de energia térmica. Após o 
dimensionamento do trocador poderá ser feito uma comparação e um retorno de investimento. 
Palavras-chave: Óleo de soja. Caldeira. Água. Trocador de calor. 

1. Introdução 

O presente trabalho aborda uma maneira de aproveitamento da capacidade calorífica do óleo 
de soja no aquecimento de água através de trocador de calor. 

O óleo de soja produzido sai do seu último equipamento da extração com uma energia de 
90°C, e com uma vazão consideradamente boa para ser usado em um trocador de calor, a água de 
reposição da caldeira é proveniente de arroio, com temperatura ambiente de aproximadamente 25°C. 

O rendimento de uma caldeira está diretamente relacionado a temperatura da água de 
alimentação, quanto maior for essa temperatura, menor será o consumo de combustível para a 
geração de vapor, o óleo de soja é bombeado para os tanques de armazenagem ainda quente com isso 
sua densidade é mais baixa, acarretando em dificuldade para atingir o peso na hora do carregamento 
em caminhões tanques. 

O objetivo do trabalho é trazer uma solução econômica e eficaz para o problema da alta 
temperatura do óleo armazenado e também com isso aumentando o rendimento da caldeira, gerando 
assim uma economia de combustível e diminuindo custos com a geração de vapor. 

2. Procedimentos Metodológicos 

Para o dimensionamento do trocador de calor tipo placas deve ser coletado dados de vazões e 
temperaturas dos fluidos, a água fica armazenada em um tanque onde é medido o volume pelo tempo 
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para que seja determinado a vazão, as temperaturas serão coletadas no inverno que é o pior cenário 
para aplicação de sistema de aquecimento de água da caldeira. 

Através de cálculos e equações termodinâmicas será feito o desenvolvimento do trocador de 
calor, por ser um trocador de calor instalado na rede de alimentação de uma caldeira, será descartado a 
aplicação de trocados casco e tubo pois esse, pode ocorrer trincas nos espelhos e soldas, fazendo com 
que haja risco da contaminação de óleo na água, o que poderia gerar graves problemas na caldeira. O 
trocador de calor escolhido foi o de placas pois não há risco algum de mistura dos dois fluídos. 

2.1. Trocadores de calor 

Trocadores de calor são equipamentos destinados a buscar a troca térmica de fluídos que 
escoam sem contato direto, por meio de tubos aletados ou não e também placas sobrepostas onde 
cada lado há fluxo de fluidos em diferentes temperaturas, os fluidos podem estar no estado liquido ou 
gasoso. Os trocadores de calor são empregados nos diversos ramos industriais, uma dela e talvez a 
mais antiga é na geração de vapor com fluido água trocando calor com gases de combustão. 

Figura 1 –Trocador de calor tipo casco e tubo. 

2.2. Trocadores de calor tipo placas 

Trocadores de calor tipo placas são compostos por diversas placas finas corrugadas po onde 
circulam fluido quente de um lado das placas e fluido frio do outro. As placas geralmente possuem 
um material emborrachado para fazer a vedação entre as placas do trocador, elas são presas através 
de parafusos com a possibilidade de aumentar ou diminuir a quantidade de placas, resultando em 
aumento ou diminuição da área de troca térmica.
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Figura 2 – Vista explodida de um trocador de placas 

3. Considerações Finais 

O sistema de troca térmica deverá ser dimensionado para buscar o melhor resultado na 
troca térmica, quanto mais alta a temperatura da água na saída do trocador mais alto será o valor 
economizado com combustível na geração de vapor. 
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Resumo. A operação de torneamento está entre os mais utilizados processos de usinagem. O presente 
trabalho apresenta resultados comparativos entre a qualidade superficial de corpos de prova a serem 
produzidos por torneamento e os resultados obtidos em seus respetivos ensaios mecânicos. Desta 
forma, serão variados parâmetros, como: profundidade, avanço e velocidade de corte adotados para 
confecção dos corpos de prova. Além disso, visando avaliar a qualidade superficial resultante na 
peça, será utilizado um rugosímetro digital. Os corpos serão confeccionados em aço SAE 1045, com 
a utilização de um torno com comando computadorizado (CNC), substituindo os insertos a cada 
novo corpo de prova. Com base nos resultados dos testes será possível relacionar qual a influência da 
variação dos parâmetros de usinagem e de acabamento superficial no comportamento mecânico do 
material. Espera-se que o corpo de prova com pior acabamento superficial apresente uma variação 
significativa na curva tensão-deformação.
Palavras-chave: Torneamento, Rugosidade, Usinagem

Introdução

Rebeyka (2016) afirma que o processo de usinagem por torneamento consiste na obtenção 
de peças cilíndricas pela revolução das mesmas e com o auxílio de uma ferramenta monocortante. A 
peça gira em torno do eixo de relação do torno e a ferramenta é colocada em contato a ela para que se 
promova a remoção de material. Ainda, define a operação de usinagem por torneamento como uma 
operação de desbaste onde ocorre a máxima remoção de material possível com determinada máquina 
e ferramenta e em baixas rotações promovendo, assim, uma maior efetividade à usinagem. Já o 
acabamento é estabelecido como o processo onde é promovida a remoção de uma parcela mínima 
de material a alta rotação, o que gera uma melhor exatidão dimensional e um melhor acabamento a 
peça. 

Aço NBR 1045

O aço NBR 1045 é um aço altamente utilizado para construção mecânica, com teor de carbono 
de 0,45%, e é normalmente aplicado sem nenhum tipo de tratamento, mas para utilizações específicas 
podem ser efetuados recozimento e tratamento térmico Santos (2008).
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Tabela 1 - Composição química do aço NBR 1045.

Fonte: ABNT NBR 87/2000

Usinagem

Para Amorim (2002), são processos de usinagem todos os métodos de produção que geram 
superfícies através da remoção de material, produzindo cavaco e promovendo assim forma, dimensões 
ou acabamento a peça pretendida. Os processos de usinagem podem ser divididos em processo 
convencional e não-convencional. Entre os processos convencionais os principais processos que se 
ressaltam são o torneamento, o fresamento e a furação.

Na operação de torneamento, a peça é presa em um mandril, rotacionada e a ferramenta é 
posta em contato com a mesma, promovendo a remoção de material (XAVIER, 2003).

Projeto de experimento

O planejamento fatorial de experimento fatorial 2K, consiste na comparação entre dois fatores, 
um maior e um menor, para cada variável de teste, e tem como objetivo avaliar como a alteração dos 
fatores afetam a resposta do teste e como estão correlacionados cada um dos fatores controláveis 
(CUNICO et al.,2008).

Rugosidade

Acabamento superficial é um termo comumente utilizado para definir a qualidade final de 
uma peça usinada. Todo material polido ou não, possui pequenos ressaltos e cavidades microscópicas 
em sua superfície. O agrupamento destas pequenas irregularidades na superfície é chamado de 
rugosidade (MESQUITA, 1992).

Conforme elucida Souza et al. (2013), no processo de usinagem a rugosidade está mais 
relacionada aos parâmetros do processo do que à máquina. Dentre os elementos que estão relacionados 
com sua concepção estão: as imperfeições na ferramenta, como quinas ou resíduos das mesmas, 
que dependendo do processo podem ser corriqueiros ou não; a formação de rebarba no material no 
decorrer da usinagem; as imperfeições causadas devido a aresta postiça de corte; características do 
quebra-cavaco da ferramenta.

Ensaio de tração

Para Nunes (2012), o ensaio tem como objetivo esboçar um gráfico de tensão deformação e 
com base nele, estipular valores para várias características do material como: limite de escoamento, 
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módulo de elasticidade, deformação plástica, tensão de ruptura e resiliência. O ensaio é executado 
por uma máquina, que aplica uma tensão de forma contínua ao corpo de prova, traçando o diagrama. 
O ensaio de tração para materiais metálicos é normatizado pelas normas ASTM E 8 e ASTM E 8M.

Procedimentos metodológicos

Caracterização do material

A fim de evitar qualquer divergência na composição química dos corpos de prova, todos serão 
produzidos a partir de secções de uma mesma barra. Será realizada análise micrográfica no material 
a fim de estabelecer a real microestrutura do aço a ser feito o experimento. Será efetuada também 
apuração da dureza mediante a utilização do durômetro da marca Pantec modelo RASN-RB na escala 
Rockwell C.

Ferramenta

O inserto de metal duro a ser utilizado na produção dos corpos de prova será o VNMG 
160404E-F da fabricante Pramet, com ângulo de ponta de 35º e seu raio de ponta (re) é de 0,4mm.

Corpo de prova

Variando-se avanço, velocidade e profundidade de corte, os 16 corpos de prova serão retirados 
de uma mesma barra de aço e usinados por torno CNC. Suas dimensões foram especificadas de 
acordo com a DIN 50125, e estão descritas na Figura 1.

Figura 1 - Corpo de prova para ensaio de tração

Fonte: Rossitti, 2000.

Medição da Rugosidade

A rugosidade média da superfície, resultante da variação dos parâmetros de usinagem, será 
medida, em µm, com a utilização de um rugosímetro portátil, digital, marca Digimess, de modelo 
TR 200, com raio do apalpador de 5µm, cut-off de 0,25-2,5mm e resolução mínima de 0,04 µm. As 
leituras de rugosidade média em cada corpo de prova devem ser feitas em pares rotacionando-se o 
corpo de prova em 180º a cada medição.
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Ensaio de tração

Baseando-se na NBR 6152, para execução dos ensaios de tração será utilizada uma máquina 
universal de ensaios da marca Pantec, modelo versat 10kN. A carga uniaxial será aplicada aos copos 
de prova a uma velocidade de 20 mm/min.
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Resumo: A crescente expansão da automação industrial no cenário nacional, principalmente com 
a Indústria 4.0 e a robótica, proporciona o crescimento da tecnologia aplicada aos sistemas de 
transporte interno de materiais, muitas vezes ignorados durante as atividades de rotina das indústrias. 
As esteiras de roletes proporcionam o transporte de uma gama variada de produtos, desde caixas leves 
até paletes de peças robustas, pela sua fácil construção e grande disponibilidade de componentes 
no mercado. O projeto de esteiras de rolete inicia na coleta de informações acerca de sua aplicação, 
abrange a seleção de roletes, sistema de acionamento e transmissão, cálculos de resistência estrutural 
e análises dinâmicas, considerando que determinado produto deve ser entregue com exatidão, com 
tempo determinado, em outro local do processo. O presente trabalho busca, portanto, entender o 
funcionamento de uma esteira de roletes para facilitar o trabalho do projetista mecânico no que diz 
respeito a sua construção, por meio de uma planilha de cálculo que contenha a estrutura necessária 
para o correto desenvolvimento do projeto desses equipamentos, que podem ser utilizados em plantas 
industriais, setores de logística e células robotizadas.
Palavras-chave: Esteiras. Roletes. Projeto mecânico. Metodologia de projeto.

Introdução

A automação é a tecnologia preocupada com a aplicação dos conceitos mecânicos, eletrônicos 
e de computação para aumentar a eficiência e a segurança de atividades em operações industriais. 
A inserção de um robô industrial em uma planta fabril consiste também na instalação de periféricos 
para facilitar a logística de produtos. 

Dentro do contexto apresentado, os sistemas de transporte são de importância vital e, por se 
comportarem como equipamentos mecânicos, cabe ao Engenheiro Mecânico definir, dimensionar e 
aplicar os conceitos de engenharia ao sistema de transporte.

As esteiras de rolete são, dentre os diversos sistemas de transportes de materiais, um 
equipamento para transporte que apresenta grande diversidade de aplicações, desde transporte livre 
até distribuição de diversos materiais em uma linha de produção. 
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Neste trabalho, busca-se desenvolver uma planilha para realização do dimensionamento de 
uma esteira de roletes acionados por corrente, visando o transporte de volumes em uma linha de 
robótica.

Procedimentos metodológicos

Os componentes de uma esteira de roletes são apresentados na Figura 1, onde: 1) Base de 
sustentação da esteira; 2) Perfil lateral; 3) Motorredutor; 4) Sistema de Transmissão; 5) Rolete.

Figura 1 - Componentes de uma esteira de roletes

Para o dimensionamento da base da esteira de roletes serão utilizados conceitos de Tensão 
Normal Média, pois conforme Hibbeler (2004), quando um material tem as mesmas propriedades 
físicas e mecânicas em seu volume, sua deformação é resultante de uma tensão normal constante, 
determinada pelo somatório das forças atuantes em determinada área. No perfil lateral da esteira, 
serão consideradas tensões cisalhantes sofridas pelo aço decorrentes do peso do material transportado.

Para o dimensionar o sistema de acionamento, conforme a SEW-Eurodrive (2007), é necessário 
ter os dados da máquina a ser acionada, como massa e rotação, determinando a potência e o torque 
do acionamento para selecionar o modelo adequado em catálogo de fabricantes. A transmissão de 
potência acontecerá por correntes de rolos, que conforme Shigley (2008), reduzem os custos de 
fabricação de um equipamento e facilita sua modelagem.

Conforme Lamb (2015), os roletes, ou rolos, são formados por uma carcaça metálica com 
eixos nas extremidades. O material da carcaça dos roletes pode variar conforme a carga movida, 
assim como a espessura de parede. Os roletes são utilizados, principalmente, para a movimentação 
de embalagens, em caixas ou pacotes e serão selecionados em função de sua capacidade de carga e 
comprimento.
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Resultados e Discussão

Os resultados encontrados mostram, até o momento, a facilidade da utilização das ferramentas 
computacionais para dimensionamento de transportadores de rolete, uma vez que as equações e 
filtros avançados proporcionam as seleções necessárias para dimensionar a esteira. A Figura 2 mostra 
a seção de saída do trabalho executado para um caso determinado. Até o momento, foram calculadas 
as tensões na base de sustentação e do perfil lateral e as características do acionamento para um caso 
de transporte.

Figura 2 - Dados de saída do dimensionamento de esteiras de rolete

Conclusão

Com a utilização da ferramenta de dimensionamento para esteiras de roletes, o projetista 
possui, com facilidade, dados sobre os cinco sistemas principais de uma esteira, podendo projetar o 
equipamento de transporte de forma assertiva. A ferramenta foi desenvolvida para que seja possível 
aumentar o banco de dados de roletes de transporte e tipos de acionamento
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Resumo. Os trocadores de calor são equipamentos essenciais para processos industriais pois permitem 
modificar as temperaturas de gases e líquidos através de mecanismos de transferência de calor. A 
área da termodinâmica vem sendo cada vez mais aperfeiçoada com o intuito de regenerar energias 
e evitar desperdícios oriundos dos processos produtivos, o tema de eficiência energética busca 
soluções e métodos para realizar economias e garantir a competitividade do setor empresarial através 
de conseguir produzir com um custo menor. Em busca da melhoria contínua este trabalho objetiva 
recuperar energia disponível do processo de água gelada, utilizada nos chillers de resfriamento de 
carcaças de frangos da empresa de processamento de carne de aves situada na cidade de Lajeado, 
Rio Grande do Sul. O processo de melhoria consiste em um pré-resfriamento da água que chega em 
temperatura ambiente no trocador de calor a placas que utiliza água/amônia, assim foi realizada uma 
pesquisa de caráter quantitativo e informativo para buscar embasamento teórico e dimensionar um 
trocador de calor, capaz de propiciar a interação entre os fluidos realizando a transferência de energia. 
Palavras-chave: Transferência de calor. Eficiência energética. Trocador de calor.

Introdução

Devido aos avanços tecnológicos e o crescimento em larga escala do setor industrial, a geração 
de energia através de recursos naturais vem se expandindo em escala mundial. E estes recursos, 
apesar de abundantes, são finitos, portanto o uso racional garante um longo período de utilização a 
fim de atender as necessidades da globalização.

O programa PROCEL- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica foi instituído 
em 1985, pelos Ministérios de Minas e Energia e da indústria, com o principal objetivo de fiscalizar 
e estimular a racionalização do uso de energia elétrica. Assim as empresas começaram a explorar 
oportunidades de ganho e economia através da eficiência energética, que busca eliminar desperdícios 
e produzir com um menor custo.

Este trabalho demonstra a oportunidade de reaproveitamento de energia térmica de um sistema 
de água gelada, utilizado no processo de resfriamento de matéria-prima em chiller de imersão com 
escoamento contracorrente de água gelada. O estudo foi realizado em uma indústria de alimentos 
frigoríficos do Vale do Taquari, com o principal objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica 
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e aumentar a eficiência do sistema de refrigeração, na qual, o mesmo é o principal consumidor de 
energia devido a seus equipamentos robustos e de trabalho contínuo, para conservar os alimentos e 
atender normas sanitárias.

Para realizar este reaproveitamento de energia será realizado o dimensionamento de um 
trocador de calor água-água que reutilizará água de saída do chiller para realizar um pré resfriamento 
da água proveniente de temperatura ambiente, antes que a mesma entre no trocador de calor do 
sistema de refrigeração que utiliza amônia como fluido refrigerante.

A renovação de água gelada dos chillers, durante os trabalhos, deve ser constante e em sentido 
contrário à movimentação das carcaças, fluxo contracorrente, a temperatura do resfriamento por 
imersão não deve ser superior a 4°C (Portaria 210/98 MAPA).

Conforme Filho (2004), a refrigeração é conhecida por haver troca de energia (na forma de 
calor), de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, pela aplicação de 
trabalho.

Procedimento Metodológico

O método a ser utilizado para o dimensionamento é o (NUT), pois não são conhecidas as 
temperaturas de saída dos fluidos quente e frio. Para aplicação deste método é necessário definir 
a geometria construtiva do trocador de calor para utilizar as equações e gráficos construídos 
teoricamente pela literatura. O objetivo do cálculo é definir a área de troca térmica necessária, para 
realizar o pré-resfriamento e também o comprimento total assumido pelo trocador.

Outro método utilizado também será o das médias logarítmicas de temperatura, com a diferença 
de temperatura média logarítmica e o coeficiente global de troca térmica, consegue-se calcular a 
área de troca térmica necessária para realizar a transferência de energia entre os fluidos, dependendo 
da área encontrada é feita a seleção da forma construtiva do trocador, pois em equipamentos mais 
robustos sugere-se fluxo contracorrente, múltiplos passes ou o aumento de números de placas, 
dependendo do espaço físico disponível. 

Material

Para obter a vazão e temperatura de água na entrada dos chillers, foi utilizado medidor de 
vazão do tipo turbina modelo FP7002, que é capaz de medir o fluxo e também a temperatura do 
fluido. Estes medidores estão instalados na entrada de água do trocador de calor água/amônia e 
também na saída, que são interpretados através de um quadro de comado do sistema, regulado de 
acordo com o volume de produção.

A vazão de saída dos chillers, foram calculadas através da capacidade máxima da linha de 
produção, onde o processo está regido por normas sanitárias de renovação de água, e porcentagem de 
absorção da matéria-prima.
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As temperaturas de saída da água gelada dos chillers, foram medidas através de termômetro a 
laser da FLUKE modelo 4325527.

Resultados e Discussão 

Primeiramente foi realizado um esboço na qual demonstra o local da instalação físico do 
projeto de instalação do trocador de calor.

Figura 1: Layout projeto pré-resfriamento de água gelada.

Foram obtidos os dados a seguir para a realização dos cálculos de área de troca térmica.

Tabela 1: Dados coletados para o cálculo.

Ponto Temperatura (°C) Vazão (m³/h)
1 26 85
2 15 85
3 1 85
4 4 105
5 12 105

Após a aplicação do roteiro de cálculos utilizando o método (NUT) para um trocador bitubular, 
chegamos em um resultado de área de troca térmica de 14,6m², na qual é necessário um comprimento 
de 52,3m, o diâmetro dos tubos utilizado foi interno igual 3” e externo de 4”, ambos em material de 
aço carbono schedule 20. Foi utilizado estes diâmetros para aproveitar o trecho de entrada da água 
em temperatura ambiente.

Conclusão

Após a análise dos resultados conclui-se que devido ao comprimento ser muito extenso para 
uma instalação prática, será recalculado o dimensionamento para um trocador de calor casco e tubo, 
a qual será definido número de tubos, passes no casco, área de troca e comprimento do mesmo. Para 
assim obter um projeto mais condizente com as instalações físicas da empresa.
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Resumo. A crescente mecanização do meio produtivo, trouxe inúmeros benefícios, como ganho 
elevado de produtividade, padronização e repetitividade de processos. Juntamente com as benesses 
surgiram os ônus, o aumento do número de acidentes e doenças ocupacionais vinculadas ao trabalho. 
As normas regulamentadoras foram elaboradas para indicar diretrizes para garantir a segurança e saúde 
dos trabalhadores no decorrer da jornada de trabalho. Especificamente a Norma Regulamentadora 
12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, juntamente com o Anexo VIII da norma, 
que trata de prensas e similares, serviram como guia para elaboração do presente trabalho cujo tema 
principal é a adequação de uma prensa excêntrica a norma regulamentadora 12. A adequação do 
equipamento tem por objetivo minimizar quaisquer possibilidades de risco/acidente ao operador da 
prensa. Conforme pesquisa realizada, o setor da indústria metalúrgica possui o segundo maior índice 
de ocorrência de acidentes do trabalho. Episódios com prensas mecânicas são apontadas como as 
principais causadoras de lesões, onde membros superiores como mãos e dedos são os mais atingidos. 
A metodologia de pesquisa foi experimental, onde foi realizado a apreciação de risco do equipamento 
e realizada implantação de adequações. A implantação da NR-12, além de garantir a segurança de 
operadores e pessoas envolvidas nas operações, deve ser considerada investimento, pois trabalhadores 
inseridos em ambiente seguro e confortável apresentam ganho considerável de produtividade e 
também elimina a possibilidade de afastamentos e passivos. Este trabalho apresenta levantamento de 
dados históricos de acidentes do trabalho, a nível nacional, estadual e regional, expõe questões básicas 
informadas pelas NR12, um estudo detalhado sobre o equipamento prensa excêntrica de engate por 
chaveta e diretrizes de análise de risco aplicadas no equipamento. A adequação foi realizada em uma 
indústria metalúrgica do Vale do Taquari, minimizando riscos aos operadores expostos. Quanto aos 
objetivos, após adequação da prensa, foi realizada nova apreciação de risco onde observou-se uma 
redução significativa na possibilidade da ocorrência de acidentes. 
Palavras-chave: Norma Regulamentadora 12. Prensa Excêntrica. Segurança do Trabalho. Análise 
de Risco.

1. Informações gerais

Prensa excêntrica de engate por chaveta são equipamentos utilizados para realizar conformação 
em materiais diversos, o presente trabalho trata da adequação de uma prensa excêntrica de engate por 
chaveta com base na Norma Regulamentadora 12, a qual estabelece diretrizes e requisitos básicos 
para o empregador oferecer condições de saúde no ambiente de trabalho ao trabalhador buscando 
minimizar qualquer iminência de acidente. 
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2. Acidentes membros superiores

Conforme gráfico 1, pode-se observar que os dedos são os membros mais atingidos em 
acidentes, onde explana-se as regiões das mãos mais atingidas em acidentes. Dedos indicadores 
tiveram a maior ocorrência de acidentes por serem os mais utilizados no posicionamento de materiais 
ou peças.

Gráfico 1 - Regiões das mãos mais atingidas em acidentes

Fonte: Adaptado de Goldman (2002). 

De acordo com Goldman (2002), o segundo maior causador de lesões são as prensagens, tema 
que está fortemente evidenciado neste trabalho, buscando soluções para evitar e minimizar quaisquer 
possibilidades da ocorrência de prensagem.

3. Prensa excêntrica de engate por chaveta Harlo 40 toneladas.

Após análise minuciosa, foi selecionada, em conjunto com direção da empresa, uma PMEEC 
de 40 toneladas com mesa regulável e volante liso, de fabricação da empresa Harlo, no ano de 1986, 
com número de série 1068. Vale destacar que a Harlo é uma empresa brasileira com sede em São 
Paulo. 

A utilização da prensa em ambiente fabril restringe-se ao corte de barras de aço perfil 
cantoneira, barras de aço de perfil redondo e barras de aço de perfil chato

4. Apreciação de risco.

A apreciação de risco torna-se indispensável para estabelecer os requisitos básicos para garantir 
saúde e segurança do trabalho ao operador da PMEEC, o resultado obtido deve ser considerado para 
tomada de decisão frente a adequação do equipamento. A apreciação consistiu na definição de limites 
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da máquina, identificação e estimativa de riscos com base no método de classificação do risco e 
cálculo HRN.

Tabela 1 explana aplicação da classificação de risco e cálculo HRN da região da PMEEC 
critica, que foi enquadrada em classe de risco 4 na qual o operador estava frequentemente exposto 
ao perigo mecânico podendo resultar em pensamento, esmagamento ou cisalhamento de membros 
superiores. HRN calculado resultou em um valor de 750 enquadrando-se em um risco muito alto, 
exigindo a utilização de medidas de controle para garantir a segurança do operador.

Tabela 1 - Apreciação de risco região de prensagem PMEEC Harlo

10
5

15
1

Enclausuramento total da região de prensagem impedindo qualquer 
acesso e o sistema de proteção não pode permitir burlamento                                                                                

Classificação do Risco 

Categoria do equipamento
Gravidade da Lesão (S2)

Tempo de exposição (F2)
Possibilidade de evitar o risco (P2)

Categoria de risco 4

Possíveis consequência de operação atuais

Correção a ser realizada

Prensamento menbros superiores                                                                                                           
Amputação                                                                                                                            

Esmagamento                                                                                                                          

Cálculo HRN = (PE x FE x MPL x NP)
Probabilidade de exposição (PE)

Probabilidade maxima de perda (MPL)
Número de pessoas expostas (NP)

Frequência de exposição (FE)
HRN inicial

750
Classificação HRN

Extremo

Fonte: Do autor (2019).
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NR-12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Portaria SIT 233/2011. Guia 
Trabalhista [texto digital]. Disponível em <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.
htm>. Acesso em 09. mar. 2019.
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Resumo. Um projeto mecânico é um processo iterativo com fases que necessitam da troca de dados 
e informações entre os setores corporativos envolvidos. A engenharia de desenvolvimento organiza 
as informações obtidas e projeta um produto principalmente a partir de uma necessidade específica 
do mercado. Este, informa os seus requisitos de entrada para que as tomadas de decisões do projeto 
sejam coerentes com os resultados esperados. Todavia este produto deverá ser funcional, confiável, 
competitivo, manufaturável e lucrativo. O presente trabalho pretende desenvolver um projeto 
mecânico de um sistema de freio voltado a veículos off road através da definição dos componentes 
do projeto pela análise da dinâmica veicular do chassi. Sempre com o propósito do projeto estar apto 
para a equipe Baja Univates Team participar da competição de engenharia BAJA SAE.
Palavras-chave: Desenvolvimento de produto. Projeto mecânico. Competição BAJA SAE. Sistema 
de freio. Projeto veicular.

Introdução

O subsistema freio de qualquer veículo proporciona ao motorista devido a ação do atrito, 
controlar a velocidade das suas rodas, além de mantê-lo parado ao se estacionar. O Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), dispõe a Resolução 14/1998 que torna obrigatório para os 
veículos automotores, que circulam no território nacional, portar um sistema de freio. Por se tratar de 
um requisito de segurança. 

O objetivo geral do presente estudo é desenvolver o projeto mecânico de um sistema de freio 
para um veículo off road Baja, realizado em conjunto com a equipe Baja Univates Team. Serão 
analisados os fatores que envolvem o desenvolvimento de um projeto mecânico, a influência da 
dinâmica veicular do chassi, especificar os componentes do sistema de freio, analisar a viabilidade 
técnica da utilização de discos de freio com diferentes geometrias, além de testes práticos (temperatura 
dos discos de freio, tempo e distância da frenagem do veículo em diferentes tipos de terreno). 

Procedimentos Metodológicos

O planejamento de produtos e/ou serviços tem origem através da necessidade de as organizações 
atuarem em mercados competitivos, que necessitam de inovações contínuas e rápidas. O desenvolvimento 
de novos produtos, sistemas ou até mesmo suas adaptações acontecem de forma constante nos mais variados 
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setores. Por se tratar de uma atividade muitas vezes complexa, desenvolveram-se metodologias que guiam os 
projetistas durante esse processo. Escolheu-se a metodologia proposta por Romano (2003), a Figura 1 expõem 
a estrutura metodológica que delimita as etapas. 

Figura 1. Desenvolvimento de um projeto mecânico.

Projeto informacional

Segundo Budynas e Nisbett (2011), a identificação do problema geralmente é o ponto inicial do 
processo de desenvolvimento de um projeto. Surge a partir de uma sensação de descontentamento ou 
circunstâncias aleatórias que causam deficiência na qualidade do produto ou processo. O regulamento 
interno da competição Baja SAE delimita o sistema de freio nas seguintes características: o sistema 
deve ser hidráulico, com acionamento apenas com um pé, circuitos independentes nos eixos, seu 
travamento deve ocorrer nas quatro rodas e o sistema deve atuar em superfícies pavimentadas e não 
pavimentadas.

Projeto conceitual

O propósito do projeto conceitual é desenvolver a concepção de projeto, construir a estrutura 
funcional do produto (ROMANO, 2003). Para o desenvolvimento do sistema de freio de um veículo 
off-road Baja foi efetuado um Benchmarking com 20 equipes universitárias do Brasil. Todas as 
equipes entrevistadas possuem um sistema de freio dimensionado, já que são equipes atuantes nas 
competições Baja SAE regionais e nacional. A Figura 2 está representando o conceito escolhido. 
Legenda: 1-Cilindro mestre duplo, 2- Tubulação rígida, 3- Tubulação flexível, 4- Pinça de freio, 5- 
Disco de freio.
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Figura 2. Conceito escolhido para ser desenvolvido.

Projeto preliminar

Conforme Pedroso (2015), a fase de projeto preliminar analisa as possíveis soluções 
encontradas, validação do conceito, através da produção de modelos experimentais: os protótipos e/ou 
simulações computacionais. Neste trabalho serão desenvolvidos os seguintes métodos para validação 
do sistema: análise do memorial de cálculo para determinação dos componentes do sistema, estudo 
da viabilidade técnica de diferentes projetos dos discos de freio, testes práticos de temperatura e a 
análise da eficiência do sistema através de testes da distância de frenagem em diferentes tipos de 
terreno.

Projeto detalhado

A elaboração da documentação necessária para a configuração final do produto é desenvolvida: 
detalhamento dos componentes, desenhos finais, especificações de materiais, tendo isso o protótipo 
pode ser fabricado (ROMANO, 2003).

Resultados parciais

O memorial de cálculo teve por finalidade a verificação da ação dinâmica veicular no protótipo 
off-road do tipo Baja SAE, nos elementos do projeto que possuem vínculo com o sistema de freio. 
Os dados de entrada são conhecidos pelo modelamento do mesmo em SolidWorks e as equações 
explanadas são conforme Nicolazzi, Rosa e Leal (2012). Os dados de saída do projeto foram 
determinados, expostos na Tabela 1. Sendo possível documentar as especificações dos componentes 
do sistema de freio em análise.
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Tabela 1. Dados de saída do projeto.
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Resumo. Segundo Rosângela Zoccal, pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, o consumo de leite no 
mundo vem aumentando, com isso foi previsto a construção de um trocador de calor para melhorar 
a qualidade do leite cru e aumentar o valor agregado ao produto. Com o trocador de calor deseja-se 
uma diminuição na contagem padrão em placas, e com este fato, o leite pode ser armazenado por um 
período maior e tem seu valor agregado maior. Após ter os objetivos traçados, o propósito é diminuir 
a temperatura do leite de 35 graus célsius para menos de 5 graus célsius, prevendo assim um choque 
térmico que reduzirá ao máximo a reprodução bacteriana. Deste modo no decorrer do trabalho são 
abordados assuntos relacionados a trocadores de calor, já que o sistema proposto é de um trocador de 
calor tipo espiral, onde o fluido frio será utilizado para resfriar o leite. O estudo é dado principalmente 
em cima do trocador de calor, não abrangendo o sistema elétrico e de refrigeração do fluido. O leite 
irá circular pela força de uma bomba que está acoplada a ordenhadeira e atualmente repassa o leite 
diretamente para o resfriador de leite. O resfriador de leite atualmente leva cerca de três horas para 
refrigerar o leite até uma temperatura menor do que 5 graus célsius.
Palavras-chave: Leite. Trocador de Calor. Contagem Bacteriana Total. Resfriador de Leite.

Informações gerais

Segundo IBGE no segundo trimestre do ano de 2018 a quantidade de leite adquirida no Brasil 
foi de 5.468.519.000 litros, destes 5.452.434.000 litros foram industrializados. Só no Rio Grande do 
Sul foram adquiridos 740.137.000 litros de leite, atrás apenas de Minas Gerais onde foram adquiridos 
1.397.468.000 litros de leite. Frente a pesquisas anteriores houve uma diminuição no volume de leite 
adquirido e industrializado. No mesmo período do ano de 2017 foram adquiridos 3,2% a mais de 
leite e industrializado 3,3% a mais.

A principal questão é a contagem padrão em placas (CPP) do leite, que deve diminuir, assim 
se terá melhora na qualidade do leite cru. Desta forma se terá um retorno financeiro em algumas 
empresas, que valorizam a qualidade do leite cru. É importante mencionar que conforme a atual 
legislação do Brasil, o leite tem um máximo de CPP permitido, sendo assim, tem-se uma dificuldade 
para alcançar estes níveis. Atualmente o leite é refrigerado em resfriadores de leite que levam até três 
horas para refrigerar o leite segundo Rapin (2001). Neste tempo de refrigeração acontece uma grande 
reprodução de bactérias, o que consequentemente aumenta a CBT e diminui a qualidade do leite, 
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assim como prazo de validade. Nesta linha de pensamento se busca diminuir e deixar mais lenta a 
reprodução das bactérias antes mesmo do leite entrar no tanque resfriador de leite.

Segundo a instrução normativa número 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), de 29 de dezembro de 2011, a contagem padrão em placas (CPP) máximo 

em todas as regiões do Brasil atualmente é de  UFC/mL, sendo obrigatório um mínimo de 
uma análise mensal, com média geométrica sobre o período de três meses.

Segundo professor Doutor Washington Orlando Irrazabal Bohorquez, trocadores de calor são 
equipamentos que fazem a troca de temperatura entre dois ou mais fluidos. Esta troca pode ser feita 
com dois tipos de construção diferente, por placas, ou tubular.

Kakaç e Liu (2012) apresentam ainda o trocador de calor tipo tubo espiral, o qual consiste 
em bobinas espiraladas colocadas em um invólucro ou projetadas como condensadores coaxiais para 
serem usados em sistemas de refrigeração. O coeficiente de transferência de calor é maior nesse 
modelo de trocador pois os tubos estão dispostos como espiral e não retos. Esses trocadores são 
indicados para expansão térmica e fluidos limpos, já que sua limpeza é quase impossível.

O estudo do trocador de calor se iniciou após verificar ganhos financeiros e de qualidade no 
leite, porém, após isso começou a se estudar as formas de diminuir a contagem bacteriana.

Resultados preliminares

Os estudos realizados até o presente momento reúnem informações sobre os equipamentos 
que vão ser estudados, como marca, modelo dentre outras características importantes. Também foi 
coletado os números que irão acompanhar os cálculos no decorrer dos resultados.

A modelagem matemática foi realizada, porém algumas informações sobre o leite como o 
calor específico e densidade estão sendo pesquisados ainda para efetuar os cálculos necessários e 
saber a capacidade necessária do tanque do trocador de calor.

Após encontrar os dados restantes, vai estar disponível uma capacidade de tanque e tamanho, 
material e bitola do espiral que passará por dentro do tanque, assim sendo possível sua construção.

Uma das equações em que já se obteve resultado é da vazão da bomba de leite que está 
acoplada na ordenhadeira, onde se constatou uma vazão de 2 litros por segundo quando acionada, 
porém a bomba trabalha em ciclo intermitente, sendo acionada cada vez que o reservatório de 20 
litros da ordenhadeira enche. Sabendo que a ordenha demora cerca de 40 minutos, e são tirados no 
máximo 160 litros, podemos fazer uma média de vazão de leite.

Para os cálculos seguintes serão necessários os valores de  (calor específico em pressão 

constante) da água (fluído do trocador de calor) e do leite. Também é preciso saber  (densidade de 
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massa) de ambos os fluidos. Estes valores estão sendo procurados em algumas bibliografias comuns 
de transferência de calor e engenharia de alimentos.
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Resumo. No projeto de aeronaves, o desenvolvimento de dispositivos hipersustentadores eficientes 
permitem pousos e decolagens mais seguras. Esses sistemas têm o objetivo de aumentar a eficiência 
do aerofólio, sendo seu estudo desenvolvido de forma puramente prática durante muitos anos. Esse 
cenário mudou após o surgimento dos computadores, que têm seu poder de processamento utilizado 
para o cálculo das equações envolvidas. O estudo numérico de escoamentos sobre aerofólios permite 
aos engenheiros economizar tempo e investimentos na obtenção de informações para o projeto de 
aeronaves e outros equipamentos. Neste contexto, o presente trabalho traz uma análise computacional 
do aerofólio NACA 65(2)-415 com a utilização de flapes simples. “A tendência do desenvolvimento 
de dispositivos hipersustentadores tem sido atingir altos níveis de sustentação com tecnologia 
simplificada para reduzir custos de aquisição e manutenção da frota” (RUDOLPH, 1996, pg.1). 
Inicialmente serão plotadas as coordenadas do aerofólio no software ANSYS Fluent, configuradas 
as condições de escoamento, que são regime permanente, incompressível e isotérmico. Trata-se 
uma análise bidimensional das componentes força de sustentação e arrasto conforme variam-se os 
parâmetros de ângulo de ataque e deflexão dos flapes. Antes de simular as situações mencionadas, é 
feita a validação do modelo por meio do trabalho de Obeid et. al.(2017), onde o perfil NACA 0015 é 
simulado pelo mesmo software adotando modelos de turbulência na análise. Além disso, é realizado 
o teste de qualidade de malha para evitar possíveis variações no resultado final que estejam ligadas à 
discretização do problema.
Palavras-chave: Dispositivos hipersustentadores. sustentação. arrastro. Modelo de turbulência. 
Simulação.

Introdução

Toda a operação de uma aeronave resulta das forças que lhe mantém no ar, que resumidamente 
são sustentação e arrasto. Dessa forma, desenvolver maneiras de manipular essas componentes é 
o meio mais coerente de aperfeiçoar o desempenho da máquina voadora. Os métodos de estudo 
de escoamentos sobre aerofólios são feitos com a utilização dos túneis de vento e as simulações 
numéricas de fluido dinâmica. Tanto o método prático quanto a aproximação numérica são importantes 
no estudo, e habitualmente ambos se complementam ao desenvolver de um projeto. Entretanto, a 
utilização da computação é um método que, por envolver basicamente poder de processamento, 
economiza dinheiro e tempo. Sendo assim, o objetivo do trabalho é avaliar a variação das forças de 
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arrasto e sustentação, por meio de software CFD, do aerofólio NACA 65(2)-415 quando submetido à 
diferentes deflexões de flapes.

Procedimentos metodológicos

São listados à seguir:

Modelagem bidimensional do aerofólio. 

Sendo o ponto de partida para a execução. As coordenadas do aerofólio foram retiradas 
do banco de dados de um centro de pesquisa (UIUC),e plotadas no software Solidworks 2018. As 
proporções do aerofólio são as mesmas independente do tamanho, que é dado em função da corda da 
asa.

Figura 1-Aerofólio NACA 65(2)415 plotado no Solidworks.

Verificação do código numérico

O objetivo é verificar se a configuração utilizada no software de simulação (Ansys Fluent) está 
coerente. Foi escolhido o trabalho de OBEID et al. (2017), para comparação. Então se reproduzirá 
exatamente o trabalho desse grupo, que se trata da simulação do aerofólio NACA 0015 em deflexões 
de flapes e ângulos de ataque variados. Chegando à resultados próximos aos dos pesquisadores, 
saberemos que nosso método de configuração do ANSYS está coerente.

Figura 2- Simplificação da deflexão dos flapes utilizada por OBEID et al. (2017)

Simulação CFD do aerofólio em diferentes iterações

Como principal objetivo do trabalho é analisar as variações e seus efeitos, serão feitas diversas 
simulações combinando iterações de ângulos de ataque e de deflexão de flapes.
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Análise dos efeitos do flape sobre a sustentação, arrasto e ângulos críticos do aerofólio

Trata-se de juntar as iterações simuladas e a teoria aerodinâmica para encontrar a relação 
causa efeito quantitativa, se sabe o que vai acontecer porém se pretende avaliar as magnitudes e 
pontos críticos.

Comparação com dados experimentais

Para que o trabalho realmente tenha relevância, é necessário ligar a teoria e prática, fazendo-se 
uso de dados experimentais obtidos por grupos de pesquisa aeroespacial (NACA, NASA, Embraer) 
por meio da construção de modelos testados em túneis de vento.

Figura 3- Modelo construído pela NACA para experimentação em túnel de vento

Resultados esperados

Como mencionado anteriormente, com conhecimento de aerodinâmica é simples entender 
as tendências e consequências dessas alterações de curvatura e ângulo do aerofólio, porém como as 
variáveis envolvidas são muitas, a simulação permite combinar grande parte dessas e chegar à um 
resultado aproximado e quantitativo. Os resultados esperados são convergentes com as conclusões 
de OBEID et al. (2017). Ao se aumentar o ângulo de ataque do aerofólio, a força de sustentação vai 
aumentar gradualmente, devido ao aumento da diferença de pressão entre o extradorso e intradorso 
do aerofólio. Mas esse aumento do α gera um aumento também da perturbação do escoamento, o que 
aumenta também a força de arrastro. A elevação da sustentação ocorre até o ponto chamado de ESTOL, 
quando os filetes de ar descolam de extradorso (camada limite acentuada) reduzindo bruscamente a 
sustentação e aumentando o arrastro proporcionalmente. A utilização dos flapes harmoniza toda essa 
situação, pois ele aumenta a curvatura do aerofólio e gera uma sucção dos filetes de ar, afirmando o 
avião e também reduzindo sua velocidade de estol e ângulo de estol (pois gera uma perturbação de 
escoamento). Esse efeito é aproveitado em operações críticas como pousos (reduzindo velocidade de 
aproximação) e decolagem (reduzindo pista necessária para criar sustentação e decolar).
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Resumo: Na indústria metalmecânica é utilizado materiais com elevada dureza para a obtenção de 
corte, dobra, repuxo e estampo de chapas metálicas. Na usinagem destes materiais é necessário obter 
valores adequados para rugosidade em função do atrito com superfícies metálicas. Neste trabalho 
será avaliado de forma comparativa parâmetros de corte tais como: velocidade de corte (Vc), 
profundidade de corte (ap), e avanço de corte (fn) na usinagem de torneamento do aço AISI D6 (VC 
131), verificando o acabamento superficial através da rugosidade média (Ra) e da rugosidade total 
(Rt). O aço AISI D6 será submetido à dois tratamentos térmicos, têmpera e revenimento. A dureza do 
corpo de prova é de (58 HRC), sendo que para realizar a usinagem é necessário utilizar ferramenta de 
corte CBN (Nitreto de Boro Cúbico), que é recomendado pelo fabricante para os HARD MATERIALS 
(materiais endurecidos), sem o uso de refrigeração. Neste caso é apresentado metodologia DOE 
(Design of Experiments) método de otimização estatística que visa tratar de forma simultânea na 
obtenção de melhores parâmetros para este processo. Ao final do trabalho são mostrados os resultados 
e, posteriormente, é apontado os parâmetros ideais para o exemplo analisado.
Palavras-chave: Parâmetros de corte. Aço AISI D6. Rugosidade.

1. Introdução 

O processo de usinagem é amplamente utilizado em indústrias de transformação mecânica 
através de máquinas operatrizes que realizam tarefas desde a fabricação de um simples parafuso 
até os mais complexos projetos mecânicos de engenharia. Na elaboração destes projetos existe a 
necessidade de escolher a matéria-prima na qual se quer desenvolver a peça acabada com base em 
literaturas e catálogos técnicos de fabricantes com especificações apropriadas. Na fabricação de 
ferramentas para conformação a frio onde deseja-se ter uma elevada temperabilidade, alta resistência 
mecânica e alta resistência ao desgaste é indicado o aço ferramenta AISI D6, sendo que este possui 
um alto teor de carbono em sua estrutura, aproximadamente 2 % de Carbono e até 11,5 % de Cromo. 
(Villares, 2009)
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2. Procedimentos metodológicos

Com o objetivo de reduzir custos e tempo na fabricação de peças endurecidas, foi utilizado 
o Projeto de Experimentos (DOE), pois vêm sendo muito aplicado na indústria brasileira com o 
objetivo de melhoria na qualidade e produtividade dos processos industriais.

Foi utilizado o aço AISI D6 na forma de barra cilíndrica com tratamento térmico de têmpera à 
960 °C e revenimento para alívio de tensões com temperatura de 350 °C. A composição química foi 
obtida através de tabela da empresa FAVORIT (Fig. 12). 

Tabela 1. Composição química do material AISI D6

Os corpos de prova possuem um comprimento de 122 mm com diâmetro nominal de 38 mm 
que será fixado na placa pneumática do Torno CNC Nardini Logic 195 II. Cada corpo de prova possui 
quatro superfícies com diâmetro de 35 mm e um canal de 3 mm entre as amostras para facilitar a 
entrada e saída da ferramenta de corte, identificando os comprimentos de amostragem.

Figura 1. Desenho técnico do corpo de prova

Para elaboração das atividades propostas, deseja-se avaliar de forma comparativa os 
parâmetros de corte tais como: velocidade de corte (Vc) profundidade de corte (ap) e avanço de corte 
(fn), verificando a rugosidade superficial (Ra) e (Rt) do corpo de prova, para identificar através de 
tabela e gráfico, quais os melhores critérios para a usinagem do aço AISI D6 endurecido. Durante o 
processo de torneamento não será utilizado refrigeração.
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3. Resultados e Discussões

Na (tab. 2) são apresentados os resultados referentes à rugosidade média (Ra) e da rugosidade 
total (Rt). Com o aumento da velocidade de corte (Vc) na usinagem do material AISI D6, verifica-
se um aumento considerável na rugosidade média (Ra) e rugosidade total (Rt), a partir do vigésimo 
comprimento de amostra onde o valor de (Ra) representado na tabela é de 0,790 µm e o valor de (Rt) 
é de 4,673 µm.

Tabela 2. Parâmetros de corte e rugosidade

4. Conclusão

Para usinagem do aço ferramenta AISI D6 com valores de rugosidade (Ra) entre 0,004 µm 
e 0,006 µm e rugosidade (Rt) entre 0,070 µm e 0,090 µm é indicado utilizar velocidade de corte 
(Vc) 100 m/min sendo que, o primeiro e o sétimo comprimento de amostragem avaliado com o 
rugosímetro mostram os valores mais adequados para um acabamento superficial em aço ferramenta 
endurecido.
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DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 
MECÂNICA PARA O VEÍCULO BAJA UNIVATES
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Resumo. O projeto BAJA consiste em uma competição de engenharia criada com o propósito de 
estimular os estudantes a aplicar, na prática, os conceitos aprendidos em sala de aula, com o intuito 
de preparar os novos engenheiros para o mercado de trabalho. A fim de desenvolver uma nova 
transmissão para o veículo BAJA UNIVATES, o presente trabalho propõe o dimensionamento dos 
elementos internos presentes em uma caixa de redução, como, por exemplo, eixos, engrenagens, 
chavetas e mancais. Uma vez dimensionados tais elementos será realizado o modelamento em CAD 
e a simulação em CAE dos mesmos. Como resultado, espera-se que o dimensionamento realizado 
possa contribuir com as atividades desenvolvidas no veículo BAJA UNIVATES, com um sistema 
seguro, eficaz e eficiente.
Palavras-chave: Transmissão para BAJA. Veículo BAJA. Elementos de máquinas. BAJA UNIVATES.

Introdução

Os sistemas de transmissão são responsáveis por transmitir movimento de uma fonte motora 
de potência para uma unidade movida de velocidade e torque. Para tanto, a fim de extrair o máximo 
rendimento deste tipo de sistema, é necessário que todos os componentes que constituem este conjunto 
sejam corretamente dimensionados. Os principais componentes de um sistema de transmissão são os 
seguintes: engrenagens, eixos e mancais e chavetas.

Existem diversos tipos de transmissões mecânicas, como, por exemplo, transmissão por 
correias, engrenagens, correntes, rodas de atrito, entre outros. As transmissões possuem características 
diferentes que se enquadram as aplicações especificas para quais foram desenvolvidas.

Para se estabelecer o tipo de transmissão a ser utilizada em máquinas e equipamentos, devem-
se conhecer os limites, as características e a viabilidade do projeto (conhecendo as solicitações 
impostas ao sistema e também as condições de aplicação, é possível escolher o melhor conjunto de 
transmissão). Assim, compreendendo a capacidade de rendimento dos diferentes tipos de transmissões 
e suas respectivas características, torna-se viável realizar o projeto juntamente com os devidos 
cálculos de dimensionamento dos componentes, buscando os resultados dinâmicos esperados.

Este trabalho tem o intuito de colaborar em um projeto de transmissão para o veículo BAJA 
da equipe BAJA UNIVATES, visando um melhor desempenho nas competições através de um real 
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dimensionamento de todos componentes que constituem a caixa de redução, buscando o melhor 
resultado possível para o veículo.

Procedimentos Metodológicos

Classificação da Pesquisa

Para Gil (2002), pesquisas sobre problemas práticos podem conduzir a descobertas científicas, 
da mesma maneira que uma pesquisa pura pode fornecer informações para aplicação prática. Este 
trabalho pode ser classificado como natureza aplicada, pois visa dimensionar os componentes do 
sistema de transmissão do veículo baja. Em quantitativa, quanto à natureza dos dados, pois serão 
determinadas as variáveis e serão realizados os cálculos necessários, analisados os dados obtidos e 
apresentadas às conclusões. Quanto aos objetivos, será uma pesquisa exploratória, pois tem como 
ideia identificar e estabelecer através da pesquisa a forma que os fatores determinam e contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos. E por fim, quanto ao delineamento, em estudo de caso, pois será um 
processo de exploração de um caso em vida real em que seus limites não estão claramente definidos 
(GIL, 2002). 

Coleta dos Dados

Para realizar o dimensionamento do sistema de transmissão, é necessário compreender as 
necessidades do projeto como um todo, para que o sistema atenda de forma adequada a solicitação de 
cargas sem prejudicar o desempenho dos demais subsistemas e sem infringir as regras da competição. 
Desta forma, devem-se obter as informações disponíveis da norma da SAE e também da equipe 
BAJA UNIVATES sobre a influência dos demais subsistemas no conjunto da transmissão

Seguindo os requisitos, o sistema deve ser pensado para que seja o menor e mais leve possível e 
possuir um bom rendimento, utilizando a maior quantidade possível de peças comerciais e de fácil reposição, 
e também, possuir o menor custo de fabricação. Os dados coletados para o dimensionamento do sistema, como 
velocidade máxima, torque máximo na roda, torque do motor, rotação do motor e etc, serão transformados em 
valores capazes de se enquadrar nos equacionamentos do dimensionamento dos elementos mecânicos.

Dimensionamento

Para realizar o dimensionamento dos componentes que constituem a transmissão, serão 
utilizadas as principais referências encontradas na área de Elementos de Máquinas.

Para simplificar os cálculos de eixos e engrenagens, serão criadas planilhas com as fórmulas 
necessárias para o dimensionamento dos mesmos, agilizando o memorial de cálculos, podendo ser 
apresentados apenas os resultados de forma direta.
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Modelagem e Simulação

A modelagem do sistema será feita em software CAD e as simulações de esforços utilizarão 
software CAE.

Resultados parciais

Através da análise do sistema como um todo, e do levantamento dos dados de entrada 
propostos pela equipe, foi possível estabelecer os valores iniciais para realizar o dimensionamento 
dos elementos internos da caixa de redução, utilizando o memorial de cálculo presente no trabalho. 
Buscando uma padronização dos elementos internos adotou-se diâmetro iguais para os eixos desde 
que os Fatores de Segurança se mantenham superiores a 2, facilitando a usinagem e a utilização do 
mesmo mancal para todos os eixos. A Tabela 1 ilustra os resultados calculados por meio de planilhas 
em Excel e a Figura 1 ilustra o modelamento em CAD do sistema já dimensionado.

Tabela 1. Valores obtidos através do dimensionamento dos elementos.
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Figura 1. Modelamento em CAD do sistema já dimensionado.
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ANÁLISE DE QUALIDADE DE PUNÇÕES 
FABRICADOS COM AÇO AISI M35, APÓS SEREM 

SUBMETIDOS A TRATAMENTO SUPERFICIAL 
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Resumo: Neste trabalho, o foco foi buscar uma ferramenta frequentemente utilizada no processo de 
conformação mecânica, com histórico de baixa produtividade em função das constantes paradas de 
máquina devido à troca de ferramentas gerada pelo frequente desgaste das mesmas. Nesse sentido 
foi realizada uma análise comparativa das propriedades estruturais e microestruturais de 28 punções 
metálicos, que consiste na deposição química dos elementos alumínio, cromo e nitrogênio. Os punções 
selecionados são de aço rápido AISI M35 e, com essa amostragem representativa, foram realizados 
ensaios de dureza, análise dimensional, microestrutural e medição de rugosidade. Observou-se que a 
vida útil dos punções metálicos aumentou com a utilização do revestimento proposto. 
Palavras-chave: Aço rápido; Aço AISI M35; Tratamento Superficial Balinit Alcrona Pro.

INTRODUÇÃO

O tema do presente trabalho está relacionado à influência do tratamento superficial “Balinit 
Alcrona Pro”, nas propriedades estruturais e microestruturais de punções metálicos utilizados para a 
conformação de parafusos. 

O trabalho delimitou-se a analisar o comportamento mecânico do punção, que é a ferramenta 
responsável por conformar o parafuso, através de testes de dureza, rugosidade, análise dimensional e 
microestrutural. Ressaltando que as propriedades mecânicas do parafuso, por não serem variável do 
processo, não foram analisadas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O fluxograma da figura 1 ilustra as etapas que foram propostas para o desenvolvimento deste 
trabalho:
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Fonte: Do autor. 

No estudo de caso, foi utilizado o aço rápido AISI M35, que é um dos mais utilizados em 
matrizes e ferramentas, especialmente pelo fato de apresentar alta dureza.

A figura 2 apresenta as ferramentas utilizadas no processo, assim como o formato que vai 
sendo adquirido pelo parafuso em estudo. Conforme a numeração de 1 a 5, o processo obedece a 
sequência da esquerda para a direita, sendo que o punção em análise está posicionado na quinta 
operação. É importante frisar que as operações de 1 a 5 não tiveram interrupção durante o processo 
de conformação, ou seja, para cada operação do processo, existe um punção específico. Desta forma, 
a operação 1 se refere ao corte da matéria prima, fazendo com que o material obtenha um formato 
cônico na segunda operação e formando a cabeça na terceira e na quarta operação. Depois ainda há o 
corte do excesso de material para que se obtenha o formato final do parafuso, já na quinta operação, 
cujo punção é o foco deste trabalho.

Para esse processo utilizou-se punções tratados superficialmente pelo tratamento superficial 
Balinit Alcrona Pro, que é feito através do processo PVD(deposição física de vapor).
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Fonte : do Autor. 

RESULTADOS

A partir da aplicação do revestimento de AlCrN em punções metálicos de aço rápido AISI M35, 
é possível afirmar que a quantidade de parafusos produzidos aumenta, quando comparada à produção 
de parafusos utilizando um punção metálico sem o revestimento. Isto se deve, principalmente, ao 
fato do revestimento contribuir para o aumento da vida útil do punção.

CONCLUSÕES

Até o momento, é possível concluir que os punções que foram tratados superficialmente com 
o revestimento de AlCrN tiveram uma maior vida útil do que os punções que não receberam esse 
tratamento.
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Palavras-chave: Manutenção hospitalar, Engenharia clínica, Equipamentos médico-hospitalares.

Introdução:

A constante evolução tecnológica vivida nos últimos anos contribui de maneira significativa 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Esta constante evolução é a responsável pela 
mudança significativa no perfil do parque de equipamentos dos hospitais de médio e grande porte. 
Estes são compostos de equipamentos mais sofisticados e de alta tecnologia. Dentro desses serviços 
hospitalares está inserido o profissional de engenharia, que utilizando conceitos de engenharia, 
busca solucionar possíveis problemas relacionados a esses equipamentos. Cabe a esse profissional 
a total gestão do parque instalado garantindo sua máxima disponibilidade durante toda sua vida útil 
(RAMIREZ; CALIL2000).

Segundo Souza et al. (2012) ainda se conhece pouco da parcela de participação financeira 
de um setor de engenharia clínica nos custos de um hospital, sabe-se que uma eficiente gestão 
desse setor contribui positivamente reduzindo custos com manutenção, e aumentando a qualidade 
e segurança dos atendimentos prestados com o máximo de disponibilidade dos equipamentos. Com 
base no cenário exposto, esse trabalho busca estudar o atual modelo de engenharia clínica de um 
hospital de médio porte, apontando as principais oportunidades de melhorias relacionadas à área.

O objetivo geral desse trabalho de conclusão de curso é estudar o atual modelo de engenharia 
clínica da instituição, representado pelo setor de manutenção. Levantar as necessidades de adequação 
para reestruturação, sugerindo um modelo de acordo com as demandas atuais, através de inventário, 
classificação de equipamentos, dimensionamento de recursos, definição de critérios para manutenções 
e obsolescência de equipamentos, indicadores de engenharia clínica, entre outros.

A Engenharia Clínica, é vista como o setor responsável pelo gerenciamento das tecnologias 
médico-hospitalares. Por essa razão, os trabalhos não se restringem a realização da manutenção do 
equipamento, mas sim toda sua vida útil, desde a concepção, aquisição, até o momento da desativação. 
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Seu principal objetivo é através de diversas ações, prolongar ao máximo a vida útil do equipamento, 
conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1 - Ciclo de vida de um equipamento

Fonte: Adaptado de (ANTUNES et al., 2002)

Dentro das rotinas de manutenção de um hospital, basicamente dois tipos de manutenção 
se destacam. Um tipo é a manutenção preventiva, que buscar conservar os equipamentos médico-
hospitalares, evitando falhas. O outro tipo é a manutenção corretiva, esse tipo busca recuperar e 
corrigir equipamentos que já apresentaram algum tipo de falha (RABAY, 2008).

Procedimentos metodológicos:

Na área da engenharia clínica e manutenção hospitalar, pretende-se estudar diversas 
oportunidades de melhorias, propondo medidas que viabilizem essas melhorias, contribuindo 
com a instituição. Para isso deve ser realizado um estudo de bibliografias pertinentes ao assunto, 
relacionando os resultados da pesquisa, com informações coletadas na instituição, para então propor 
melhorias.

A coleta de dados ocorrerá no próprio hospital, e em sua maior parte no setor de manutenção. 
Serão coletados dados, referentes ao parque de equipamentos existentes. Por essas características e 
forma de coleta de dados, podemos caracterizar os procedimentos técnicos, como um estudo de caso. 

Resultados:

Os resultados obtidos até o momento são os dispostos abaixo. Esses vêm ao encontro de 
parte do que foi proposto nos objetivos do trabalho. Foram realizados levantamentos em software de 
controle de imobilizado e conferência local para inventariar, quantificar e classificar os equipamentos 
existentes, e sob responsabilidade do grupo de engenharia clínica, e conforme tabela 1.
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Tabela 1 – Quantitativo de equipamentos

Tipo equipamento Quantidade
ENGC - MONITOR MULTIPARAMETROS 90
ENGC - BOMBA DE INFUSÃO 72
ENGC - NEGATOSCOPIO 34
ENGC - VENTILADOR PULMONAR 29
ENGC - BALANÇA 27
ENGC - BOMBA DE SERINGA 24
ENGC - OXIMETRO 24
ENGC - FOCO CIRÚRGICO 17
ENGC - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR 16
ENGC - ELETROCARDIOGRAFO 15
ENGC - BISTURI ELETRÔNICO 11
ENGC - ULTRASSOM 11
ENGC - BERÇO AQUECIDO 10
ENGC - FOTOTERAPIA 10
ENGC - SISTEMA DE ANESTESIA 10
OUTROS 128

TOTAL 528
Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nesse quantitativo e tipo de equipamento, fez-se uma classificação de acordo com 
sua função, risco em caso de falha e grau de importância estratégica para a instituição, relacionada 
ao impacto ao paciente e perda de receita para a instituição. Essa classificação determina se o 
equipamento é de baixo, médio ou alto risco, de acordo com o gráfico 1.

Gráfico 1 – Criticidade dos equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Conclusão: 

A partir do estudo a bibliografia realizada e os resultados obtidos até o momento, conclui-
se que a instituição foco do trabalho, apresenta um elevado número de equipamentos de diferentes 
tipos, totalizando 128 unidades sob responsabilidade do grupo de engenharia clínica. Sua maioria 
apresenta grau de risco médio, seguidos pelos de grau de risco alto e em menor representatividade os 
de grau de risco baixo. Essas informações, relacionadas ao grau de risco do equipamento, permitem 
estabelecer prioridades no momento de atendimento de chamados de manutenção corretiva, bem 
como prioridade para estabelecer quais tipos necessitam manutenção preventiva.
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Resumo. A usinagem tem a função de conferir forma as peças, por meio de revolução e avanço da 
peça/ferramenta. O torneamento é um processo de usinagem no qual a peça revoluciona e a ferramenta 
realiza um movimento linear de forma a remover seu material. A rugosidade, que é a variável de saída 
deste processo, caracteriza-se pela presença de finas irregularidades na superfície da peça. Padrões 
de rugosidade tem sido profundamente estudados, pois possuem interferência direta no acabamento 
superficial e no acoplamento de peças. No torneamento a velocidade de corte, velocidade de avanço, 
profundidade de corte e o fluido refrigerante utilizados, possuem uma grande influência sobre esta 
variável de saída, devido a isto, devem ser analisadas de forma independente para que se consiga 
definir a influência de cada parâmetro sobre a rugosidade. Em alguns casos específicos, um grau 
de rugosidade mínimo é desejado para um correto funcionamento dá máquina ou equipamento. O 
objetivo do trabalho foi realizar medições da rugosidade superficial media e máxima em corpos de 
prova usinados, variando velocidade de avanço e a diluição do fluido de corte em 16 corpos de prova, 
utilizando análise estatística fatorial 4k, para verificar qual a influência desses parâmetros de entrada 
sobre a rugosidade superficial. 
Palavras-chave: Rugosidade, fluido, refrigerante, avanço, acabamento 

1. Informações gerais 

Usinagem é “aquela que ao conferir forma a peça, ou dimensões ou acabamento, ou qualquer 
combinação desses três itens, produz cavaco (FERRARESI, 1969). 

O movimento de corte é um movimento relativo entre a peça e a ferramenta no qual sem o 
movimento de avanço, origina somente uma remoção de cavaco. (FERRARESI, 1969) 

1.1. Objetivo Geral 

Analisar a influência da velocidade de avanço e a diluição de fluido de corte na rugosidade do 
aço inox AISI 304 usinado em Torno CNC. 

1.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes: 
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A. Analisar a rugosidade superficial da peça obtida com a variação da velocidade de avanço e 
diluição do fluído refrigerante 

B. Realizar análise estatística com os resultados encontrados indicando os me-lhores 
parâmetros a ser usados para um melhor acabamento superficial. 

1.3. Torneamento 

O processo de torneamento é indicado para trabalhos com peças cilíndricas, onde a perfil pode 
ser produzida pelo processo de rotação da peça entorno do seu eixo. O deslocamento da ferramenta 
associada com a rotação da peça caracteriza o processo de torneamento. (REBEYKA, 2016). 

1.4. Parâmetros de usinagem 

Os parâmetros de usinagem estão diretamente ligados aos movimentos de usinagem, que são 
movimentos relativos entre a peça a ser usinada e a ferramenta de corte, considerando a peça parada. 
Pode ser descrever o movimento de corte também como sendo um movimento entre a peça e a 
ferramenta que resultara na remoção de um único cavaco. (DINIZ; MARCONDES; COPPINI, 2013) 

1.5. Rugosidade superficial 

A rugosidade é composta por irregularidades finas de ação inerente ao processo de corte, 
associados aos parâmetros de usinagem, materiais usinados ou problemas nas ferramentas ou 
maquinas. Analises estatísticas aplicados nos processos podem identificar contribuições relativas de 
cada um desses parâmetros na rugosidade. (MACHADO et al., 2009) 

1.6. Fluido de corte 

Na usinagem, quando os fluidos de corte são aplicados apropriadamente, trazem diversos 
benefícios. A escolha deve ser feita de acordo com as adversidades encontradas no processo, 
analisando a composição química e as propriedades do fluido. Para um melhor aproveitamento dos 
benefícios do fluido de corte, ele deve ser aplicado o mais próximo possível da aresta de corte com o 
intuito de otimizar suas funções.(MACHADO et al., 2009) 

2. Seções e parágrafos 

2.1. Introdução 2.2. Procedimentos Metodológicos 

Para análise da variação da rugosidade superficial, a Velocidade de Avanço (fn) e a diluição 
do fluido lubrirrefrigerante serão variados para subsequente análise de correlação entre as variáveis 
de entrada com a variável de saída. 
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Para a realização do experimento, foi utilizada uma barra de diâmetro 25,4 mm a ser usinas em 
um torno CNC, Travis TR-1 XP. Foram cortados 16 corpos de prova com 150 mm de comprimento, 
os corpos de prova foram fixados com 75mm para fora da placa. A peça foi faceada com 0,5mm de 
profundidade e depois desbastada com 0,5 mm de profundidade, utilizando 4 velocidades de corte 
diferentes para cada diluição de fluido refrigerante conforme a tabela 1, sendo a primeira 0,03 mm/
rot, a segunda 0,04 mm/rot, a terceira 0,05 mm/rot e a terceira 0,06 mm/rot A diluição foi feita 
conforme indicado na tabela 1, ou seja, 4 diluições diferentes, sendo a primeira 1 litro de fluido 
refrigerante para cada 8 litros de água, a segunda 1 litro de fluido refrigerante para cada 10 litros 
de água, a terceira 1 litro de fluido refrigerante para 12 litros de água e a quarta 1 litro de fluido 
refrigerante para 14 litros de água. 

2.3. Resultados e discussões 

Os corpos de prova foram usinados porém ainda não foram estudados. 

3. Figuras e legendas 

Figura 1: Torno Travis TR-1 XP 

Figura 2: Fluido de corte utilizado 

Figura 3: Calibração do rugosimetro
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Palavras-chave: Dimensionamento térmico. Transporte de leite. Análise numérica. Análise 
matemática.

1. Introdução

O transporte de produtos perecíveis deve ser realizado com alguns cuidados para manter 
as propriedades iniciais e qualidade do produto, normalmente o produto perecível necessita ser 
transportado com sistemas de refrigeração e isolamento térmico para inibir o aumento de temperatura, 
e por consequência, a proliferação de micro-organismo agressivos.

Conforme orientação da Normativa n° 51, da ANVISA (2002), o leite cru só poderá ser 
transportado a granel estando refrigerado, consistindo assim, em recolher o lácteo na propriedade 
rural em tanques rodoviários construídos a partir de aço inoxidável com revestimento térmico. 

A correta aplicação e dimensionamento desta camada de revestimento térmico deverá ser parte 
fundamental no veículo que transportará o leite, esta definirá a qualidade do produto que chegará 
para industrialização e posterior venda ao consumidor.

O objetivo deste trabalho é dimensionar a camada de revestimento térmico utilizando espuma 
de poliuretano, dimensionado através de uma condição crítica de transporte pré-estabelecida, que 
atenda as normas vigentes no país.

2.Metodologia

O desenvolvimento científico é um procedimento que busca respostas com resultados 
objetivos para formar explicações sobre a atualidade, sendo considerada como uma das atividades 
humanas mais complexas (MOROZ; GIANFALDONI, 2002).

Desta forma, o estudo fará referência a uma pesquisa com enfoque quantitativo. Este modelo 
de análise baseia-se na medição numérica, na análise estatística e as hipóteses são testadas através da 
coleta de dados (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).



393 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

2.1 Procedimento metodológico

O procedimento para análise do revestimento térmico teve início após o desenvolvimento do 
projeto do semirreboque tanque.

Figura1: Projeto do Semirreboque Tanque

Para facilitar o entendimento, criou-se um fluxograma que demonstra as etapas e atividades 
necessárias.

2.1.1 Fluxograma de Processo

Para atingir os objetivos, criou-se um fluxograma com as etapas realizadas:

Figura 2 – Fluxograma do processo

Na coleta de dados, houve a definição das condições em que o produto ficou exposto, servindo 
assim, como parâmetro para a modelagem matemática e numérica.

Na modelagem matemática, calculou-se inicialmente a carga térmica máxima que o líquido 
poderá trocar o ambiente externo e mantendo a temperatura interna do fluido dentro das normas de 
transporte e recebimento do leite a granel.

A modelagem numérica foi realizada com a utilização do software de simulação Comsol 
Multiphysics, programa específico para dimensionamento de sistemas que interagem termicamente 
com o ambiente.
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3. Resultados esperados

Ainda no desenvolvimento da modelagem matemática e numérica, espera-se que os valores 
obtidos nas duas formas fiquem próximos, podendo assim, obter uma relação dos cálculos no 
dimensionamento do revestimento térmico. 

4. Conclusão

Como não há valores da modelagem matemática e numérica, ainda não podemos obter uma 
conclusão referente ao trabalho. Ao final deste, pretende-se obter a espessura mínima de revestimento 
para o transporte, atendendo a norma vigente no país.
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Resumo. O poli (etileno tereftalato) (PET) é um polímero termoplástico amplamente utilizado na 
produção de embalagens para bebidas carbonatadas. Tais garrafas são obtidas pelo processo de 
injeção e sopro e devem atender aos parâmetros de qualidade descritos na Norma Brasileira ABNT 
NBR 15395:2006. Este trabalho tem o objetivo de otimizar os parâmetros do processo de sopro das 
garrafas PET utilizadas para bebidas carbonatadas, obtendo-se ganhos financeiros com a redução do 
consumo de energia e atendendo os requisitos de qualidade exigidos para estes materiais. A otimização 
destes parâmetros foi realizada em duas sopradoras instaladas em uma indústria de refrigerantes, 
seguindo o método da própria empresa para manipulação de variáveis do processo. Após a produção 
do lote amostral, as garrafas foram submetidas aos ensaios de controle de qualidade exigidos por 
norma, avaliando-se assim a qualidade alcançada. Os ensaios preliminares mostraram que as garrafas 
foram aprovadas quanto ao aspecto visual e espessuras de parede, porém apresentaram resultados 
insatisfatórios quanto à resistência a alcalinidade e a pressão interna.
Palavras-chave: Garrafas PET. Processo de Injeção e Sopro. Parâmetros de Processo. Resistência 
Mecânica.

1 Introdução

O poli (etileno tereftalato) (PET) é uma das resinas plásticas com maior direcionamento 
para a produção de embalagens, sendo mais de 75 % de sua produção destinada às garrafas para 
refrigerantes e água mineral (ABIPET, 2018). Para esta finalidade, as garrafas PET apresentam 
adequada transparência, tenacidade, rigidez e barreira a gases, além de permitir que tais propriedades 
sejam melhoradas por meio de alguns cuidados tomados durante seu processo de fabricação, como 
orientação molecular, revestimento ou copolimerização (GODDARD; TWEDE, 2010).

O principal processo utilizado na fabricação destas embalagens é o processo de injeção e 
sopro, no qual se obtém as pré-formas, na etapa de injeção e a partir delas as garrafas na etapa de 
sopro. É nesta segunda etapa também que se confere às garrafas as propriedades mecânicas requeridas 
às embalagens destinadas ao envase de bebidas carbonatadas (CASTRO; POUZADA, 2003).

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo principal otimizar parâmetros de pressão 
empregados no sopro das garrafas PET para bebidas carbonatadas, assim como de temperaturas 
de aquecimento das pré-formas; comparando a qualidade apresentada pelas embalagens com as 
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exigidas por norma e buscando assim estimar ganhos financeiros decorrentes da aplicação dos novos 
parâmetros no processo produtivo.

2 Procedimentos metodológicos

As otimizações dos parâmetros do processo de sopro foram realizadas em duas sopradoras e 
em dois volumes diferentes de garrafas PET: uma sopradora do fabricante KHS, que produz garrafas 
de volume 2 L, com pressão nominal de sopro regulada em 28 bar, e que permite a regulagem da 
pressão de sopro e outros parâmetros diretamente no painel de comando do equipamento; e uma 
sopradora do fabricante Sidel, que produz garrafas de volume 1,5 L, cuja pressão nominal de sopro 
é regulada na faixa de 28 bar a 29 bar, e seu ajuste é feito através de válvula e manômetro acoplados 
entre o equipamento e a linha que o abastece com ar comprimido. Na sopradora KHS, composta por 
10 moldes de sopro, foram produzidas garrafas utilizando pressões de sopro reguladas em 20, 21, 22, 
23, 24 e 25 bar, respectivamente; já na sopradora Sidel, composta por 6 moldes, foram produzidas 
garrafas utilizando pressões de sopro reguladas na faixa de 23 a 24 bar e de 25 a 26 bar. O perfil de 
aquecimento das pré-formas é ajustado se necessário, em função do aspecto visual apresentado pelas 
garrafas após sopro da primeira amostra.

Uma vez produzidas, as novas embalagens são submetidas ao controle de qualidade, no qual 
se avaliam seu aspecto visual, espessuras de parede, resistência à alcalinidade, resistência à pressão 
interna, estabilidade térmica e peso total. São ensaiadas uma garrafa de cada molde de sopro que 
compõe cada sopradora. A análise de aspecto visual é realizada imediatamente após o sopro, a fim de 
identificar a presença de defeitos na garrafa, que podem ser classificados como críticos, secundários 
ou estéticos. Sendo aprovada nesta avaliação, são tomadas as medidas de espessuras de parede em 
diferentes regiões, e comparadas aos parâmetros definidos para cada região da garrafa, para cada 
volume. Em seguida, as embalagens são submetidas aos ensaios de resistência à alcalinidade e de 
resistência à pressão interna. No primeiro, a garrafa é pressurizada à pressão de 4,3 bar e seu fundo 
é imerso em uma solução alcalina; a embalagem não pode romper ou apresentar trincas após 15 min 
de ensaio. No segundo, a garrafa é pressurizada de maneira controlada até seu rompimento; a pressão 
de estouro deve ser superior a 100 psi e a embalagem não pode romper na região de fundo. Aprovada 
quanto à resistência mecânica, a embalagem é então submetida ao ensaio de estabilidade térmica e 
de peso total.

3 Resultados e Discussão

Soprada a primeira amostra de garrafas em cada molde sopro, empregando as pressões 
apresentadas e os perfis de temperatura nominais de cada equipamento, foi realizada a avaliação do 
aspecto visual das mesmas. Não foram observados defeitos nas embalagens, o que levou à aprovação 
da amostra quanto a este requisito, sem que fosse necessária a produção de uma amostra com 
diferentes perfis de temperatura.
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Submetidas à avaliação dimensional, as amostras atenderam aos parâmetros de espessura 
de parede definidos para cada região da garrafa, sendo aprovadas e direcionadas aos ensaios de 
resistência mecânica.

No ensaio de resistência à alcalinidade e de resistência à pressão interna, foram ensaiadas uma 
garrafa de cada molde de sopro, para cada valor de pressão, e nenhuma das novas condições de sopro 
foram aprovadas em ambos ensaios, conforme dados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultado dos ensaios de resistência mecânica, por equipamento e pressão.

Equipamento Pressão Sopro Resultado alcalinidade Resultado pressão interna
KHS 20 bar Reprovado Reprovado
KHS 21 bar Reprovado Reprovado
KHS 22 bar Reprovado Aprovado
KHS 23 bar Reprovado Aprovado
KHS 24 bar Reprovado Aprovado
KHS 25 bar Reprovado Aprovado
Sidel 23 a 24 bar Reprovado Aprovado
Sidel 25 a 26 bar Reprovado Reprovado

Fonte: Da autora (2019).

Bebidas Fruki (2018) considera pressões de sopro que variam entre 28 e 30 bar. Bueno (2018) 
esclarece que o emprego de pressão de sopro elevada, ao mesmo tempo em que a pré-forma é estirada, 
promove a bi-orientação das moléculas do PET, nos sentidos radial e axial; esta bi-orientação confere 
à garrafa soprada a resistência mecânica necessária para o envase de bebidas carbonatadas. Isto 
justifica o resultado obtido nos ensaios de resistência, uma vez que as pressões empregadas no sopro 
foram até 30 % menores que a indicada nas literaturas.

Devido ao fato das embalagens sopradas sob os novos parâmetros de sopro não terem sido 
aprovadas nos ensaios de resistência mecânica, não foi necessária a realização dos ensaios de 
estabilidade térmica e peso total.

4 Conclusão

Com o resultado final “REPROVADO” para as embalagens sopradas sob os novos parâmetros 
de processo, foi possível verificar que, conforme bibliografia consultada, o uso de pressões mais 
baixas no sopro das garrafas PET influem negativamente em sua resistência mecânica. Com esses 
resultados, espera-se discutir e entender como as estruturas moleculares são afetadas pela variação de 
pressão e quais propriedades físico-químicas são mais afetadas nestas condições, possibilitando assim 
estudar outras alternativas que possam ainda ser avaliadas para otimização no processo produtivo.
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Resumo. O presente trabalho realizará um estudo numérico em uma estrutura utilizada para suportar 
o peso de um balcão refrigerado. Com o auxílio do software COMSOL Multiphysics pode-se observar 
os campos de tensão e deformação que o objeto simulado mostrará. No projeto de estruturas metálicas 
é necessário a análise dos esforços estáticos que atuam nos elementos e com o auxílio do diagrama 
de tensão-deformação podemos determinar, por exemplo, a tensão admissível que o material suporta 
antes do seu rompimento. Porém, o método clássico utilizado para descobrir essas características 
dos materiais é muito limitado e por isso foi desenvolvido o método dos elementos finitos que pode 
ser usado para qualquer tipo de estrutura. Um dos principais objetivos do estudo deste método é a 
qualidade de malha, que mostra quantos elementos e nós a estrutura pode ter, para assim termos um 
estudo com resultados mais precisos.
Palavras-chave: Tensão. Deformação. Método dos elementos finitos.

Introdução

O presente trabalho abordará um estudo numérico, com o auxílio de software e utilizando o 
método dos elementos finitos, no intuito dos resultados serem mais precisos e satisfatórios, ainda 
podendo ter uma otimização do componente para que se tenha máxima economia e durabilidade do 
produto.

Espera-se, como resultado desta análise, a identificação de oportunidades para otimizar o 
custo do produto com uma boa confiabilidade da estrutura.

A realização do presente trabalho faz-se importante para apresentar se a estrutura que sustenta 
o refrigerador será capaz de suportar o carregamento imposto. Como também, se é possível ter uma 
otimização do material utilizado, e com isso uma redução no custo do produto, e com isso se tornar 
mais competitivo no mercado.
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Referencial Teórico

Resistencia dos materiais

No projeto de estruturas metálicas, é necessário em primeiro lugar analisar os esforços 
estáticos que agem sobre os elementos. A resistência do elemento a deflexão e sua estabilidade não 
dependem só das cargas expostas a ele, mas também do tamanho e do tipo de material que são feitos 
(HIBBELER, 2010).

Método dos elementos finitos

Filho (2000), fala que para um engenheiro calcular e saber de forma correta o deslocamento, a 
deformação e as tensões encontradas nos inúmeros pontos de uma estrutura, são utilizados os métodos 
de análise clássica, porem esses métodos tem solução para poucos casos e estes são bem mais simples 
do que os encontrados na pratica. E com isso foi desenvolvido um método que pudesse ser aplicado 
para todos os tipos de estrutura, independente da sua forma ou condição de carregamento. E esse 
caminho alternativo os métodos de análise clássica é conhecido como método dos elementos finitos.

Metodologia

Método cientifico

Conforme Marconi e Lakatos (2003) pesquisa é um procedimento formal que requer um 
tratamento cientifico, que busca descobrir verdades parciais. Gil (2008) divide a pesquisa em 
planejamento, coleta de dados, interpretação e análise, e por fim redação do relatório.

Este trabalho é de natureza aplicada, pois será feito uma análise quantitativa no objeto de 
estudo e ainda buscando uma possível otimização dos elementos que formam o mesmo.

Procedimento metodológico

O procedimento será realizado conforme o fluxograma da Figura 1, expondo a forma como as 
atividades vão ser desenvolvidas.
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Figura 1. Fluxograma das etapas do trabalho.
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Resumo. A preocupação com o meio ambiente e a redução de gastos durante o processo de fabricação 
tem levado as indústrias a buscar cada vez mais novas alternativas tecnológicas, a fim de tornar os 
processos mais eficientes. Diante disto, avaliou-se a operação de um expander em uma indústria 
produtora de rações animais a fim de dimensionar um tanque de reevaporação de vapor flash para seu 
reaproveitamento em outra parte da indústria, gerando economias no processo. A partir dos cálculos 
de quantidade de vapor reaproveitável, vazão, diâmetro, área e volume do tanque, foi calculado a 
perda de carga através da tubulação. Os resultados preliminares indicam que os valores calculados 
são satisfatórios para atender as vazões e características do projeto. Com base nos demais cálculos e 
no dimensionamento da camisa de aquecimento será avaliada também a economia do projeto.
Palavras-chave: Tanque de reevaporação; Expander; Reaproveitamento

Introdução

O aumento do consumo de rações animais nos últimos anos tem gerado um consequente 
aumento na demanda por estes produtos pelas indústrias fabricantes. Estima-se que em 2013 o Brasil 
produziu cerca de 63 milhões de toneladas de ração (SINDIRAÇÕES, 2013), demandando de um 
grande número de matérias-primas. Neste sentido, as técnicas de processamento de rações ganharam 
maior atenção

O expander é uma tecnologia de expansão da ração que faz parte de uma das etapas do 
processo da produção. É também chamado de um equipamento de processamento térmico para 
produzir a ‘’ração expandida’’. A expansão inclui a adição de vapor, que hidrata e aquece o alimento. 
O vapor é um dos meios mais comuns de transferência de calor na indústria. Estudos dedicam-se no 
ganho efetivo do rendimento de seus geradores, focados na geração e distribuição. O vapor é a parte 
fundamental para os processos na empresa, demandando custos para sua aplicação e manutenção de 
sua unidade geradora e seus ramais de distribuição (CHIELLE, 2019).

Neste sentido, o trabalho tem como objetivo dimensionar um sistema de reevaporação, 
de vapor flash proveniente do aquecimento do expander de uma fábrica de rações, reutilizando o 
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condensado gerado no aquecimento de tanques de gordura da empresa, diminuindo o consumo de 
água na caldeira e otimizando assim gastos no processo.

Procedimentos metodológicos

Para dar início ao dimensionamento do tanque de reevaporação foram coletados dados 
operacionais do expander, bem como temperatura e pressão. A partir da coleta dos dados, os valores 
de quantidade de vapor flash contida no condensado, vazão volumétrica, área, diâmetro, volume e 
perda de carga através da tubulação do tanque de reevaporação foram calculados. 

Dimensionamento do tanque de reevaporação

A determinação de vapor flash contida no vapor condensado do expander foi calculada a 
partir da Equação 1 (TLV, 2019).

 (1)

Onde: % Flash (Quantidade de vapor flash gerado); hf1 (entalpia específica da água saturada 
na entrada do purgador); hf2 (entalpia específica da água saturada na saída do purgador) e hfg2 (calor 
latente de vapor saturado na saída do purgador)

A vazão volumétrica foi calculada a partir da Equação 2: 

 (2)

Onde: (vazão volumétrica); (volume específico); e % Flash (quantidade de vapor flash 
aproveitado) 

A área do tanque foi calculada a partir da Equação 3:

 (3)

Onde:  (vazão volumétrica);  (velocidade);  (área do tanque)

A partir da Equação 4 foi calculado o diâmetro do tanque de reevaporação:

 (4)

Onde:  (volume específico); (vazão mássica);  (velocidade);  (diâmetro do tanque).

O volume do tanque de reevaporação, foi determinado a partir da Equação 5, considerando o 
tanque com a geometria cilíndrica. 

 (5)

Onde: V (volume do tanque); R (raio do tanque); h (altura do tanque). 

A partir da Equação 6 foi determinada a perda de carga ao longo da tubulação (TLV,2019). 

 (6)
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Onde:  (perda de carga da tubulação); (volume específico);  (diâmetro); vazão 
mássica).

Resultados e discussão

Primeiramente foram coletados dados de consumo e parâmetros operacionais do expander, 
bem como dados de temperatura e pressão. A temperatura de vapor na entrada do expander é de 
140°C, com uma pressão de 2 kgf/cm², e a temperatura na saída do equipamento é de 110°C. Estes 
dados iniciais nortearam a base para todos os cálculos. A partir de tabelas de vapor buscou-se os 
valores de entalpia e volume específico nas respectivas temperaturas. O Quadro 1 apresenta os 
resultados até então calculados para os valores de dimensionamento do tanque de reevaporação. A 
quantidade de vapor flash reaproveitável no equipamento foi calculada em 9%, o consumo de vapor 
produzido pela caldeira foi de 2,9 ton/h e a partir destes valores foi calculado a quantidade em kg/h 
para a realização dos demais cálculos.

Quadro 1: Valores calculados para o dimensionamento do tanque de reevaporação

Dimensionamento do tanque de reevaporação
Quantidade de vapor flash (kg/h) 264,05 
Vazão volumétrica (m²/h) 228,52
Diâmetro do tanque (mm) 558
Área do tanque (m²) 0,02175 
Volume do tanque (L) 450

Perda de carga através da tubulação (kgf/cm²) 0,2206 kgf/cm²

Fonte: Da autora (2019).

Com base nos resultados preliminares, percebe-se que haveria um considerável 
reaproveitamento de vapor proveniente do expander e que os valores calculados de área e diâmetro 
para o tanque são considerados baixos, porém seguem o padrão para tanques de vapor flash 
encontrados na literatura, comportando assim as especificações de dimensionamento do projeto.

4 CONCLUSÃO

Os resultados preliminares até então se mostraram satisfatórios e dentro do esperado, visto 
que os valores calculados são adequados para atender as vazões do projeto e seguem a metodologia 
pesquisada. Para a continuidade do trabalho os próximos cálculos determinarão o dimensionamento 
da camisa de aquecimento do tanque e a economia do projeto instalado.
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Resumo. A higienização de sistemas de ordenha, antes e após a extração do leite, tem grande 
influência na qualidade do produto. Os detergentes destinados à higienização devem ser produzidos 
dentro das Boas Práticas de Fabricação e Controle, assegurando-se que os riscos de contaminação do 
leite sejam reduzidos ou eliminados, conforme a legislação vigente. Dentro deste contexto, o objetivo 
deste trabalho é avaliar a qualidade microbiológica de produtos saneantes destinados à higienização 
dos sistemas de ordenha de produtores do Vale do Taquari. Para isso, acompanhou-se o processo 
de limpeza dos sistemas de ordenha em produtores rurais e coletou-se amostras de detergentes 
alcalinos, neutros e ácidos, realizando-se análises de contagem de microrganismos heterotróficos, 
contagem de Staphyloccoccus aureus e Pseudomonas aeruginosa, contagem de coliformes totais, 
além da contagem de microrganismos em superfícies da planta industrial de saneantes e dos sistemas 
de ordenha. Com isso, espera-se fornecer subsídios para ações da vigilância sanitária e melhoria nos 
processos de extração do leite.
Palavras-chave: Higienização. Sistemas de Ordenha. Saneantes. Microrganismos. 

1. Introdução

Saneantes são produtos destinados à higienização e limpeza, onde as indústrias que produzem 
ou importam necessitam responsabilizar-se de cumprir as Boas Práticas de Fabricação e Controle 
(BPF e C) com o objetivo de garantir a qualidade desses produtos (BUGNO; BUZZO; PEREIRA, 
2003). A avaliação da qualidade microbiológica de detergentes para higienização de sistemas de 
ordenha fornece aporte para coordenar ações de vigilância sanitária, em relação ao atendimento 
de BPF e C, além de constante melhoria de processos industriais, para que a ação do saneante 
seja alcançada com êxito e resulte em uma produção leiteira com padrões elevados de qualidade 
(BUGNO; BUZZO; PEREIRA, 2003).

Com base no exposto, o trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica 
de produtos saneantes destinados à higienização de sistemas de ordenha de produtores do Vale do 
Taquari e de uma unidade fabril de detergentes, a fim de verificar a eficiência e desenvolver um 
controle preventivo.
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2. Procedimentos metodológicos

A metodologia empregada no trabalho está dividida em duas unidades de estudo, uma em 
cinco propriedades rurais do Vale do Taquari e outro em uma planta fabril localizada no município 
de Lajeado/RS. As amostras utilizadas no estudo são provenientes das propriedades, sendo coletadas 
em conjunto com o desenvolvido de um check list, com perguntas que abrangem desde as condições 
das instalações as condições dos animais. Após as devidas coletas e diluições as amostras de 
detergentes alcalino clorado, detergentes desincrustante ácido e detergentes neutros foram dispostas 
em meios de cultura do tipo agar padrão de contagem, agar Sabouraud e ágar sangue para análise de 
contagem de microrganismos, como fungos e leveduras, microrganismos heterotróficos. As amostras 
para contagem de Staphylococcus aerus e Pseudomas aeroginosa, foram enviadas para testes em 
laboratório terceirizado. 

3. Resultados e Discussão

O check list desenvolvido para o trabalho mostra alguns resultados preliminares obtidas 
em relação às propriedades leiteiras, conforme apresentado na Figura 1. Verificou-se que há uma 
predominância de rebanho da raça holandesa nas propriedades, onde todas as ordenhas higienizadas 
estudadas possuem linha média, visto que é o mais convencional, esse tipo de ordenha difere na altura 
da tubulação de leite, geralmente situada entre 1000 a 1200 mm acima do piso em que se encontram 
as vacas. Duas propriedades fazem o uso de ácido peracético antes do processo de ordenha, sendo 
que a circulação deste sanitizante pode reduzir ou anular a possibilidade de encontrar microrganismos 
sobre os equipamentos de ordenha. Além disso, observou-se que quatro propriedades realizam uso 
diário de detergente ácido desincrustante, o qual retira incrustações conhecidos como pedras do leite 
da tubulação, e são responsáveis por ocasionar locais propícios para crescimento de biofilmes de 
microrganismos. 
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Figura 1. Indicadores preliminares das propriedades leiteiras

É possível observar a relação entre a quantidade de propriedades que se enquadram em 
determinado parâmetro do check list, sendo possível mensurar os efeitos que estes causam na 
qualidade do leite, avaliando as características de contaminação aos saneantes utilizados na 
higienização. 

As amostras de detergentes da indústria química enviadas ao laboratório apresentaram os 
dados expostos na Tabela 1, onde consta o ensaio realizado, o método e o resultado.

Tabela 1. Resultados das amostras de detergentes alcalinos, ácidos e neutros da planta fabril.

Características Microbiológicas
ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÕES RESULTADO
Contagem Total de Bactérias FB 5 – 5.5.3.1 No máximo 200 UFC/mL <10 UFC/mL
Contagem Total de Fungos e Leveduras FB 5 – 5.5.3.1 No máximo 20 UGC/mL <10 UFC/mL
Pesquisa de Staphylococcus aureaus FB 5 – 5.5.3.1 Ausência em 1 mL Ausência em 1 mL
Pesquisa de Pseudomas aeroginosa FB 5 – 5.5.3.1 Ausência em 1 mL Ausência em 1 mL
Pesquisa de Coliformes Totais FB 5 – 5.5.3.1 Ausência em 1 mL Ausência em 1 mL
Pesquisa de Coliformes 
Termotolerantes

FB 5 – 5.5.3.1 Ausência em 1 mL Ausência em 1 mL

FB 5 – Farmacopeia Brasileita 5ª Edição. Certificado de Ensaio 10774-2019 – Laboratório Pharmacontrol

Os resultados obtidos das amostras de saneantes usados na indústria apresentaram resultados 
satisfatórios, salientando as características de Boas Práticas de Fabricação e Controle, e demonstram 
a importância da análise dos produtos que se encontram nas propriedades rurais para indicar melhores 
condições de uso desses produtos.
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4. Conclusão

Os resultados encontrados até então salientam que a contaminação de saneantes não carrega 
indicadores da planta de produção, mas evidencia a importância de continuar analisando o saneante 
na propriedade, para assim dar clareza de que não existe associação de contaminações no leite aos 
produtos de higienização.
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Resumo. O objetivo deste trabalho é avaliar a aplicabilidade de um reator com dióxido de titânio fixado 
ao leito, em operação contínua, em processo de oxidação avançada por UV-C/H2O2 na degradação da 
amoxicilina em solução aquosa. Foram avaliadas diferentes doses de H2O2 em valores de pH ácido, 
neutro e alcalino. A variação da absorbância das soluções foi monitorada em espectrofotômetro UV-
Vis, aumentando proporcionalmente à dose de H2O2. O pH parece não influenciar significativamente 
a degradação da amoxicilina. O TiO2 fixado ao leito também teve pouca ou nenhuma influência sobre 
a degradação, possivelmente devido a sua morfologia. Entretanto, sob condições de dose de 200 mg/L 
de H2O2 e pH 9, a varredura de absorção das soluções tratadas apresentou comportamento distinto às 
outras.
Palavras-chave: Amoxicilina. Micropoluentes. Processos Oxidativos Avançados. Fotólise.

Introdução

A amoxicilina (AMX) é um antibiótico semi-sintético, ativo contra um amplo espectro de 
bactérias gram-positivas e alguns organismos gram-negativos e pertencente à classe das penicilinas, 
caracterizada pela presença do anel β-lactam (RADOSAVLJEVIĆ et al., 2017). A AMX já foi 
detectada em concentrações de microgramas por litro em efluentes que já passaram por tratamento 
secundário e em águas superficiais, enquanto sua presença em efluentes da indústria farmacêutica 
chega a níveis de miligramas por litro (DIMITRAKOPOLOU et al., 2012). 

Dessa forma, os Processos Oxidativos Avançados (POAs) têm sido estudados como 
alternativas ou complementos aos tratamentos de água e esgoto convencionais. Cada um dos 
POAs é caracterizado por uma variedade de reações por espécies altamente reativas envolvendo 
combinações de agentes químicos e fontes de energia alternativas. O radical hidroxila (OH•) é o 
principal oxidante nos POAs por sua característica não-seletiva, prontamente reagindo com diversos 
poluentes orgânicos presentes nas águas, transformando-os em compostos mais hidrofílicos, dióxido 
de carbono e água (VERLICCHI; AL AUKIDY; ZAMBELLO, 2015). O dióxido de titânio (TiO2) é o 
fotocatalisador mais utilizado para o tratamento de poluentes em soluções aquosas, sendo altamente 
eficiente, barato, comercialmente disponível em diversas formas cristalinas, atóxico, estável contra a 
fotocorrosão e de fácil manuseio (RAY, 2009).
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Procedimentos metodológicos

Os ensaios de fotólise foram realizados em conduto de PVC, sobre o qual uma lâmpada de 
vapor de mercúrio de potência nominal de 95 W (Philips®) foi suspensa, com vistas a simular o 
escoamento contínuo do efluente. Alíquotas de 200 mL de soluções de AMX (25 mg/L) eram 
transferidas ao reator por uma bomba dosadora Exatta® EX0114, ajustada para 10 injeções por 
minuto. Dessa forma, o tempo de residência foi de aproximadamente 20 minutos.

A fixação do TiO2 na superfície interna do reator foi obtida a partir do preparo de uma 
suspensão do catalisador em ciclohexanona e o subsequente espalhamento dessa sobre o leito. Uma 
vez que o solvente tenha evaporado, o TiO2 foi seco e fixado.

Seguindo o que é sugerido pela literatura (AZIZI et al., 2017) e objetivando avaliar os efeitos 
da camada de TiO2 fixada, um teste preliminar foi realizado na ausência de catalisador, em meio 
ácido e com a maior dosagem de H2O2. Em sequência, fez-se a avaliação do processo fotocatalítico 
aprimorado com H2O2. A influência da dosagem de H2O2 foi avaliada nas concentrações de 50, 200 
e 500 mg/L, adicionadas imediatamente antes do bombeamento das soluções de AMX. Os efeitos 
do pH do meio também foram estudados em meio ácido (4), neutro (7) e alcalino (9). Todos os 
experimentos foram realizados em triplicata, e o espectro UV de cada solução foi monitorado através 
de um espectrofotômetro Genesys 10S (Thermo-Scientific®).

Resultados

Conforme a Figura 1, observa-se maior variação na absorbância daas soluções finais de acordo 
com a dosagem de H2O2. A diminuição e eventual desaparecimento dos picos nos comprimentos de 
onda de aproximadamente 230 e 275 nm sugerem a degradação da AMX. O subsequente aumento 
geral da absorbância implica a quebra da molécula em metabólitos – ou na formação de subprodutos 
– que absorvem luz UV nos respectivos comprimentos de onda. A pouca diferença entre os resultados 
dos experimentos em diferentes valores de pH pode ser explicada pela hidrólise da própria hidrólise 
da amoxicilina em meio ácido, enquanto que, em meio básico, a maior disponibilidade de íons OH- 
pode proporcionar maior formação de radicais hidroxila, auxiliando em sua degradação. 
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Figura 1. Espectros de absorção das soluções de AMX antes e após irradiação com diferentes doses 
de H2O2 (a: 50 mg.L-1, b: 200 mg.L-1, c: 500 mg.L-1).

Observando a Figura 2, no entanto, o catalisador fixado ao leito apresentou pouca ou nenhuma 
influência sobre o processo, possivelmente devido a sua composição cristalográfica. O TiO2 pode se 
apresentar em diversas morfologias, destacando-se as conhecidas como anatase, rútila e brookita. 
Por exemplo, a anatase possui propriedades fotocatalíticas superiores às outras, principalmente por 
possuir um band gap maior (embora essa característica possa diminuir a quantidade de luz absorvida, 
pode aumentar os níveis de energia da banda de valência em relação aos potenciais de oxirredução 
de moléculas adsorvidas) o que proporciona maior poder oxidativo aos elétrons dessa estrutura 
(DIMITRAKOPOLOU et al., 2012). Uma futura investigação deve esclarecer se é realmente essa a 
questão.

Figura 2. Espectros de absorção das soluções de AMX antes e após irradiação, com 500 mg.L-1 de 
H2O2 e pH 4, na ausência e presença de catalisador.
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Resumo. Nas últimas décadas, o grande desafio global tem sido a busca por alternativas energéticas 
sustentáveis. Neste contexto, a produção de energia a partir da digestão anaeróbia de biomassas 
apresenta-se como uma alternativa interessante para a diversificação da matriz energética e para 
conversão de resíduos em energia. Neste enfoque, o presente estudo tem por finalidade avaliar a 
eficiência de dois sistemas operacionais, semi-contínuo e batelada sequencial, para a produção de 
biogás e metano, a partir da digestão anaeróbia de uma biomassa residual, o leite de descarte. Pretende-
se, portanto, verificar se a idade do lodo – variável que se altera nos dois sistemas empregados – 
influencia nos volumes finais gerados, identificando qual o melhor sistema de operação dos reatores 
para obtenção da maior quantidade possível de biogás e metano. Segundo os dados obtidos em trinta 
dias de incubação, o sistema semi-contínuo demonstrou ser mais efetivo em termos de produção 
de biogás e metano. Em termos comparativos, a diferença entre os sistemas RSC e ANSBR foi de 
14,45 % na produção de biogás e 19,92 % na geração de metano. Deste modo, a partir destes dados 
preliminares, observa-se que a idade do lodo pode interferir no processo de digestão anaeróbia, 
sendo que a retirada parcial de lodo ao longo do período de incubação, tem se mostrado benéfica, 
contribuindo para um melhor desempenho na produção de biogás e metano.
Palavras-chave: Reator semi-contínuo. Reator Batelada Sequencial. Biogás. Metano. Leite de 
descarte.

1. Introdução

Desde a revolução industrial, os combustíveis fósseis tem sido as fontes energéticas mais 
utilizadas para geração de energia. Porém, devido aos impactos ambientais e sociais gerados por 
consequência do seu uso, a busca por novas alternativas para compor a matriz energética, tem sido 
crescente. Neste contexto, a utilização de biomassas para a produção de biogás e metano por meio 
da digestão anaeróbia, tem se destacado, pois além de ser um recurso abundante, o uso de biomassas 
residuais orgânicas na digestão anaeróbia possibilita o reaproveitamento de resíduos que necessitam 
de tratamento (MILANEZ et al., 2018). Dentre as fontes de biomassa passíveis de serem utilizadas, 
está o leite de descarte. Esse nome é conferido ao leite rejeitado pela indústria beneficiadora, quando 
são verificadas anomalias em relação aos padrões físicos, químicos, biológicos e organolépticos 
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definidos pela legislação. Neste caso, o leite passa a ter um caráter de resíduo e, portanto, deve 
ser destinado adequadamente para evitar possíveis contaminações ao meio ambiente (OLIVEIRA, 
2010). 

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo avaliar a eficiência de Reatores Semi-
contínuos (RSC) e de Reatores Anaeróbios em Batelada Sequencial (ANSBR), utilizando como 
substrato, leite de descarte, para a produção de biogás e metano. Este trabalho possibilitará cotejar os 
dois regimes operacionais, bem como, comparar os resultados com os de outros sistemas de operação 
de reatores disponíveis na literatura. 

2. Procedimentos Metodológicos

O presente estudo está sendo desenvolvido no Laboratório de Biorreatores da Universidade do 
Vale do Taquari (UNIVATES). O processo de produção de biogás e metano está sendo realizado em 
9 reatores de vidro, com capacidade de 1 L cada. Do total, 3 estão sendo operados em regime semi-
contínuo, 3 em batelada sequencial e 3 são reatores de controle. A operação do RSC é caracterizada 
pelo descarte de uma fração homogênea do conteúdo do reator, enquanto que no ANSBR é retirada 
apenas uma alíquota do sobrenadante, sendo que a fração sedimentada permanece intacta (BORZANI, 
2001). O período de operação e monitoramento dos reatores totalizará aproximadamente 60 dias, a 
partir da conclusão de 8 alimentações – uma por semana.

Antes da incubação dos experimentos, foram realizadas as análises físico-químicas de 
Demanda Química de Oxigênio (DQO), sólidos totais, sólidos fixos e sólidos voláteis, de amostras 
de leite de descarte e de inoculo. A partir dos resultados obtidos, foi possível calcular o volume 
de cada componente a ser adicionado nos reatores. Os reatores de controle foram alimentados com 
554,3 ml de inoculo, composto por uma mistura de esterco maturado de gado e suínos, e 45,7 ml 
de solução nutricional. Já os reatores ANSBR e RSC, receberam 554,3 ml de inoculo, 26,15 ml de 
solução nutricional e 19,51 ml de leite de descarte. O volume total adicionado em cada reator foi de 
600 ml. 

No dia da incubação foram repetidas as análises de sólidos e incluídas as de alcalinidade, 
amônia e pH de todas as amostras. A alimentação dos reatores ANSBR e RSC está sendo efetuada 
a cada 7 dias, enquanto que a medição do percentual de metano produzido por cada reator, está 
sendo feita 3 vezes por semana. A avaliação da quantidade de biogás produzida por cada reator, é 
diária e efetuada por um sistema automatizado de medição de biogás disponível no Laboratório. As 
análises de alcalinidade, sólidos e pH, serão efetuadas em 3 momentos distintos durante o período de 
incubação. 

3. Resultados e discussão

Avaliando o comportamento dos reatores para o período de 30 dias de incubação, verificou-se 
que o volume médio de biogás produzido pelo RSC, alcançou 5.934,34 ml, sendo que destes, 3.693,86 
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ml correspondem ao volume de metano. Já o ANSBR, produziu um volume médio total acumulado 
de 5.076,92 ml, sendo 2.957,91 ml de metano. Para ambos os reatores, o pico da produção de biogás 
ocorreu no 30º dia, gerando 753,5 ml no RSC e 482 ml no ANSBR. Os reatores de controle, não 
apresentam volumes médios acumulados expressivos, produzindo apenas 93,87 ml de biogás e 11,61 
ml de metano. A produção de biogás nesta triplicata aconteceu apenas até o 13º dia de incubação. 

Comparando os dados dos reatores, verifica-se que a maior produção de biogás e metano tem 
sido registrada no RSC, que apresentou uma produção superior a do ANSBR, em 14,45 % para o 
biogás e 19,92 % para o metano. Em ambos, ocorreram picos de geração de biogás maiores em dias 
de alimentação, seguidos de declínios acentuados a partir do 5º dia subsequente. Este dado demonstra 
que após 5 dias, a maior parte da matéria orgânica inserida na alimentação, foi digerida pelos 
microrganismos. Tais resultados possibilitam inferir que a idade do lodo é um fator determinante na 
produção de biogás e metano. Conforme Li et al. (2014), o descarte do lodo digerido, possibilita a 
renovação celular do meio e por consequência, favorece a produção de gases.

Em relação aos resultados das análises físico-químicas, verificou-se que o pH de ambos 
os sistemas encontra-se estável, assim como o teor de sólidos totais, suspensos e voláteis. Quanto 
à alcalinidade, foi possível perceber que o ANSBR apresenta redução, demonstrando uma maior 
probabilidade a acidificação do que o RSC. 

4. Conclusões

De acordo com os dados obtidos até o momento, relativos ao comparativo dos dois sistemas 
operacionais testados, verifica-se que a retirada de parte do lodo é um fator relevante para possibilitar 
um ambiente propício para os microrganismos da digestão anaeróbia, visando melhor eficiência na 
produção de biogás e metano. Infere-se ainda, que o modelo de reator RSC tem demonstrando-se 
mais adequado para a digestão anaeróbia utilizando leite de descarte como substrato.
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Resumo. Neste trabalho avaliou-se a influência da adição de agente de acoplamento (AA) em 
compósitos poliméricos visando melhorar a adesão entre fibra/matriz. Como matriz polimérica, foi 
utilizado polipropileno (PP) pós-consumo e como fibra, resíduos de bagaço de malte (BM). O estudo 
foi realizado em duas etapas: na primeira etapa foi verificada a melhor concentração de resíduo de 
BM incorporado à matriz, utilizando 10, 20 e 30% m/m; já na segunda etapa escolheu-se a melhor 
concentração de BM avaliada na primeira etapa e variou-se as concentrações de AA (0, 1, 3, 5 e 7% 
m/m).. O agente de acoplamento utilizado foi o copolímero de polipropileno graftizado com anidrido 
maleico (PPgAM). Após a realização da etapa inicial, verificou-se que a proporção de BM mais 
adequada ao compósito foi de 30% m/m, apresentando os melhores resultados mecânicos. Com isso, 
escolheu-se esta concentração de fibra para a segunda etapa, onde verificou-se que as propriedades 
mecânicas com 3, 5 e 7% foram semelhantes, porém indicando o teor de 3% de AA como o mais 
adequado, pelo seu menor teor utilizado e consequentemente menor custo de produção. Com os 
demais resultados de análises térmicas, químicas e morfológicas dos compósitos produzidos espera-
se avaliar as melhores propriedades obtidas vislumbrando futuras aplicações para estes produtos, 
colaborando assim com a redução do impacto ambiental e agregando valor a esses novos materiais.
Palavras-chave: Compósitos poliméricos. Bagaço de malte. Resíduos celulósicos. Polímeros 
termoplásticos.

Introdução

Os plásticos estão entre os resíduos mais encontrados tanto nos aterros sanitários quanto 
no meio ambiente. Dados de 2015 apontaram que o plástico corresponde a 42% da fração seca 
reciclável dos resíduos sólidos, sendo que deste total o polipropileno (PP) representa 30% (IPEA, 
2012; CEMPRE, 2015). O bagaço de malte é um subproduto obtido do processo de produção de 
cerveja e é gerado em grande volume, sendo gerados de 14 a 20 kg de bagaço a cada 100 litros de 
cerveja produzida (MATHIAS et al., 2015). 

Na medida que vem crescendo o interesse pela obtenção de compósitos poliméricos aplicando 
fibras naturais como reforço, torna-se importante desafio em relação a adesão do polímero à superfície 
da fibra. Para otimizar essa interface costumam ser utilizados métodos químicos que, através de 



419 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

reações, intensificam a adesão entre a fase dispersa e a matriz. O agente de acoplamento atua como 
uma conexão entre as fibras naturais polares e a matriz não polar, onde a superfície da fibra interage 
fortemente com o grupo funcional do AA através de ligação covalente e de hidrogênio (SULLINS et 
al., 2017).

Neste sentido, o trabalho tem como objetivo desenvolver compósitos termoplásticos a partir 
de matriz polimérica de PP pós-consumo com a utilização de um agente de acoplamento (PPgAM) 
e resíduo de bagaço de malte, visando diminuir o impacto ambiental e agregar valores a esses novos 
materiais.

Procedimentos metodológicos

A metodologia empregada no trabalho foi dividida em 2 etapas: na Etapa 1 foram produzidos 
os compósitos de PP variando a concentração de BM em 0, 10, 20 e 30% m/m, a fim de identificar 
qual a proporção ideal para obter melhores propriedades térmicas, químicas, físicas, dos compósitos 
obtidos. Já na segunda usou-se a melhor concentração de fibra da Etapa 1 e avaliou-se a adição do 
AA com teores de 0, 1, 3, 5 e 7% m/m no compósito polimérico.

O PP foi proveniente de embalagens diversas de baldes de tinta, lixeiras e bacias, obtidos 
por coleta em obras de construção e na Univates; o BM da indústria cervejeira, proveniente de 
cervejaria localizada em Estrela, no Rio Grande do Sul; e o copolímero de polipropileno graftizado 
com anidrido maleico (PPgAM) foi da Sigma-Aldrich, Mw~9,100 e 8-10 wt %.

A seleção e preparação das amostras de PP consistiu em uma pré-lavagem das embalagens 
com água para retirar o excesso de resíduos e secagem à temperatura ambiente, para então moer 
e reduzir o tamanho, na forma de flakes, em aglutinador (Premiata, modelo PRM 30A). O BM foi 
lavado, seco em estufa com circulação de ar (Pardal, modelo PEG 60), durante 24 horas à 50°C e 
moído em moinho multiuso (Tecnal, modelo TE 631/3). A classificação granulométrica foi feita em 
um sistema de peneiras da série Tyler, sendo selecionada a granulometria de 250µm.

As amostras formuladas foram misturadas e processadas em homogeneizador de laboratório 
(Drais, modelo MH-100) e moídas em um moinho de facas (Retsch, modelo SM 200). Os corpos de 
prova para os ensaios mecânicos foram elaborados através do processo de injeção (Himaco, modelo 
150/80). 

A caracterização das amostras foi realizada através de ensaios físicos, químicos, mecânicos, 
térmicos e morfológicos: absorção de água, espectroscopia de infravermelho (FTIR), resistência à 
tração e impacto, análise termogravimétrica (TGA), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Resultados e Discussão

A Figura 1 apresenta os resultados de resistência à tração na ruptura (a) e do módulo de Young 
(b) da Etapa 1. Avaliando os resultados do módulo de elasticidade, a amostra PPBM-30 mostrou-se 
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melhor, porém os resultados de resistência à tração na ruptura foram semelhantes, com a amostra 
PPBM-10 apresentando resultado levemente superior. No entanto, considerando a pequena diferença 
e com o objetivo de reduzir a quantidade de BM descartado, na Etapa 2 deste trabalho utilizou-se esta 
proporção para o preparo dos compósitos.

Figura 1. (a) Resistência à tração na ruptura e (b) Módulo de Young.

  

A Figura 2 apresenta os resultados de resistência à tração na ruptura (a) e módulo de Young 
(b) da Etapa 2, onde observa-se que a amostra com 7% de AC apresentou melhor desempenho em 
relação à tensão de ruptura, no entanto, os resultados com 3% e 5% também foram satisfatórios. 
Quanto ao módulo de Young, a proporção de 3% apresentou o melhor desempenho e menor desvio 
padrão. Logo, considerando o elevado custo do AA, a amostra PPAC-3 mostrou-se mais adequada.

Figura 2. (a) Resistência à tração na ruptura e (b) Módulo de Young.

 

Conclusão

As análises preliminares mostraram que o uso de fibra de bagaço de malte eleva as propriedades 
mecânicas quando associada ao polipropileno, sendo que uso ideal mostrou-se na proporção 30% 
m/m de bagaço de malte. Além disso, verificou-se que com a adição de 3% do AA houve uma 
considerável melhora nas propriedades mecânicas. Com os demais resultados, espera-se avaliar as 
melhores propriedades obtidas a fim de visualizar futuras aplicações a estes materiais.
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Resumo. O resíduo de talos de tabaco (RTT) é um material descartado pelas indústrias, podendo 
ser utilizado como fertilizante, entretanto esta aplicação é limitada visto que pode contaminar o 
solo. Uma alternativa é a incorporação de RTT em matrizes poliméricas para formação de materiais 
compósitos. Contudo, a interface fibra/matriz deve ser avaliada, normalmente é necessário aplicação 
de tratamentos superficiais na fibra a fim de eliminar partículas amorfas, aumentando sua rugosidade, 
contribuindo para melhor adesão à matriz. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar a influência 
de diferentes condições de tratamento alcalino em RTT. Os RTT foram submetidos a solução de 
NaOH 10 ou 15% (m\v) por 3 ou 5 h. A caracterização das amostras será realizada por meio da 
caracterização química, térmica e morfológica. Com relação a espectrofotometria de infravermelho 
por Transformada de Fourier (FTIR) foi observado remoção da hemicelulose e lignina em comparação 
a amostra não tratada. Contudo, espera-se a obtenção de fibras de celulose com melhores propriedades 
para aplicação em compósitos poliméricos. 
Palavras-chave: resíduo de talo de tabaco. Tratamento alcalino. Interface. 

Introdução

O RTT é um resíduo proveniente do beneficiamento de cigarros, sendo uma fonte rica em 
material celulósico e com potencial para incorporação em matrizes poliméricas. Parte do RTT é 
comumente utilizado como fertilizante agrícola, porém essa é uma aplicação limitada em virtude de 
que o alto nível de toxina (nicotina) pode contaminar e comprometer o solo (DA SILVA MOURA 
et al., 2019). Os principais componentes químicos presentes nas fibras vegetais são: celulose, 
hemicelulose, lignina e extrativos (FLORINDO, 2017; MADSEN; ASLAN; LILHOLT, 2016). 

O uso de fibras naturais para reforço de polímeros é uma alternativa que depende da interação 
fibra-matriz, essa adesão é essencial para garantir boas propriedades de reforço e durabilidade. Em 
virtude de as fibras apresentarem características hidrofílicas, o tratamento alcalino é uma alternativa 
para melhorar a adesão da fibra na matriz e eliminar compostos amorfos da estrutura química. O 
tratamento com NaOH prevê modificar o aspecto estrutural da fibra e remover lignina, hemicelulose 
e extrativos, possibilitando maior rugosidade e assim melhor adesão e travamento das fibras quando 
incorporadas a matrizes poliméricas (DA SILVA MOURA et al., 2019). 
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O objetivo do trabalho é avaliar as melhores condições de tratamento alcalino em RTT, 
visando aumentar a compatibilidade da fibra para futuras incorporações em compósitos poliméricos, 
avaliando as propriedades químicas, térmicas e morfológicas antes e após os tratamento.

Procedimentos Metodológicos

Os RTT foram provenientes do Vale do Rio Pardo (Rio Grande do Sul, Brasil). Inicialmente, 
os talos foram moidos em moinho de facas e classificados em peneira granulométrica de 60 Mesh 
Tyler. O tratamento alcalino foi realizado na proporção de 1:10 (fibra:solução de NaOH), sob agitação 
constante. As condições de tratamento e nomenclatura das amostras estão apresentadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Condições dos tratamentos alcalinos empregados nos RTT. 

Nome da Amostra Concentração
NaOH (%) Tempo de exposição (h) Temperatura

(°C)
RTT\10\3 10 3 50
RTT\10\5 10 5 50
RTT\15\3 15 3 50
RTT\15\5 15 5 50

RTT = Resíduo de Talo de Tabaco.

A análise de FTIR foi realizada usando um espectrofotômetro Perkin Elmer Frontier com 
acessório de refletância total atenuada (ATR), onde cada espectro foi obtido com 32 varreduras que 
variaram de 4000 a 400 cm-1 em uma resolução de 4 cm-1. Demais análises morfológicas e térmicas 
também serão realizadas.

Resultados e Discussão Preliminares

A espectroscopia de FTIR com e sem tratamento alcalino dos RTT está representada na Figura 
1.
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Figura 1. Espectroscopia FTIR dos RTT com e sem tratamento alcalino.
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Observa-se na Figura 1, que após o tratamento alcalino, as bandas 2925 e 2848 cm-¹ 
diminuíram nas amostras RTT\10\3 e RTT\10\5, e foram eliminadas nas amostras RTT\15\3 e 
RTT\15\5. Conforme Mondragon, et al. (2014) bandas próximas a 2900 até 2700 cm-¹ correspondem 
a vibrações de alongamento de grupos C-H em moléculas de lignina, celulose e hemicelulose. 

Observou-se a remoção da banda 1717 cm-¹, relacionada a vibrações dos grupos C=O, 
atribuída a presença de hemicelulose, após o tratamento alcalino para todas as amostras (CASTRO; 
DAS VIRGENS, 2019; RAY; SARKAR, 2001). 

De acordo com Rashid, et al (2016), picos entre 1400 a 1600 cm-¹ estão relacionados ao 
alongamento do grupo aromático da lignina. Na Figura 1, é possível identificar duas bandas principais: 
1594 e 1321 cm-1. A banda 1594 cm-1 apresentou redução em todas as amostras tratadas, enquanto 
que a banda 1321 cm-1 foi reduzida nas amostras RTT\10\3 e RTT\10\5, e parcialmente eliminada nas 
amostras RTT\15\3 e RTT\15\5.

Conclusão Preliminar

Com relação aos ensaios preliminares conclui-se que foi possível a remoção da lignina e 
hemicelulose das amostras de tratadas de RTT, principalmente no tratamento alcalino mais agressivo 
(15% de NaOH).
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo a caracterização estrutural de alimentos aerados do tipo 
marshmallow. Para tanto, foram analisadas amostras com diferentes tempos de shelf life e diferentes 
formulações, nas quais foram variados os percentuais de agente aerador. Para a caracterização 
dimensional das bolhas de ar da estrutura do candy, foram capturadas imagens com a utilização de 
um microscópio de varredura eletrônica (MEV). Considerando que a gelatina, atua como agente 
aerador, altera a textura do produto final, as amostras foram analisadas em um analisador de textura. 
O presente trabalho objetivou a avaliação estrutural da modificação do alimento com diferentes shelf 
lifes e também com a variação de seu agente aerador. 
Palavras-chave: Aeração. Marshmallow. Microscópio de Varredura Eletrônica. Textura. 

Introdução

O marshmallow, candy que é produzido a partir da mistura de açúcar, xarope de glicose 
de milho, gelatina e aromatizantes, em seu processo de produção, adquire uma consistência 
aerada, esponjosa (MIQUELIM, 2010). Esta estrutura esponjosa, de espuma, é formada a partir 
do processo de aeração, no qual bolhas de ar são incorporadas à massa (UNGURE et al., 2013). 
Porém, a incorporação de ar na calda para a massa, varia de acordo com a concentração e os tipos de 
agente aerador e açúcares (QUEIROZ; RAFFAINI; FADINI, 2003). Visando evitar recristalização 
do açúcar e manter a estabilidade do produto, a sacarose e a glicose são os principais açúcares 
utilizados para produtos aerados, sendo a glicose utilizada em forma de xarope (HARTEL; VON 
ELBE; HOFBERGER, 2018). Estes polissacarídeos provenientes da sacarose e da glicose, recebem 
interações com as moléculas de proteínas, provenientes da gelatina adicionada à calda (PÉREZ; 
WARGON; PILOSOF, 2006; QUIROGA, 2013). A gelatina, no marshmallow, desempenha o papel 
de agente gelificante, aerador e estabilizante, formando um filme elástico ao redor das bolhas de 
ar (GROVES, 1995; MAGALHÃES, 1996; SHREV; BRINK Jr., 1997; HARTEL; VON ELBE; 
HOFBERGER, 2018). Esta proteção formada ao redor das bolhas de ar é essencial para garantir 
a estabilidade do produto, pois a espuma deve ser formada e se manter de forma homogênea com 
pequenas e esféricas bolhas de ar (BIKERMAN, 1973). Portanto, o estudo do tamanho das bolhas 
de ar em alimentos, principalmente do tipo marshmallow, é primordial para o conhecimento da 
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estabilidade de produto (CAMPBELL; MOUGEOUT, 1999). Sendo que o range do tamanho das 
bolhas de ar, para marshmallows, é de 10 µm até aproximadamente 40 µm, o método mais comum 
para caracterização destes colóides, é a utilização de microscópio de varredura eletrônica (HARTEL; 
VON ELBE; HOFBERGER, 2018). 

Procedimentos Metodológicos

Para o presente trabalho, foram utilizadas amostras de marshmallow com diferentes datas de 
produção, variando assim o seus shelf lifes, portanto as amostras analisadas foram produzidas há dois 
anos, há nove meses e há duas semanas antes da realização das análises. Nestes mesmos períodos 
de produção das amostras, foram testadas produções do produto com menor percentual de agente 
aerador em sua fórmula, portanto, no presente trabalho foram avaliados seis tipos de amostras. 

MEV

Foram realizadas análises de MEV, utilizando o microscópio de varredura eletrônica marca 
Carl Zeiss, modelo LS-10, com uma tensão de aceleração de 25 kV e aproximações de Mag = 150 
X, 300 X e 600 X. Os marshmallows foram cortados em pequenos corpos amostrais e inseridos na 
câmara de vácuo do MEV com detector BSD, na qual se utilizou de baixo vácuo, controlado em 
8,32x10-4 Pa.

TPA

Foram realizadas Análise de Perfil de Textura (TPA), em texturômetro marca Brookfield, 
modelo TA-RT-KIT, com probe cilíndrico de 35mm (P/35). As análises foram conduzidas com 
velocidade de pré-teste, teste e pós-teste de 1,0 mm/s e valor de referência para deformação de 40%. 
Para estas análises, as amostras não foram cortadas, se manteve o formato original do marshmallow, 
deixando-se as amostras em posição horizontal e probe foi inserida de modo vertical na amostra, 
simulando assim a ação de mordida, ou mastigação. 

Resultado e Discussão

Com a interpretação destas análises, tanto de MEV quanto de TPA, espera-se conseguir 
justificar a modificação do alimento com diferentes shelf lifes. Além da diferenciação das amostras 
com diferentes tempos de produção, serão avaliados os resultados das amostras com menos 
quantidade de a gente aerador, avaliando assim se nestes produtos, poderá ser realizada a diminuição 
deste ingrediente na fórmula do produto. 
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Resumo: A β-galactosidase é responsável pela hidrólise da lactose para a obtenção de produtos com 
baixos teores ou isentos desse açúcar. Sua utilização melhora as características sensoriais dos lácteos. 
Para maior produção da enzima, células recombinantes têm sido utilizadas. A aplicação da bactéria 
Escherichia coli como hospedeiro para a produção da β-galactosidase em biorreatores otimiza o 
rendimento e a produtividade enzimática. A utilização de subprodutos de lácteos como agentes 
indutores, (soro de queijo e permeado de soro) pode proporcionar redução dos custos com eficiência 
semelhante. O objetivo desse trabalho está sendo avaliar a obtenção da enzima β-galactosidase 
de Kluyveromyces sp. em E. coli utilizando soros lácteos como indutores e diferentes estratégias 
de alimentação em biorreator. Os indutores foram avaliados em incubadora com agitação orbital 
(shaker) e, as melhores condições estão sendo aplicadas em biorreator de tanque agitado. As amostras 
foram avaliadas quanto à atividade enzimática, proteína total e à expressão da β-galactosidase em 
gel de poliacrilamida. Serão determinados os valores de rendimento e produtividade dos cultivos e 
estabelecidos os balanços de massa global e por componente do bioprocesso em biorreator. O modelo 
matemático da melhor condição será definido. Em relação à atividade enzimática, os maiores valores 
foram obtidos empregando o permeado e a lactose como indutores (10 g/L de lactose), 119,56 e 
172,97 U/mL respectivamente. Utilizando o soro de queijo a atividade enzimática foi de 50,58 U/mL. 
Nas análises de atividade específica, destacam-se novamente a lactose e o permeado de soro (20 g/L 
de lactose), com valores de 77,11 e 71,46 U/mgproteína, respectivamente. O soro de queijo apresentou 
resultado inferior, sendo de 38,57 U/mg. Sendo assim, o permeado de soro pode ser utilizado como 
agente indutor da β-galactosidase recombinante, pois apresenta resultados semelhantes aos obtidos 
utilizando a solução de lactose.
Palavras-chave: β-galactosidase; Escherichia coli; indução; soros lácteos; biorreator.

Introdução

A β-galactosidase, é a enzima aplicada nos processos de hidrólise da lactose em seus 
monossacarídeos glicose e galactose, proporcionando produtos com teores reduzidos ou isentos 
desse açúcar. Além disso, essa enzima melhora as características sensoriais dos lácteos, tais como 
solubilidade e sabor. No organismo humano, a β-galactosidase é responsável pela digestão de leite e 
derivados, porém a intolerância a lactose é uma enfermidade que afeta cerca de 70 % da população 
(YANG et al., 2014). Mesmo com o aumento da utilização de enzimas nas indústrias, o custo ainda 
é um fator limitante para a aplicação em larga escala. Assim, a obtenção de enzimas recombinantes 
se torna uma alternativa viável, para obtenção de elevadas concentrações de proteína. A utilização da 
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bactéria Escherichia coli como microrganismo hospedeiro na clonagem vem sendo crescente, pois 
apresenta baixo custo e é de fácil manipulação (CUI et al., 2016). 

O crescimento celular dos microrganismos ocorre por processos de cultivos sob condições 
de operação controladas. Os biorreatores são utilizados para otimizar o processo, podendo ser de 
tanque agitado mecanicamente em batelada ou batelada alimentada. As estratégias de alimentação 
podem ser com ou sem controle feedback. Nas metodologias que não utilizam o controle feedback a 
vazão de alimentação é pré-determinada e o andamento do cultivo não é considerado. Já o controle 
feedback permite que variáveis do processo alterem a alimentação (LEE, 1996). Para obtenção de 
enzimas recombinantes a etapa de indução deve ser avaliada. Para obtenção de β-galactosidases, 
o indutor utilizado é o isopropil-β-D-1-tiogalactosídeo (IPTG), análogo a lactose. Entretanto, seu 
custo elevado e a toxicidade que pode causar às células, fazem com que a utilização de compostos 
alternativos seja estudada (KAR et al., 2017). O soro de queijo e o permeado de soro, subprodutos 
dos lácteos, poderiam ser avaliados para auxiliar na redução dos custos do processo.

Portanto, o objetivo desse trabalho é avaliar a expressão da enzima β-galactosidase 
recombinante de E. coli utilizando soros lácteos como indutores e diferentes estratégias de 
alimentação em biorreator.

Procedimentos Metodológicos

Primeiramente realizou-se a curva de crescimento da bactéria E. coli recombinante em 
shaker, utilizando meio de cultura Luria-Bertani (LB) em pH 7,0, e os antibióticos canamicina e 
cloranfenicol, com agitação em 180 rpm e temperatura de 30 ºC, durante 48 h. Soluções de lactose, 
soro de queijo e permeado de soro, foram estudadas como indutores da enzima β-galactosidase, com 
concentrações entre 1 e 20 g/L de lactose, sendo adicionadas no momento em que os cultivos atingiram 
densidade ótica entre 0,4 e 0,6, determinada em espectrofotômetro com comprimento de onda de 600 
nm. Amostras nos tempos 3, 9, 15 e 24 h foram realizadas. As amostras foram centrifugadas (5.000 
rpm, 4 ºC, 2 min) e as células foram ressuspendidas em tampão Tris/HCl 50 mM e rompidas em 
ultrassonicador. 

A atividade enzimática da fração solúvel da enzima β-galactosidase recombinante foi realizada 
nas condições ótimas da enzima (pH 7; 30 ºC), com o substrato orto-Nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo 
(ONPG) em uma reação de 2 min. As amostras foram lidas em espectrofotômetro (405 nm), sendo 
possível a determinação da atividade volumétrica da enzima (U/mL). A determinação de proteína foi 
realizada utilizando o método de Brandford, em uma reação de 10 minutos em temperatura ambiente 
e, após, as amostras foram lidas em espectrofotômetro (595 nm). Com os valores de proteína, foi 
possível a obtenção da atividade específica (U/mg) da β-galactosidase recombinante. A expressão da 
enzima também foi verificada em gel de poliacrilamida, pela técnica SDS-Page 12%.

As próximas etapas do presente trabalho envolvem os cultivos em biorreator, utilizando como 
indutores a lactose e o permeado de soro, na concentração de 10 g/L de lactose. Os cultivos serão 
realizados em batelada alimentada, envolvendo diferentes estratégias de alimentação (DO-Stat, 
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pH-Stat e linear) e serão analisados quanto aos parâmetros descritos anteriormente. Será realizado 
também o balanço de massa e o modelo matemático da melhor condição de produção da enzima.

Resultados e Discussões

De acordo com os resultados obtidos o tempo de 24 h após a indução foi superior para 
todas as soluções utilizadas como indutoras para o parâmetro de atividade volumétrica. Já para a 
atividade específica (Tabela 1), o tempo de 15 h foi superior. Em relação à concentração de lactose 
das soluções, 10 g/L apresentou os melhores resultados para atividade volumétrica e 20 g/L para 
atividade específica, entretanto é necessária análise estatística para melhor avaliação dos resultados. 
Os melhores parâmetros estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Melhores parâmetros obtidos por meio da indução com lactose e soros lácteos da 
β-galactosidase recombinante.

Indutor Atividade Volumétrica (U/mL)
(24 h - 10 g/L lactose)

Atividade Específica (U/mg)
(15 h - 20 g/L de lactose)

Lactose 172,97 ± 6,35 77,11 ± 4,75
Soro de Queijo 50,58 ± 3,25 38,57 ± 2,56
Permeado de soro 119,56 ± 1,72 71,46 ± 10,23

Fonte: A autora (2019).

Conclusão

Foi possível identificar o permeado de soro como uma alternativa para a indução da 
enzima β-galactosidase recombinante de E. coli. Com vistas a aplicação em processos industriais 
será necessária a avaliação dos resultados obtidos em biorreator de tanque agitado nas diferentes 
estratégias de alimentação previstas.
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Resumo. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a eficiência do atual processo de remoção dos ácidos 
hexenurônicos no estágio ácido pré-branqueamento em uma indústria produtora de celulose de 
eucalipto, propondo, através de simulação em escala laboratorial, alterações nos parâmetros utilizados 
no processo que possam levar a uma redução na quantidade de reagentes utilizados neste estágio. Para 
a execução do trabalho foram avaliados os processos existentes, através dos dados presentes no banco 
de dados da empresa, e então realizadas simulações em escala laboratorial para definir possíveis 
otimizações a serem realizadas no estágio atual. Com os resultados obtidos até o momento observa-se 
uma tendência de utilização de parâmetros padrões no processo (temperatura e pH), desta forma, no 
seguimento do trabalho espera-se contribuir para uma redução considerável no volume de reagentes 
utilizados neste estágio, diminuindo assim os custos produtivos e otimizando o processo.
Palavras-chave: Ácido Hexenurônico. Estágio Ácido. Celulose de Eucalipto. Branqueamento.

1. Introdução

Os processos industriais podem ser caracterizados como o conjunto de operações realizadas 
com o objetivo de transformar determinada matéria-prima no produto desejado, de maneira econômica 
e em grande escala. O estudo das operações que envolvem um processo industrial permite sua 
viabilidade econômica, ampliando lucros e diminuindo custos de produção. O profissional atuante na 
área de engenharia química é capaz de desempenhar atividades analíticas nos mais variados processos 
industriais, uma vez que este possui em seu embasamento acadêmico estudos sobre as operações de 
cada processo, o controle de processos e práticas acerca do projeto de processos (MATOS, 2015; 
TOLENTINO, 2015).

Desta maneira, uma das operações do processo industrial de uma empresa produtora de 
celulose branqueada de eucalipto, situada na região metropolitana de Porto Alegre, foi avaliada 
neste trabalho. O estágio ácido de pré-branqueamento utilizado na empresa visa degradar o ácido 
hexenurônico presente na polpa, através da etapa de hidrólise ácida, de maneira que este não 
consuma os agentes de branqueamento, com alto valor agregado, posteriormente. Este estágio ocorre 
em uma determinada temperatura, controlada por vapor d’água, e sob uma condição ácida utilizando 
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ácido sulfúrico. Desta forma o custo deste estágio está intimamente ligado à temperatura adotada na 
operação (consumo de vapor d’água) e ao pH em que este estágio atua (consumo de ácido sulfúrico).

Assim, o intuito deste trabalho é realizar a análise deste estágio ácido, observando sua 
eficiência nas condições atuais de trabalho e propor a adoção de uma nova condição, baseada no 
consumo mínimo de vapor d’água e ácido sulfúrico, sob determinado tempo de retenção.

2. Procedimentos metodológicos

A metodologia do trabalho foi dividida em três fases: estudo do processo atual, simulação 
laboratorial do processo e estudo de viabilidade econômica.

2.1 Estudo do processo atual

Na primeira fase avaliou-se, através da consulta ao banco de dados da empresa, os parâmetros 
médios de operação do processo num intervalo de tempo de seis meses, podendo-se assim conhecer 
dados fundamentais para as etapas posteriores e a efetividade do procedimento atualmente adotado. 
Através deste estudo foram obtidos os dados médios de parâmetros de operação como o pH, 
temperatura, tempo de retenção e consistência da pasta celulósica, a fim de possibilitar simulações 
com alterações em uma ou mais variáveis. Além disso foi observada a efetividade da metodologia 
atualmente adotada, através do número Kappa obtido antes e após este processo.

2.2 Simulação Laboratorial do Processo

Na fase de simulação do processo será testada a efetividade do processo com diferentes 
condições de trabalho. Amostras de pasta celulósica foram colhidas entre o estágio de deslignificação 
com oxigênio e o estágio ácido na linha de produção em estudo. Estas amostras terão sua concentração, 
número Kappa e teor de ácido hexenurônico avaliados através das normas da Technical Association 
of Pulp and Paper Industry (TAPPI) T-240 om-12, T-236 om-13 e T-282 om-13. As amostras passarão 
por simulações em laboratório que viabilizem a alteração de parâmetros de operação como pH, 
temperatura e tempo de retenção, estudando-se assim o comportamento do estágio em diferentes 
condições, avaliando-se o número de Kappa e teor de ácido hexenurônico finais.

2.3 Estudo de viabilidade econômica

A viabilidade econômica das alterações do processo será medida através da comparação entre 
o volume de reagente normalmente gasto (obtido na primeira etapa) e o volume simulado (obtido 
na segunda etapa), levando em conta os riscos que podem ser causados por um processo ineficiente 
(maior gasto de agentes branqueadores). Para isso serão consultados os valores despendidos pela 
empresa para a compra de seus insumos.
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3. Resultados e Discussão

Em um primeiro momento foram avaliados os dados de operação presentes no banco de dados 
da empresa entre os meses de junho e julho de 2019. Na Figura 1 observam-se os gráficos de pH 
médio de processo e temperatura média de processo, em valores diários.

Figura 1. Parâmetros médios de processo, em valores diários, avaliados entre os meses de junho e 
julho de 2019.

Na Figura 2 observam-se os valores de Número Kappa de entrada para o mesmo período de 
estudo.

Figura 2. Valores médios de Kappa, em valores diários, avaliados entre os meses de junho e julho de 
2019

Observa-se uma linearidade entre os valores de pH e temperatura no período de estudo, 
mesmo quando se apresentaram valores menores de Kappa, representando uma certa padronização 
do processo.
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4. Conclusão

A análise do banco de dados da empresa mostra uma tendência a padronização dos valores 
de pH e temperatura de processo, mesmo com diferentes valores iniciais de número Kappa. Desta 
forma, para as próximas etapas de estudo espera-se alcançar parâmetros operacionais se modifiquem, 
correlacionando-se ao número Kappa inicial. Estas alterações deverão então ser justificadas na 
terceira fase, através do estudo econômico. 
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Resumo. O constante aumento da população mundial, aliado às mudanças tecnológicas, sociais e 
culturais, vem contribuindo para uma transformação no padrão alimentar das pessoas, que estão 
buscando cada vez mais por produtos naturais e saudáveis. A Organização Mundial da Saúde junto 
à Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e Ministério da Saúde do Brasil, 
adotaram como estratégia para combater às crescentes taxas de doenças crônicas não transmissíveis 
o incentivo ao consumo diário de frutas e vegetais. Atenta às tendências de consumo, a indústria 
brasileira de sucos tem dado atenção aos produtos minimamente processados e obtidos pelo processo 
de prensagem a frio, o que confere ao produto a melhor preservação das características físicas, 
químicas, sensoriais e microbiológicas. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a qualidade do 
suco de abacaxi minimamente processado (MP) obtido por prensagem a frio, comparando-o ao suco 
de abacaxi pasteurizado (P) disponível no mercado local, além de verificar o atendimento a legislação. 
As amostras de suco MP foram coletadas em empresa localizada na cidade de Lajeado-RS, enquanto 
as de suco P foram adquiridas no comércio local. Foram determinadas a composição centesimal das 
amostras, a condição microbiológica, o teor de antioxidantes, o teor de sólidos solúveis, e a atividade 
de água. Foi realizada análise sensorial dos dois sucos, por meio de escala hedônica. Os resultados 
iniciais indicam que os julgadores perceberam diferenças entre os atributos sensoriais dos sucos e 
que há necessidade de maior cuidado de higienização no processo do suco MP. Os resultados físico-
químicos dos dois sucos serão comparados entre si e com a legislação vigente.
Palavras-chave: Suco minimamente processado. Prensagem a frio. Tendências de consumo.

1. Introdução

Organizações governamentais e não-governamentais junto às comunidades acadêmica 
e científica têm direcionado atenção ao aumento da taxa de problemas de saúde relacionados ao 
comportamento da população, evidenciando que a alimentação é um fator comportamental com 
papel relevante na promoção de uma vida saudável (FAO-WHO, 2004). 

Dados de consumo indicam um aumento na busca por produtos mais naturais, o que 
impulsiona a indústria brasileira de alimentos e coloca o país em 5° lugar no ranking de vendas de 
alimentos e bebidas saudáveis. Destaca-se ainda que, o Brasil, dadas suas características climáticas, 
é o terceiro maior produtor mundial de frutas, oportunizando investimentos em grandes e pequenos 
negócios, sendo este um aspecto positivo dada a relevância desse mercado na economia brasileira 
(BUENO; BACCARIN, 2012). A oferta de frutas no formato de sucos foi uma alternativa encontrada 
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para otimizar a conservação e utilização desses alimentos. Tradicionalmente, o suco de abacaxi é 
obtido por despolpadeiras, entretanto, a operação de prensagem a frio tem sido bastante utilizada em 
empresas que trabalham com produções em pequena escala. Por não envolver altas temperaturas, 
esse tipo de extração possibilita manter os compostos bioativos dos produtos, o que permite melhor 
assimilação dos benefícios desses pelo organismo de quem os consome (NASCIMENTO et al., 
2014).

O estudo Brasil Food Trends 2020 (BFT2020) relaciona transformações socioeconômicas 
às mudanças na relação das pessoas com a alimentação e a saúde, destacando que a preocupação 
com a saúde, assim como a busca por uma alimentação mais saudável dentro de uma rotina de 
tempo livre reduzido, são resultados de tais transformações e estão diretamente ligadas as principais 
tendências observadas no estudo (FIESP, 2010). Considerando o atual cenário e as tendências de 
consumo observadas, tecnologia e engenharia apoiam a aplicação de ciências básicas de alimentos 
para produção de produtos com menor intensidade de processamento e que atendam as demandas de 
mercado. Nesse contexto, surge o conceito de produto minimamente processado (MP), entretanto, 
além dos benefícios, a segurança de uma alimentação rica em produtos frescos e minimante 
processados também deve ser avaliada (BASTOS, 2006).

Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de suco MP através da comparação entre 
amostras de suco de abacaxi MP e de suco de abacaxi processado (pasteurizado), comparando os 
resultados dos sucos obtidos pelos diferentes processos e verificando atendimento a legislação dos 
produtos.

2. Procedimentos Metodológicos

Para realização deste estudo foram utilizadas três amostras de suco MP de abacaxi e três 
amostras de suco pasteurizado de abacaxi. A amostragem foi realizada em um mesmo lote de 
produção, em três horários diferentes de envase. A coleta das amostras do suco MP de abacaxi foi 
realizada em empresa de sucos minimamente processados de Lajeado-RS, que utiliza o processo de 
prensagem a frio. As amostras de suco pasteurizado de abacaxi foram adquiridas no comércio local.

Determinou-se a composição centesimal e acidez em duplicata através de métodos do Instituto 
Adolfo Lutz (2008). Foi realizada análise sensorial afetiva por escala hedônica. Parâmetros de 
atividade de água, graus Brix (sólidos solúveis), pH, e colorimetria por métodos instrumentais. Foi 
determinado o número mais provável de coliformes totais e termotolerantes em duplicata, conforme 
Instrução Normativa N°62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a capacidade 
antioxidante será determinada em duplicata pelo método do sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-
hidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS et al., 1995).
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3. Resultados e Discussão

Pode-se observar nos dados da Tabela 1, que os parâmetros de acidez, atividade de água, 
cinzas e lipídeos do suco MP apresentaram valores superiores aos do suco processado, enquanto brix 
e pH resultaram em valores inferiores. Verificou-se ainda, que foi detectada presença de coliformes 
totais e termotolerantes na determinação microbiológica do suco MP, e ausência no suco processado. 
O tratamento dos resultados está em andamento, assim como a análise para determinação da 
capacidade antioxidante.

Tabela 1 – Resultados de determinações analíticas nas amostras de suco de abacaxi

Determinação Suco minimamente processado Suco processado
Acidez (%) 11,861 ±0,024 6,801 ±0,008
aW 0,924 ±0,006 0,911 ±0,005
Brix (°Bx) 11,05 ±0,152 11,433 ±0,207
Cinzas (%) 0,3211 ±0,024 0,285 ±0,008
Lipídeos (%) 0,278 ±0,068 >0,1
pH 3,748 ±0,012 3,995 ±0,026

Fonte: Da autora, 2019.

4. Conclusão

Até o momento, é possível concluir que existe diferença entre os sucos MP e P, estando em 
andamento o tratamento estatístico dos dados. Com a presença de coliformes nas amostras de suco 
MP, sugere-se a aplicação efetiva das boas práticas de fabricação, uma vez que o baixo pH das 
amostras em estudo não garante a inocuidade do produto.
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Resumo: A indústria de alimentos cada vez mais tem dado atenção à segurança alimentar de seus 
produtos. Para tanto, diversas medidas de controle são utilizadas para evitar a saída de produtos 
contendo contaminantes para o consumidor. Uma destas medidas é o uso de detectores de metais. 
Durante a produção de confeitos açucarados, há excessivo atrito do produto com partes metálicas de 
equipamentos, originando contaminação por partículas metálicas. O objetivo do presente estudo é 
determinar origens e sugerir alternativas que contribuam para a redução da frequência de contaminação 
de produtos por partículas metálicas em uma indústria de candies do Vale do Taquari. Para isto, 
foram utilizadas grades magnéticas ao longo do processo, acompanhamento da produção, estudo de 
equipamento específico, incluindo análise dos contaminantes por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). Os ensaios preliminares de metalografia para identificação das amostras mostraram-se 
inconclusivos. 
Palavras-chave: confeitos açucarados; segurança de alimentos; contaminação metálica; otimização 
de processo.

Introdução

A indústria sucroalcooleira foi, no Brasil, uma das primeiras indústrias a se firmar no país¹. 
Além disto, é um dos substratos principais para manutenção da vida humana². Os confeitos açucarados 
se caracterizam por serem majoritariamente feitos de açúcar, que dão estrutura, massa e propriedades 
preservativas no doce³. Dependendo do produto final desejado, alguns dos demais ingredientes que 
podem-se adicionar são agentes gelificantes, corantes e aromas, goma base e água. 

Conforme desenvolvem-se novas tecnologias e em decorrência da disseminação informação 
facilitada, os consumidores estão mais exigentes com a segurança do alimento que consomem. 
Como consequência, passou-se a observar a necessidade de práticas e metodologias que garantam 
a inocuidade do produto e barragem de perigos físicos, químicos e biológicos dentro da indústria de 
alimentos4. Hoje, uma das maneiras mais eficazes de barrar o perigo físico metálico é através do uso 
de detectores de metal. 

A produção de pastilhas e chicles comprimidos tem processo relativamente simples: moagem 
de açúcar, mistura com demais ingredientes, compressão e embalagem. Entretanto, em diversas 
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etapas do processo ocorre excessivo atrito entre superfícies metálicas, resultando em uma quantidade 
de metal detectada pelo detector de metais muito aquém ao desejado por uma indústria de alimentos. 

A fim de melhorar de forma holística o processo produtivo destes produtos, o objetivo do 
presente estudo é identificar os pontos de origem e sugerir alternativas de processo para promover 
a redução da frequência de contaminação metálica nestes produtos em uma indústria de confeitos 
açucarados do Vale do Taquari. 

Material e Métodos

O material em estudo é composto por diversos fragmentos metálicos – ferrosos, não ferrosos 
e aço inoxidável – detectados pelo detector de metais. 

Quanto a metodologia, determinou-se a utilização do microscópio eletrônico de varredura 
(MEV) para determinação qualitativa da principal origem deste contaminante. Além disso, foram 
instaladas barras magnéticas em alguns pontos do processo para comparação entre os fragmentos 
detectados pelo detector de metais e os encontrados na barra magnética a fim de identificar a etapa 
foco do estudo. 

Fez-se também um estudo da constituição de todas as partes do equipamento compressora e 
determinou-se essencial o acompanhamento do processo, a fim de identificar etapas e ações, como 
raspagens, impactos, procedimentos e regulagens, que colocam o processo em risco. A partir do 
acompanhamento espera-se ser possível indicar melhorias que possam ser realizadas no processo. 

Resultados e Discussão

Inicialmente decidiu-se por realizar ensaios metalográficos em detrimento aos ensaios com 
MEV/EDS. Porém, verificou-se que este não apresentou resultados conclusivos. Foram feitos 
levantamentos do tipo de material a ser capturado em diversas etapas do processo produtivo com a 
instalação da grade magnética, ao comparar os resquícios anexados à ela versus o material detectado 
pelo detector de metais. Na Figura 1 é possível observar o material aderido na etapa de moagem (A), 
na etapa de adição dos aromas (B) e o material expulso pelo detector de metais (C). Assim, conclui-
se que o foco de contaminação são as compressoras. 

Figura 1 – Material proveniente das grades magnéticas (A e B) e detector de metais (C)

A partir destas observações, desenvolveu-se uma sistemática de registro de qual compressora 
origina o maior índice de contaminação, conforme observado na Figura 2. Nela, o valor nas colunas 
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são os quilogramas produzidos, das linhas são a quantidade de metais encontrados. A subscrição na 
abcissa representa o código numérico da compressora e o produto que ela produz.

Foram feitos acompanhamentos da produção em diversos dias, sendo observadas 
individualmente cada atividade a ser realizada, incluindo manipulações, regulagens, raspagens, a 
fim de se observar quais ações poderiam estar agregando contaminação. Dentre estas atividades, 
observou-se que em algumas etapas, o pó anteriormente a compressão, gruda em alguns equipamentos 
e os operadores utilizam pás metálicas para raspá-lo e soltá-lo dentro do equipamento. Todas as 
observações feitas durante o período de acompanhamento, bem como sugestões de melhoria, foram 
levadas à reuniões com a gerência do setor de controle de qualidade para debater a possibilidade de 
alteração da etapa. As análises com o MEV/EDS ainda estão em andamento.

Figura 2 – Quantidade de quilogramas produzidos pelo número de incidências de metais no mês de 
fevereiro de 2019

Conclusões

Foram percebidas diversas etapas que oferecem risco de contaminação metálica ao produto, 
porém a de maior participação é a etapa de compressão, devido ao excesso de atrito entre as partes 
do equipamento. Fazendo um levantamento por compressora, observou-se que no geral, são poucas 
compressoras que influenciam a maior porcentagem de contaminação. Além disso, diversas ações 
inerentes ao processo produtivo podem estar influenciando na contaminação. Os ensaios preliminares 
de metalografia foram inconclusivos, por isso, acredita-se que ao analisar via microscópio eletrônico 
de varredura e eletroscópio de energia dispersiva, surgirão resultados mais precisos. 

Porém, percebe-se que todos os operadores e auxiliares do setor mostraram-se satisfeitos 
em explicar quais eram suas atividades, e quais os problemas que eles observavam. Além disso, 
eles mesmos sugeriram algumas alternativas, permitindo uma autorreflexão das suas atividades, 
percebendo como o que eles mesmos faziam poderia se estar influenciando positiva ou negativamente 
no resultado do processo. Até o momento, o trabalho está se mostrando como um grande desafio, 
revelando que o contato interpessoal é muito importante, pois um bom processo não ocorre sem 
operadores comprometidos e atentos às suas funções.
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Resumo. Para atender a demanda mundial de alimentos, inúmeras tecnologias vêm sendo desenvolvidas 
na fabricação de rações destinados a animais produtores de alimentos. Além disso, faz-se necessário 
manter um rigoroso controle na qualidade do produto ao longo de seu processo de fabricação. Com 
isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do misturador de ingredientes empregados 
na fabricação de ração, bem como a permanência da mistura efetiva até a peletização dos ingredientes, 
a fim de assegurar uma concentração de componentes uniforme dos produtos, de acordo com a 
legislação referente. Para tal avaliação, empregou-se o cálculo do coeficiente de variação para os 
resultados obtidos das amostras coletadas utilizando-se da análise de manganês através do método 
de espectrofotometria de absorção atômica em chama. A partir dos resultados obtidos, será avaliada 
a necessidade de alterar variáveis do processo a fim de ajustá-lo para que opere em conformidade.
Palavras-chave: Ração animal. Eficiência de mistura. Coeficiente de variação.

Introdução

Com o passar dos anos, os consumidores do mundo inteiro vêm buscando qualidade e 
segurança na aquisição de produtos destinados para a alimentação dos seus rebanhos. Afetada com a 
globalização das atividades comerciais, a área industrial do país voltada para a fabricação de produtos 
destinados à nutrição animal apresentou no ano de 2018 uma queda de 3%, quando comparado à 
2017 (SINDIRAÇÕES, 2018).

De modo a apresentar valores nutricionais adequados para o desenvolvimento corporal 
dos animais, faz-se necessária a adição de vitaminas, sais minerais, nutrientes e micronutrientes, 
também denominados núcleos ou premix (LARA, 2010). Esta adição favorece a absorção dos demais 
nutrientes presentes na ração, otimizando o desenvolvimento do animal e tornando-o mais sadio e 
menos suscetível a doenças.

O processo de mistura dos materiais granulares, é uma atividade de grande complexidade, uma 
vez que as rações são constituídas por componentes que apresentam as mais variadas características 
físicas (DONALD; ROSEMAN, 1962).

Para normatizar os processos de fabricação de produtos destinados à alimentação animal, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), implementou Instruções Normativas 
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(IN), onde um dos parâmetros avaliados é a homogeneidade dos ingredientes, a fim de comprovar 
a eficiência da mistura dos componentes no produto fabricado. Isso se dá através de verificação 
do coeficiente de mistura, avaliado a partir do tratamento estatístico de resultados analíticos de 
constituintes da ração, proveniente de amostragens em pontos diferentes do processo fabril para 
análises laboratoriais (BRASIL, 2016).

A detecção de manganês na composição da ração é uma alternativa que tem sido adotada para 
a avaliação da homogeneidade da ração, uma vez que este componente não está presente em grandes 
concentrações nos cereais constituintes, apenas no composto mineral adicionado, na forma de sulfato 
de manganês (MnSO4) e possui uma concentração conhecida (ROCHA, 2014).

Dentro desta problemática, utilizando-se de metodologias de análise adequadas, este trabalho 
tem o intuito de avaliar a eficiência da mistura de ingredientes empregados no processo de uma 
fábrica de rações, situada no Vale do Taquari-RS, visando comprovar o atendimento à IN 14-2016 do 
MAPA em termos de eficiência da homogeneidade da mistura fabricada (ração destinada a animais 
produtores de alimento).

Procedimentos Metodológicos

A realização da coleta de doze amostras para o desenvolvimento do estudo está sendo realizada 
em uma fábrica de rações situada no Vale do Taquari, em quatro diferentes pontos do processo 
fabril, no trajeto por onde passa a mistura dos ingredientes constituintes da ração, desde a saída do 
misturador até a entrada da peletizadora. Os pontos de realização escontram-se ilustrados de acordo 
com a Figura 1, localizados na saída do misturador (1), entrada do elevador de canecas (2), entrada 
da prensa peletizadora (3) e saída da peletizadora (4), sendo estas, coletadas em triplicata.

Figura 1. Fluxograma do processo de fabricação de rações.

Após a realização das coletas, as amostras devem ser encaminhadas para um laboratório de 
análises situado no Vale do Taquari, onde será realizada a análise da concentração de manganês, por 
meio de espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) (Perkin 
Elmer Optima 8000).
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Para realização da análise, realiza-se a chamada abertura da amostra de acordo com o 
procedimento de análise descrito pelo laboratório, onde a matriz orgânica é decomposta em forno 
micro-ondas (Multiwave PRO) e posteriormente diluída em água ultrapura para a realização das 
análises no equipamento ICP-OES.

Após a obtenção dos resultados, será realizado o cálculo do coeficiente de variação entre 
os resultados das amostras utilizando a Equação 1, para avaliar se ocorreu desmistura ao longo do 
transporte entre o misturador e a prensa peletizadora.

 (1)

Onde:

Cv = coeficiente de variação (%);

xi = valor de cada observação;

x̅ = média aritmética de cada observação;

n = número de observações

Resultados e Discussão

Após a realização da coleta e análise das amostras, serão obtidos os valores das concentrações 
de manganês presente em cada uma das amostras que possibilitarão prosseguir com o estudo, onde 
será possível calcular o coeficiente de variação (Cv) apresentado pelas amostras, considerando que 
trata-se do mesmo material analisado porém coletado em pontos diferentes.

Conclusão

Após a obtenção dos resultados obter dados que permitam identificar a eficiência do processo 
de mistura a partir das análises realizadas, bem como, comprovar a permanência da homogeneidade 
dos ingredientes no decorrer do transporte até a finalização do processo, desde a saída dos materiais 
do misturador, até a peletização da ração, pois espera-se que as amostras atendam o limite estipulado 
pelo MAPA na IN 14-2016 de no máximo 5% de Cv da mistura. Caso o estudo apresente resultados 
não-conformes, será necessário propor mudanças nas varáveis do processo de fabricação de rações e 
submeter o mesmo à nova avaliação.

Referências

BRASIL, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Instrução Normativa Nº 
14 de 6 de Julho de 2016. Aprova o Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênicas Sanitárias 
e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Fabricantes de Produtos Destinados à 
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Resumo. A cerveja é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica cujo processo de elaboração é cada 
vez mais qualificado e melhor controlado. A produção artesanal utiliza técnicas que não necessitam 
de equipamentos com alta tecnologia, permitindo obter assim um produto final com mais sabor. 
Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi de produzir cervejas artesanais com o propósito de 
se obter uma cerveja light, analisando a redução dos valores energéticos, dos teores alcoólicos e sua 
aceitabilidade. O processo de produção da cerveja seguiu as seguintes etapas: moagem do malte, 
mosturação, filtração do mosto, fervura, tratamento do mosto, fermentação, maturação, clarificação, 
estabilização, carbonatação e envase. Foram avaliados o teor alcoólico, umidade, cinzas, proteína, 
lipídio, carboidrato e posteriormente o valor energético, sendo realizada uma análise sensorial de 
cada cerveja. Até o momento, os resultados de umidade e cinzas se mostraram satisfatórios para a 
produção da cerveja light, assim espera-se obter dentre as 5 bateladas produzidas uma cerveja light 
com teor alcoólico reduzido, de qualidade e que tenha boa aceitabilidade por parte dos consumidores.
Palavras-chave: cerveja light, redução, cerveja artesanal, produção.

Introdução

A cerveja, palavra que deriva do latim bibere (beber), é uma bebida fermentada com uma 
história muito antiga, cujo processo de elaboração, cada vez mais regulado e melhor controlado, tem 
permanecido como inalterado durante séculos e milênios. Os ingredientes básicos para a produção da 
maioria das cervejas são: cevada maltada, água, lúpulo e levedura, sendo que desde o século XVI, a 
lei Bavária de pureza alemã (Reinheitsgebot) com quase 500 anos atualmente, limita os cervejeiros 
a utilizarem apenas estes ingredientes nas cervejas produzidas na Alemanha (VENTURINI FILHO, 
2010).

Mais recentemente, principalmente nos Estados Unidos da América, um novo segmento de 
cervejas está em crescimento, o das cervejas light. Estas cervejas necessitam ter uma redução de pelo 
menos 25% em seu nível energético em comparação com sua original, para se enquadrarem nesta 
categoria (BRUNELLI, 2012).

Nesse sentido, o presente trabalho tem como intuito a produção de cervejas com diferentes 
concentrações de maltes e lúpulos, sem reduzir a quantidade de água e leveduras, com o propósito de 
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se obter uma cerveja light que se enquadre na legislação. Serão comparados os valores calóricos com 
os teores alcoólicos, a fim de se poder avaliar a relação entre ambos os parâmetros. Também serão 
realizados testes sensoriais nos lotes produzidos para determinar a qualidade final do produto e se 
houveram diferenças de sabor em cada cerveja. 

Procedimentos Metodológicos

Para dar início à produção da cerveja light, cinco bateladas com diferentes concentrações 
de cevada e lúpulo foram produzidas de forma artesanal, mantendo-se o mesmo volume de água e 
a mesma concentração de levedura. Por fim, análises físico-químicas de umidade, cinzas, lipídeos, 
proteína, teor alcoólico, carboidrato e análises sensoriais entre 50 consumidores de cervejas artesanais 
serão realizadas. Até o momento as análises de umidade e cinzas foram concluídas, estando as demais 
em processo de início e/ou fase final de conclusão.

O teor de carboidrato será determinado pela diferença de 100% entre a soma dos demais 
constituintes (umidade, proteína, lipídio, cinzas e álcool). Com os valores de carboidrato, proteína, 
lipídeos e o teor alcoólico e a partir dos fatores energéticos de conversão e utilizando um fator de 
conversão, será possível determinar os valores energéticos de cada batelada. 

Análise de umidade

O teor de umidade, de acordo com Brunelli e Venturini Filho (2013), foi determinado pelo 
método de secagem em estufa, através da perda de peso da amostra, quando aquecida a 105 ºC. O 
tempo de secagem é indeterminado, sendo necessárias pesagens de tempos em tempos. Quando não 
houver mais variação de peso, toda a umidade foi evaporada e o teor pode ser determinado pela 
Equação 1. Para este método foi utilizado uma amostra de 100 g seca em estufa da marca DeLeo, no 
laboratório de físico-química da Univates.

 (1)

Onde: PF (peso final) e PI (peso inicial).

Análise de cinzas

O teor de cinzas foi determinado por incineração de uma amostra de 100 g em uma mufla da 
marca Marconi, a 550 ºC e por tempo indeterminado, conforme metodologia de Brunelli e Venturini 
Filho (2013). Os experimentos foram realizados no laboratório de físico-química da Univates e o teor 
determinado pela Equação 2.

 (2)

Onde: PF (peso final) e PI (peso inicial).
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Resultados e Discussão

A partir da Tabela 1 é possível verificar as duas análises físico-químicas até então realizadas, 
umidade e cinzas. Elas apresentam uma média, obtida através de suas triplicatas, onde a cerveja 1 é a 
original e a cerveja 5 é a light.

Tabela 1 – Análises físico-químicas de umidade e cinzas.

Cerveja Umidade Média Cinzas Média

Cerveja 1
91,9

91,90
0,215

0,2091,87 0,209
91,92 0,187

Cerveja 2
91,25

91,23
0,217

0,2191,24 0,195
91,2 0,229

Cerveja 3
91,33

91,29
0,245

0,2491,28 0,245
91,25 0,242

Cerveja 4
92,03

91,98
0,224

0,2291,98 0,212
91,94 0,225

Cerveja 5
94,13

94,11
0,161

0,1694,1 0,171
94,1 0,162

Fonte: do autor (2019).

Com base nos resultados, percebe-se que a umidade da cerveja 5 (light) foi a maior que as 
outras amostras, por outro lado, a análise de cinzas, foi a menor, como esperado. Dentre as 6 análises, 
umidade e cinzas não entram no cálculo do valor energético, contudo, principalmente a umidade, 
é de extrema importância ter dado alta na cerveja 5, pois ela será fator determinante no teor de 
carboidratos, visto que para seu cálculo leva-se em conta a diferença de 100% com as demais análises. 
Portanto, é um indicativo de que a cerveja light terá menor teor de carboidratos que as demais.

Conclusão

Os resultados até então são satisfatórios e esperados, visto que, na cerveja light foi utilizado 
menos lúpulo e principalmente, menor quantidade de cevada do que nas demais, resultando assim 
numa cerveja de menor densidade. Para a continuidade do trabalho, as próximas análises físico-
químicas e sensoriais determinarão a confirmação ou não do estilo light e sua aceitabilidade por parte 
do consumidor. 
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Resumo: A indústria cervejeira tem ampliado exponencialmente seu mercado, sendo responsável 
por 1,6% do PIB brasileiro. No ano de 2018, 210 novos estabelecimentos abriram suas portas, 
totalizando 889 cervejarias legalmente registradas no país. O Brasil é o terceiro maior produtor de 
cerveja no mundo, sendo a bebida alcoólica mais consumida no país, com uma produção anual de 
14 bilhões de litros, incluindo as cervejas especiais, que possuem uma parcela em crescimento do 
mercado nacional. Todo processo produtivo gera resíduos, não sendo diferente em cervejarias, que 
devido as matérias-primas utilizadas, apresenta em seus efluentes elevadas cargas orgânicas, exigindo 
tratamento e disposição adequados a fim de cumprimento da legislação ambiental. O trabalho tem 
como objetivo geral a caracterização físico-química dos efluentes dos processos de produção da 
cerveja e a elaboração de projeto de tratamento. O efluente será caracterizado a partir de análises 
de DBO5, DQO, sólidos sedimentáveis, turbidez, pH, carbono orgânico total, carbono inorgânico, 
fósforo e nitrogênio total. A coleta de amostras se dará a partir de três campanhas de amostragem, 
sendo realizada uma campanha por mês, com coletas por hora de efluentes oriundos dos processos 
de produção da cerveja tipo pilsen e da etapa de limpeza, em três pontos da estação de tratamento de 
efluentes atual da fábrica, a fim de obter amostras representativas, gerando dados para o projeto de 
sistema aeróbio e aperfeiçoamento do tratamento preliminar, visando o cumprimento da legislação 
vigente.
Palavras-chave: indústria cervejeira, tratamento de efluentes. 

1. Introdução

No Brasil, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida, e o país está classificado como 
terceiro maior produtor de cerveja no mundo, alcançando uma produção anual de mais de 14 bilhões 
de litros, valor superado apenas por Estados Unidos e China (CERVESIA, 2011; CERVBRASIL, 
2018). As cervejas especiais, também chamadas de artesanais, são produzidas em menores escalas, 
responsáveis por gosto e qualidade diferenciadas se comparadas às cervejas industriais. As cervejas 
especiais ainda possuem uma parcela reduzida no mercado nacional, porém têm conquistados 
consumidores com o aumento do interesse da população por cervejas de maior qualidade e valor 
agregado (CERVBRASIL, 2014; FERREIRA et al., 2018; KLEBAN & NICKERSON, 2012).

O processo produtivo cervejeiro varia e é modificado de acordo com o tipo de cerveja fabricada. 
De forma geral, a produção da cerveja é constituída pelas etapas de escolha do malte, moagem, 
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mosturação, filtração, cozimento do mosto com adição do lúpulo, resfriamento, fermentação com 
adição de leveduras, maturação, filtração, carbonatação, pasteurização e por fim, envase, sendo a 
mosturação, a filtração e o cozimento maiores responsáveis pela geração de efluente (DUARTE, 
2015; KUNZE, 2006; ROSA & AFONSO, 2015). Para cada litro de cerveja produzida, são gerados 
de 3 a 10 litros de efluentes, caracterizados pela carga orgânica resultante de resíduos de cereais, 
açúcares provindos da conversão do amido, leveduras e seus resíduos de metabolização (ARANTES, 
2018).

Dado o exposto, é necessário o correto dimensionamento do tratamento para atendimento 
dos padrões exigidos pela legislação ambiental. O presente trabalho tem por objetivo geral a 
caracterização físico-química dos efluentes oriundos dos processos de produção de cerveja para 
proposta de tratamento com projeto de sistema aeróbio e aperfeiçoamento do tratamento preliminar.

2. Procedimentos Metodológicos

A fábrica onde está sendo realizado o presente estudo conta com sistema provisório de 
tratamento de efluentes que não está adequado à demanda, composto por recepção do resíduo/
gradeamento, equalização, tratamento biológico provido de dois biorreatores e Wetland, para 
depuração final. 

Para caracterização do efluente, serão realizadas três campanhas de amostragem da produção 
da cerveja tipo pilsen e da limpeza da fábrica. Volumes de um litro de efluente por hora serão 
coletados em três pontos diferentes da estação de tratamento atual da fábrica, sendo estes na etapa 
de gradeamento, no biorreator 1 e no biorreator 2, onde ao final de cada coleta, os efluentes serão 
homogeneizados.

As análises a serem realizadas são: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), Demanda 
Química de Oxigênio (DQO), Fósforo Total, Nitrogênio Total Kjeldahl, pH, Turbidez, Sólidos 
Sedimentáveis, Carbono Orgânico Total e Carbono Inorgânico.

A composição determinada do efluente, bem como expectativa do volume gerado no processo 
produtivo e limpeza da fábrica, serão base para o projeto de um sistema de tratamento aeróbio, e 
indicações de melhorias no tratamento preliminar atual.

3. Resultados e Discussão

Foram realizadas as análises de DBO5, DQO, Sólidos Sedimentáveis, Carbono Orgânico 
Total, Carbono Inorgânico, Fósforo, pH e Turbidez, referentes a primeira campanha de amostragem 
(Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultados da caracterização do efluente bruto de produção e limpeza

Determinação 
Coleta produção Coleta limpeza

Grade Biorreator 
1

Biorreator 
2 Grade Biorreator 

1
Biorreator 

2
DBO5 (mg/L) 2800,00 3067,00 2767,00 1966,66 3266,67 2400,00
DQO (mg/L) 2972,80 3344,40 3716,00 4198,40 4198,40 1508,80

Turbidez (NTU) 312,33 230,33 140,67 234,67 205,67 74,17
pH 6,30 4,86 4,70 11,50 4,59 4,52

Sól. Sedimentáveis (mL/L) 3,00 0,10 0,10 1,00 0,10 0,10
Carbono Org. Total (mg/L) 4702,50 1712,50 1393,50 2047,00 1958,50 1750,50

Carbono Inorgânico 
(mg/L) 5,02 14,26 4,21 0,17 0,27 5,37

Fósforo Total (mg/L) 22,12 13,43 13,47 21,02 17,80 12,59
Fonte: da autora.

As características dos efluentes observadas até o momento levam à definição de do tratamento 
aeróbio comum em cervejarias. Rocha et al (2017) dimensionaram dois tipos de tratamentos a partir 
da caracterização do efluente oriundo de cervejaria para remoção de carga orgânica, o primeiro 
realizado somente com tratamento aeróbio, e o segundo baseado em tratamento aeróbio precedido de 
tratamento físico-químico, onde as duas alternativas apresentaram relevância na remoção da carga 
orgânica.

4. Conclusão

Através dos resultados obtidos até o momento foi possível confirmar o alto potencial poluidor 
do efluente bruto coletado, indicando a necessidade do correto dimensionamento de uma Estação de 
Tratamento de Efluentes, para buscar o atendimento aos padrões legais de lançamento.

Referências

ARANTES, M. K. Produção de biohidrogênio em reator anaeróbio operado em bateladas 
sequenciais com biomassa imobilizada (AnSBBR) a partir de água residuária de cervejaria. 
Tese de Doutorado. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Pós-Graduação “Stricto Sensu” em 
Engenharia Química , 2018.

BRASIL. Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. Anuário da cerveja no Brasil 2018: 
crescimento e inovação. 2019. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/
produtos-vegetal/pasta-publicacoes-DIPOV/anuario-da-cerveja-no-brasil-2018>. Acesso em: 28 
ago. 2019.

CERVBRASIL - Associação Brasileira da Indústria da Cerveja. Dados do setor cervejeiro 
nacional. São Paulo, 2018. Disponível em:< http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/dados-do-setor/ 
>. Acesso em: mar. 2019. 



454 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

CERVESIA. O Mercado Cervejeiro Brasileiro Atual – potencial de crescimento. 2011. 
Disponível em: < https://www.cervesia.com.br/artigos-tecnicos/dados-estatisticos/581-o-mercado-
cervejeiro-brasileiro-atual-%E2%80%93-potencial-de-crescimento.html >. Acesso em: 9 mar. 2019.

DUARTE, L. G. R. Avaliação do emprego do café torrado como aromatizante na produção 
de cervejas. Dissertação (Mestrado em Ciências Microbiológicas aplicadas). Universidade de São 
Paulo, Lorena, 2015.

FERREIRA, A. C.; PEREIRA, M. M. O.; REZENDE, D. C.; VIEIRA, A. S. Simbolismo e 
construção da identidade por meio do consumo de cerveja artesanal. Revista de Negócios, v.23, n.3, 
p.19-35, 2018.

KLEBAN, J.; NICKERSON, I. To brew, or not to brew – That is the question: an analysis of 
competitive forces in the craft brew industry. Journal of the International Academy for Case 
Studies, v. 18, n. 3, p. 59–81, 2012.

KUNZE, W. Tecnología para Cerveceros y Malteros. Alemanha: VLB Berlin, 2006.

ROCHA, C. M.; MACHADO, K. S. C.; ANDRADE, L. H. BRANDT, E. M. F. Dimensionamento 
e comparação de estação de tratamento de efluentes utilizando lodos ativados e reator UASB para 
uma cervejaria artesanal. Revista Processos Químicos. Minas Gerais, 2017.

ROSA, N. A.; AFONSO, J. C. A química da cerveja. Revista Química Nova, v.37, n.2, p.98-105, 
2015.



455 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO DA GERAÇÃO DE BIOGÁS E METANO 
A PARTIR DA CO-DIGESTÃO DE RESÍDUOS DE 

EMBUTIDOS E DEJETO ANIMAL

Letícia Cristina Soares Leite1, André Luís Catto2

1Acadêmica do Curso de Engenharia Química – UNIVATES 
2Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

leticia.leite@universo.univates.br, andre.catto@univates.br

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar a co-digestão de resíduos de embutidos (tripa 
celulósica da produção de salsichas) e dejeto animal com o intuito de verificar possibilidades como o 
reaproveitamento energético de diferentes biomassas de interesse para produção de biogás e metano 
por meio de digestão anaeróbia. Para isso, serão utilizados dois sistemas de avaliação da digestão 
anaeróbia, sendo um sistema batelada (experimento 1) e um sistema semicontínuo (experimento 2). 
Os resultados preliminares de volume de biogás e metano gerados o experimento 1 indicam que o Mix 
3 é a mistura mais indicada para o experimento 2. Também, a partir da avaliação dos reatores do mix 
escolhido foi possível determinar o período em dias para a realização das alimentações dos reatores 
semicontínuo no experimento 2. Com os resultados de ambos experimentos será possível avaliar 
qual melhor interação dejeto-tripa celulósica, bem como a influência da massa de tripa alimentada no 
sistema semicontínuo.
Palavras-chave: Digestão anaeróbia, biogás, metano, tripa celulósica, dejetos animais. 

Introdução

A necessidade de aumento do número de animais voltados à produção de leite, abate, e 
processamento de carnes em métodos de confinamento ou semiconfinamento resulta em uma maior 
geração de dejetos por área ocupada. Destinar corretamente estes resíduos ajuda a evitar impactos 
como a geração de gases contribuintes do efeito estufa e a poluição de águas superficiais, subterrâneas 
e do solo, visto que os dejetos possuem alto teor de matéria orgânica, agentes patógenos, sólidos 
suspensos, e nutrientes como nitrogênio e fósforo. Desta forma, devem-se desenvolver maneiras 
eficientes e economicamente viáveis de tratar grandes quantidades destes efluentes para que se possa 
evitar o desperdício, reaproveitando a bioenergia disponível (MACHADO, 2011; ZHOUA et al., 
2016).

Outra fonte de resíduos está no processamento industrial de carnes e embutidos. Os resíduos 
industriais deste tipo de processo como, por exemplo, as tripas celulósicas inutilizadas após o processo 
de produção de salsichas, tornam-se um grande desafio quanto ao descarte para as indústrias do ramo. 
Este resíduo apresenta certos problemas devido ao grande volume que ocupa e à matéria orgânica 
de sua composição, além da gordura e massa cárnea que podem permanecer em sua superfície. Parte 
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do desafio de destinação da indústria advém do fato de que estes resíduos são destinados para aterro 
sanitário, fato que gera custos para as empresas sem trazer novos benefícios.

A solução para o tratamento de ambos os resíduos pode estar na digestão anaeróbia. Ela pode 
ser considerada um tipo de “fermentação”, equivalendo a “todo processo no qual microrganismos 
catalisam a conversão de uma dada substância num determinado produto” (DOIN, 1975). Desta 
forma, o objetivo principal deste trabalho é a avaliação do potencial de utilização de resíduo 
celulósico proveniente da produção de embutidos (salsichas) em co-digestão com dejeto animal, para 
produção de biogás e metano por meio do processo de digestão anaeróbia.

Procedimentos metodológicos

Para a elaboração deste trabalho estão sendo realizados dois experimentos para avaliar a 
produção de biogás da tripa celulósica em co-digestão com dejetos animais (bovino e suíno). O 
experimento 1 consiste em quatro triplicatas incubadas em sistema batelada em temperatura mesofílica 
(37 °C). A composição das triplicatas-teste foi baseada na seguinte proporção: 30% inóculo (150g); 
70% mix (350 g) – composto por 99% dejeto (346,5g) e 1% tripa (3,5g). Foram avaliadas uma 
triplicata-branco (composta apenas por inóculo), e três triplicatas contendo as seguintes misturas: a) 
Mix 1 = dejeto suíno + tripa; b) Mix 2 = dejeto bovino + tripa; c) Mix 3 = 50% dejeto suíno + 50% 
dejeto bovino + tripa. Durante a incubação do experimento 1, o volume de biogás produzido pelas 
triplicatas é determinado através do sistema automatizado de medição de biogás. O metano gerado no 
experimento é acompanhado três vezes por semana (segundas, quartas e sextas) e, nos dias em que o 
mesmo não é medido, seu valor é determinado por média aritmética. Este parâmetro é quantificado 
através do sensor Advanced Gasmitter, o qual exibe os resultados em percentual. O experimento 1 
será encerrado quando as triplicatas passarem a exibir mais de cinco dias com redução no volume de 
biogás gerado.

O experimento 2 será incubado após o término do primeiro. Serão então incubadas 
seis triplicatas em sistema semicontínuo à temperatura mesofílica (37 °C) durante 60 dias de 
experimentação. A mistura a ser testada nesta etapa será replicada do primeiro teste e escolhida 
sob o critério de melhor produção de biogás e metano. O sistema semicontínuo será alimentado em 
períodos de tempo fixos, retirados também do primeiro experimento. O parâmetro para o tempo de 
alimentação será determinado a partir da contagem de no mínimo três dias consecutivos de redução 
na produção de biogás. A massa de alimentação dos reatores é baseada em 10% da massa do reator 
(50 g de alimentação), sendo retirada essa massa e alimentada as misturas dejeto + tripa, nas quais 
será variado o percentual de massa de tripa para cada um dos grupos de triplicatas, exceto a triplicata-
branco. A determinação de biogás e metano seguirá sendo realizada à maneira do experimento 1.

Serão avaliados ainda os parâmetros físico-químicos de: sólidos totais (ST), voláteis (SV) e 
fixos (SF), bem como pH, alcalinidade e carbono orgânico total (COT). Para ambos os experimentos 
todos os parâmetros serão avaliados na entrada e saída da incubação. Entretanto, durante o 
experimento 2 serão avaliados, a cada alimentação, os parâmetros de alcalinidade e pH. Ainda, antes 
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do início de cada experimento, serão avaliados os parâmetros já elencados anteriormente para fins de 
caracterização das biomassas utilizadas.

Resultados e discussão

O experimento 1 teve duração de 26 dias e os resultados de produção de biogás e metano 
médio gerado podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Volume de biogás e percentual de metano médio gerado pelas triplicatas

Volume de biogás (mL) Metano (%) Desvio Padrão
Branco 41,50 1,38 +/- 4,74
Mix 1 3543,89 24,94 +/- 595,11
Mix 2 11405,45 56,41 +/- 1953,88
Mix 3 12567,56 60,74 +/- 627,30

Fonte: Da autora, 2019.

Conforme visto na Tabela 1, o Mix 32 foi o que obteve a melhor produção de biogás e metano 
ao longo do experimento, sendo por isso o mix escolhido para ser replicado no experimento 2. Na 
Figura 1 podem ser vistos o comportamento dos dois reatores do Mix 3 ao longo do período de 
experimentação de 26 dias.

Figura 1. Desempenho da geração de biogás e metano dos reatores (a, b) do Mix 3

A partir da visualização do comportamento da geração de biogás, foi possível determinar o 
intervalo entre as alimentações para o experimento 2. No caso do mix escolhido, foi determinado que 
o período entre as alimentações será de 14 dias.

Conclusão

Com os resultados preliminares obtidos, verificou-se que o Mix 3 foi o que exibiu melhor 
resultado na produção de biogás (12567,56 mL) e metano médio (60,74%) se comparado aos 
demais mix. Espera-se, com o andamento do experimento 2, que seja possível verificar a influência 

2 Desta triplicata, foram descartados os dados de produção de volume de um reator por problemas com o sistema 
automatizado de biogás que apresentou incoerências no registro dos dados.
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da concentração de tripa celulósica na alimentação dos reatores, bem como o comportamento da 
alcalinidade e do pH ao longo do período do experimento. 
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Resumo. Neste trabalho, avaliou-se a produção de nanocelulose a partir do resíduo de palitos de 
erva-mate (PEM), utilizando tratamentos químicos brandos e explosão a vapor. A nanocelulose foi 
caracterizada por difração de raios-X (DRX), espalhamento dinâmico de luz (EDL) e microscopia 
eletrônica de transmissão (MET). Os resultados de DRX mostraram que houve um aumento no índice 
de cristalinidade de até 35% quando comparado ao PEM sem tratamento. Após o tratamento químico 
e explosão a vapor, as fibras de PEM atingiram diâmetros de 11 a 15 nm e razões de aspecto (L/D) 
de 12 a 24. Foi verificado que é possível obter nanofibras de celulose (NFC) do PEM sem o uso de 
tratamento alcalino, o que reduz a geração de resíduos líquidos. Assim, a produção de NFC por meio 
de hidrólise ácida, branqueamento e explosão a vapor representa um caminho alternativo.
Palavras-chave: Palito de erva-mate; nanofibra de celulose; explosão a vapor; tratamento químico.

Introdução

A erva-mate (Ilex paraguariensis St. Hill.) é uma planta subtropical, comumente encontrada 
na América do Sul. Ao longo do processo de beneficiamento das folhas da planta, é gerado um 
resíduo agroindustrial. Novos materiais, obtidos a partir desta biomassa de baixo custo, possibilitam 
uma alternativa mais sustentável, pois além de sua elevada disponibilidade na natureza, representam 
uma opção viável para a produção de materiais com maior valor agregado (MONDAL et al, 2017).

Nanocelulose são partículas de celulose que possuem pelo menos uma de suas dimensões 
menores que 100 nm, gerando um grande interesse em diversas aplicações, devido às suas excelentes 
propriedades mecânicas, químicas e ópticas. Diversos tratamentos podem ser utilizados para obtenção 
da nanocelulose, sejam eles químicos ou mecânicos (NECHYPORCHUK et al, 2016).

Neste sentido, este trabalho teve o intuito de avaliar diferentes métodos de obtenção de 
nanocelulose a partir de palitos da erva mate. A extração de nanocelulose foi avaliada por meio de 
processos químicos como tratamento alcalino (TA), branqueamento (BQ) e hidrólise ácida (HA), 
além de mecânico por explosão a vapor (EV).
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Procedimentos Metodológicos

As fibras obtidas de PEM foram classificadas em tamanho uniforme usando um sistema 
de peneiras com 230 mesh e divididas em quatro diferentes amostras, de acordo com a sequência 
de tratamentos realizados: PEM-00 (sem tratamento), PEM-M01 (TA, EV, BQ e HA com EV), 
PEM-M02 (EV, BQ e HA com EV) e PEM-M03 (TA, BQ e HA). O TA, BQ e HA foram realizados 
com soluções de NaOH a 3% (m/v), H2O2 a 10% (m/v) e ácido oxálico a 5% (m/v) (PEM-M01 e 
PEM-M02) e 10% (m/v) (PEM-M03). Para realizar a etapa de EV, utilizou-se uma autoclave a 127 
ºC e 1,5 bar, com liberação rápida e total da pressão após 1 h, repetindo o processo por três vezes.

A nanocelulose obtida foi caracterizada por meio de difração de raio-x (DRX), onde as 
medidas foram realizadas usando um difratômetro Phillips, Mod. X’Pert MDP a 40 kV e 30 mA com 
radiação monocromática CuK α de λ = 0,1542 nm, para o espalhamento dinâmico de luz (EDL) foi 
utilizado um analisador ZETASIZER, Mod. Nano ZS equipado com um feixe laser He-Ne a 658 nm e 
ângulo de detecção de 173°, e por fim, a microscopia eletrônica por transmissão (MET) foi realizada 
utilizando microscópio TECNAI, Mod. G2 T20, FEI com uma aceleração de tensão de 75 kV.

Resultados e Discussão

As fibras de PEM são constituídas de regiões cristalinas e amorfas, como pode ser observado 
no difratograma mostrado na Fig. 1. Os resultados mostram um aumento na intensidade dos picos 
cristalinos que sofreram tratamentos químicos e EV quando comparados com a fibra não tratada 
(PEM-00). O aumento de intensidade na região cristalina sugere uma diminuição na concentração de 
componentes da celulose, como hemicelulose, lignina e celulose não cristalina. 

Figura 1. Difração de raio-X de diferentes tratamentos na fibra de PEM.
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A análise de EDL é usada para verificar o tamanho e a estabilidade das partículas no meio e 
está relacionada ao movimento browniano das nanopartículas. Os resultados de EDL das amostras de 
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PEM tratadas são apresentados na Fig. 2, apresentando picos nas regiões abaixo de 300 nm. A amostra 
PEM-M01 apresentou um pico de maior intensidade na faixa de 105 a 220 nm, com uma distribuição 
de 76%. A amostra PEM-M02 mostrou apenas um pico na faixa de 50 a 91 nm com distribuição de 
100% e a amostra PEM-M03 mostrou picos na faixa de 142 a 295 nm com distribuição de 65,8%. 

Figura 2. Distribuição do tamanho de partículas de amostras de PEM.
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Para observar a morfologia e avaliar o tamanho das amostras de PEM após os diferentes 
tratamentos, foi realizada a análise de MET, conforme ilustra a Fig. 3. A amostra PEM-M01 
apresentou comprimento e diâmetro médios de 228 e 15,2 nm, a amostra PEM-M02 mostrou 279 e 
11,4 nm e finalmente a amostra YMS-M03 apresentou dimensões de 257 e 11,5 nm, respectivamente.

Figura 2. Micrografias de MET de PEM-M01 (A), PEM-M02 (B) e PEM-M03 (C).

  

Conclusão

As análises mostraram que foi possível obter nanocelulose em todas as amostras que sofreram 
tratamento químico e mecânico, além de apresentar uma provável diminuição de etapas na obtenção 
de nanocelulose na amostra PEM-M02, que não passou pelo tratamento alcalino.
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Resumo. As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são uma ótima alternativa para uma 
alimentação adequada e saudável. Muitas delas estão disponíveis o ano todo, podendo ser inseridas 
na culinária, a fim de agregar um alto valor nutritivo aos alimentos. A pimenta rosa, PANC nativa do 
Vale do Taquari, apresenta diversos benefícios fitoterápicos e sabor exótico e agradável, sendo ainda 
pouco explorada. O objetivo deste trabalho é elaborar e analisar as características de chocolate em 
barra adicionado de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi). Foram produzidas 3 diferentes 
formulações de chocolate, a primeira com a adição de 0,05% de óleo essencial de pimenta rosa a 
partir dos frutos pré triturados da pimenta por hidrodestilação, a segunda com 0,07% e a terceira 
com 0,10% do óleo essencial. Os produtos estão sendo analisados em relação às suas características 
físico-químicas, microbiológicas e sensoriais como aparência, odor, sabor, textura e aceitação global, 
a fim de verificar a possibilidade de uso da pimenta rosa em chocolates. Também será analisada a 
viabilidade econômica visando obter um produto com um preço viável no mercado. A partir dos 
resultados encontrados, espera-se que seja possível a aplicação da pimenta rosa em chocolate, podendo 
agregar nutricionalmente e sensorialmente, fornecendo um produto diferenciado no mercado.
Palavras-chave: Pimenta rosa. Óleo essencial. Chocolate.

Introdução

O uso de plantas com fins terapêuticos vem abrangendo um público cada vez maior. Em 
torno de 25% dos medicamentos são de origem vegetal, mostrando que algumas plantas apresentam 
papel muito importante na saúde humana (OMS, 1991; RATES, 2001). As plantas alimentícias 
não convencionais (PANCs) são uma ótima alternativa para uma alimentação correta e saudável 
(RANIERI, 2017).

Dentre as espécies de PANCs nativas mais comuns do Vale do Taquari, se encontra a pimenta 
rosa (FLECK et al., 2015). Algumas propriedades como cicatrizante, antimicrobiana, antioxidante 
e antitumoral já foram observadas para esta planta (AMORIM; SANTOS, 2003). No Brasil ela já é 
utilizada na medicina como anti-inflamatório, cicatrizante e estimulante (BERTOLDI, 2006). 

A pimenta rosa é muito utilizada na culinária principalmente em alimentos condimentados, 
massas e carnes, despertando os mais variados paladares pelo seu sabor excêntrico em bebidas 
e doces como o chocolate (BERTOLDI, 2006). Desta forma, o presente estudo tem por objetivo 
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elaborar e analisar as características de chocolate em barra adicionado de diferentes concentrações de 
pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi).

Procedimentos metodológicos

Para obtenção do óleo essencial, a partir do método de hidrodestilação, foi utilizado um 
extrator de Clevenger modificado (BRASIL,1988). Previamente os frutos da pimenta foram moídos 
em liquidificador para facilitar a extração do óleo, após o sistema foi aquecido até ebulição e o óleo 
essencial extraído foi coletado a cada uma hora, durante 4 h de extração. O óleo foi removido por 
gravidade e seco com sulfato de sódio anidro. O óleo essencial obtido foi analisado em relação à 
atividade antioxidante, densidade, rendimento, índice de refração e composição química.

O óleo essencial extraído da primeira hora de destilação foi posteriormente aplicado no 
chocolate 50% cacau. Foram aplicadas três concentrações diferentes de óleo no chocolate: 0,05%, 
0,07% e 0,10%. Foram elaborados dois lotes de cada concentração. A aplicação do óleo no chocolate 
meio amargo foi feita na empresa Divine Chocolates, a qual forneceu o chocolate para o trabalho. 

As análises físico-químicas (umidade, pH, atividade de água e acidez titulável) nos dois lotes 
de cada concentração de chocolate com pimenta rosa foram feitas no primeiro dia de aplicação, 
após 30 dias e após 90 dias de armazenamento, todas em triplicata. Todas as análises também foram 
realizadas no chocolate sem óleo essencial de pimenta rosa como controle. A análise sensorial quanto 
à aparência, odor, sabor, textura e aceitação global, além da intenção de compra foi realizada por 
uma equipe de 60 provadores não treinados da Divine chocolates, no primeiro dia de aplicação 
das amostras de chocolate. As análises microbiológicas (contagem padrão, bolores e leveduras, 
Staphylococcus aureus coagulase positiva e coliformes totais e termotolerantes) foram realizadas no 
primeiro dia de aplicação e em 90 dias de armazenamento. 

A análise de viabilidade econômica será realizada com base nos custos com eletricidade, 
água, equipamentos, salários e afins da produção do óleo essencial. Será verificado se a produção de 
chocolate com pimenta rosa é viável para a produção em escala industrial, e se o preço de venda do 
produto está numa faixa de valor adequada.

Resultados e discussão

Avaliando o comportamento do rendimento da extração por Clevenger do óleo essencial da 
pimenta rosa durante 4 horas, verificou-se, conforme a Tabela 1, que o mesmo apresentou maior 
rendimento na primeira hora de extração quando comparado às demais horas. Portanto, a aplicação 
do óleo em chocolate e as análises realizadas foram com o óleo extraído a partir da primeira hora de 
extração.
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Tabela 1: Rendimento da extração por Clevenger dos frutos triturados de pimenta rosa

Amostra Tempo de extração Volume (mL) Rendimento (%)

Frutos maduros de 
pimenta rosa triturados

1 hora 8,64 4,92

2 horas 0,50 0,30
3 horas 0,39 0,21
4 horas 0,16 0,09

Dados expressos como média de três repetições.
Fonte: a autora (2019).

O óleo essencial apresentou 0,86394 g/mL de densidade e seu índice de refração a 25°C ficou 
em 1,4746. A metade da concentração inibitória máxima de antioxidante do óleo foi de 27,07 mg/
mL.

Atividade de água das três diferentes formulações de chocolate com pimenta rosa no 1º e no 
30º dia de armazenamento apresentaram valores maiores que a amostra de chocolate sem pimenta. 
Os resultados obtidos foram muito próximos em todas as amostras, todas abaixo de 0,510. A acidez 
titulável de todas as amostras foi abaixo de 0,1%, indicando que a adição de óleo essencial de pimenta 
rosa no chocolate não interfere nesse parâmetro físico-química. O pH de todas as amostras foi próximo 
da neutralidade. A umidade das amostras de chocolate com pimenta rosa foram inferiores (resultados 
abaixo de 0,38%) a da amostra controle (0,52%). Os resultados das análises microbiológicas estão de 
acordo com os padrões, possibilitando o consumo do chocolate no 1º e 30º dia de armazenamento.

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos até o momento, conclui-se que a extração do óleo 
essencial de pimenta rosa possui um elevado rendimento na primeira hora de extração e apresenta 
poder antioxidante. O chocolate com pimenta rosa pode ser comercializado, pois suas características 
físico-químicas e microbiológicas encontram-se de acordo com os padrões da legislação brasileira 
vigente.
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Resumo. O processo produtivo de bebidas alcoólicas está em constante aprimoramento, com o intuito 
de melhorar a qualidade do produto disponível ao consumidor. O objetivo deste estudo consiste em 
avaliar o processo produtivo de um alambique e comparar com o processo produtivo, utilizando 
o software de simulação e modelagem Aspen Plus, de uma cachaçaria industrial utilizando uma 
coluna de destilação de pratos. Serão avaliados os parâmetros produtivos visando a substituição do 
processo de alambique por coluna de destilação, possibilitando assim um aumento na produtividade 
e, possivelmente, na exportação, visto que hoje em dia é muito baixa, devido ao método de produção 
rudimentar e empírico utilizado por diversos produtores. A partir disso, com o software ASPEN PLUS, 
os dados serão trabalhados, buscando tornar o processo da empresa industrial, melhorando assim a 
qualidade do produto e aumentando a eficiência do uso da matéria-prima com relação a energia gasta 
para obtenção da cachaça.
Palavras-chave: Cachaça; Aspen Plus; Simulação.

Introdução

O início do processo produtivo da cachaça de alambique começa pela colheita minuciosa 
da cana-de-açúcar, para garantir as condições fitossanitárias e a maturidade da planta. Após, a cana 
passa por equipamentos chamados de moendas, que tem o objetivo de prensar a matéria-prima para 
que ocorra a ruptura de suas células, extraindo assim o caldo da cana, que será chamado de mosto. 
(JANZANTTI, 2004). 

A próxima etapa do processo é a fermentação, que também é utilizada em diversas outras 
bebidas alcoólicas. Para isso, o mosto fica em contato direto com as leveduras, que são microrganismos 
da espécie Saccharomyces cerevisiae, sendo estes os responsáveis pela converção dos açúcares 
do mosto em etanol e gás carbônico, além de diversos outros compostos secundários, sendo estes 
responsáveis pelo sabor e aroma da bebida (PEREIRA, 2015).

Após ocorre a destilação, onde os compostos voláteis, como o álcool etílico, água, aldeídos, 
ácido acético, gás carbônico, entre outros, são separados dos compostos não voláteis, que são os sais 
minerais, sólidos suspensos, leveduras, etc. Com o aquecimento do mosto no destilador, formam-
se vapores com substâncias voláteis, obtendo-se assim a cachaça como produto final. (CANUTO, 
2013).
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Durante a destilação em alambiques simples, geralmente distingue-se em três frações 
de destilados. A determinação do ponto de corte das frações é feita através do equacionamento 
qualitativo e quantitativo dos álcoois, ésteres, ácidos graxos e aldeídos, sem esquecer do metanol 
que possui características tóxicas e do 2-butanol, sendo ele responsável por sabores desagradáveis 
(FILHO, 2016).

O processo de envelhecimento ou maturação, seguido do envase, é a última etapa no processo 
de fabricação da cachaça. Este método consiste em armazenar o produto em barris de madeira por 
um determinado período, com o objetivo de alterar a composição química, o aroma, o sabor e a 
coloração, interferindo assim, na qualidade final da bebida. Durante o processo de maturação, a 
oxidação e esterificação dos álcoois fazem com que estes sejam transformados em aldeídos e ésteres 
e, por meio do contato da madeira com a cachaça, alguns componente da madeira são liberados para 
a cachaça. Além disso, nos barris ocorre a decomposição de moléculas da madeira e seus derivados, 
tais como a lignina, celulose e hemicelulose, e a evaporação de compostos com peso molecular baixo 
(BARBOZA; MENEGHIN; SANTOS, 2010).

Com o passar dos anos o consumo de bebidas aumentou consideravelmente e, na atualidade, 
a indústria se encontra bastante desenvolvida e possui uma comercialização consolidada 
(ALCARDE, 2018). Assim, diversos decretos e instruções normativas foram estabelecidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), buscando melhorar a qualidade e a 
eficiência da produção da cachaça produzida no Brasil. Contudo, devido à grande diversidade de 
produtos, características e processos produtivos, o estabelecimento destas normas se tornou ineficaz 
(SORATTO; VARVAKIS; HORII, 2007). 

Para melhorar o processo produtivo e, consequentemente, a qualidade do produto produzido, 
a utilização de softwares de simulação e modelagem de processo, podem auxiliar as empresas a 
conseguirem melhorar a eficiência e a qualidade do produto. Estes programas tem a finalidade de 
gerenciar e transmitir os dados obtidos de uma forma simplificada, através da construção da planta de 
produção no software com o objetivo de buscar a melhoria da eficiência do processo (DOMINGOS, 
2010). 

Assim, o intuito do presente trabalho é avaliar a diferença na produção de uma cachaça 
industrial e de alambique. Para isso, será feito um estudo de caso em um alambique do situado no 
Vale do Taquari - RS, e assim, utilizar os dados de produção obtidos para simular, no software Aspen 
Plus, uma planta de produção de cachaça que utilize coluna de destilação. 

Metodologia

Primeiramente foi selecionada uma empresa que produz a cachaça por meio de um alambique, 
para então conhecer o processo de produção utilizado e coletar os dados referentes à produção. Estas 
informações serão utilizadas para reproduzir o processo no software Aspen Plus, utilizando uma 
coluna de destilação de pratos que está disposta no programa. Os dados que foram coletados referem-
se à composição do mosto que é destilado, para posteriormente indicar ao software as frações 
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mássicas de água e etanol na entrada do destilador. Além disso, a temperatura e a pressão de atuação 
no destilador e, se existe, a presença de condensador e/ou refervedor.

Além dos dados dos equipamentos, também foi obtido informações sobre a eficácia do 
processo, ou seja, a relação da quantidade de cachaça produzida e a quantidade de mosto que foi 
utilizado. Informações sobre o gasto energético de produção também foram coletados, para comparar 
com o processo simulado no Aspen. 

Após, os dados obtidos serão inseridos no Aspen Plus, onde posteriormente irão simular uma 
produção industrial utilizando uma coluna de destilação, buscando assim obter resultados de produção 
e de balanço de massa da planta. Além disso, poderá se verificar no software o gasto energético que 
a empresa terá com esta produção e quais variáveis devem ser alteradas para melhorar a eficácia do 
processo.

Tendo em vista que o software não trabalha com sólidos não convencionais para a composição 
de entrada, como o mosto da cana-de-açúcar, então será utilizado os principais componentes da 
sua estrutura química para a composição entrada, H2O e etanol. Os açúcares presentes não serão 
adicionados, pois no software a planta começará a partir do destilador, tendo em vista que ele não 
simula a etapa de fermentação de forma adequada.

Desta forma, com o processo simulado e modelado de forma correta, teremos os dados 
calculados pelo software, obtendo assim resultados sobre a produção, como o balanço de massa 
completo e o gasto energético da planta. Assim, podemos comparar a eficácia do processo de 
alambique para o processo industrial e até mesmo buscar mudanças, com relação as condições 
operacionais, a fim de otimizar e melhorar a eficiência do uso da matéria-prima e da qualidade do 
produto. 

Resultados esperados

Têm-se a hipótese de que as empresas processadoras da cachaça artesanal não utilizam a 
matéria-prima de forma tão eficiente em seu processo produtivo, o que pode acarretar na utilização 
inadequada de materiais, possivelmente além do necessário, para a obtenção da cachaça. Com a 
otimização do processo para uma produção industrial, a mesma quantidade de matéria-prima de 
produto final pode possuir uma melhor qualidade e um maior valor agregado.

Portanto, por meio da simulação no software, espera-se determinar o processo de destilação 
da cachaça mais eficiente, podendo assim incentivar as empresas a buscar um diferente método de 
produção, tendo em vista a melhora em seu produto.

Referências

ALCARDE, A. R. Cachaça: Ciência, tecnologia e arte. São Paulo: Blucher, 2. ed., p. 96, 2017.



470 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

BARBOZA, R. A. B.; MENEGHIN, M. C.; SANTOS, V. R. Efeito do envelhecimento na 
qualidade da cachaça produzida por pequenos produtores. Revista Ciência em Extenção, v. 6, n. 
2, p. 50, 2010.

CANUTO, M. H. Influência de alguns parâmetros na produção de cachaça: linhagem de 
levedura, temperatura de fermentação e corte do destilado. Departamento Química, UFMG, Belo 
Horizonte 2013.

DOMINGOS, E. C. F. Interopelabilidade entre ambientes de simulação e projeto de processos 
da engenharia química. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2010.

FILHO, M. N. E.; FILHO, M. V. E.; CASTRO, A. C.; et. al. Caracterização de aguardente 
artesanais de cana-de-açúcar produzidas nas regiões de alpercatas e sertão maranhense. 
Revista Virtual de Química, 2016.

GOSSANI, C. M. D.; WALDMAN, W. R. Fermentação e Biotecnologia - História. Instituto 
Virtual de Estudos de Meio Ambiente e Saúde na Área Rural de Nova Friburgo - RJ, 2009.

JANZANTTI, N. S. Compostos Voláteis e Qualidade de Saber da Cachaça. Faculdade de 
Engenharia da Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2004.

PEREIRA, A. F.; SILVA, P. H. A.; PINHEIRO, P. F. Adição de fontes de nitrogênio e de duas 
linhagens de leveduras na fermentação alcoólica para a produção de cachaça. Revista de 
Engenharia Química e Química, v. 01, n. 01, p. 045-059, 2015.

SORATTO, A. N.; VARVAKIS, G.; HORII, J. A certificação agregando valor à cachaça do 
Brasil. Ciência Tecnologia e Alimentos, Campinas, v. 27, n. 4, p. 681-687, 2007.



471 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

VALIDAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR EM UMA LINHA DE 

SALSICHAS NÃO PASTEURIZADAS DE UMA INDÚSTRIA 
DE EMBUTIDOS

Raquiel Henz da Luz1, André Luis Catto2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Química – UNIVATES 
2Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

rhdluz@universo.univates.br, andre.catto@univates.br

Resumo. Com a constante evolução do setor alimentício, os consumidores e varejistas estão cada 
vez mais preocupados com os alimentos que estão consumindo, com isso as empresas na atualidade 
buscam investir em sistemas para garantir a qualidade e a excelência nos processos produtivos. 
Neste contexto surgem as certificações internacionais, que visam garantir uma transparência e maior 
segurança no processo produtivo. Atualmente no setor alimentício as certificações internacionais mais 
utilizadas se encontram a norma da International Featured Standard (IFS Food) e a norma da Global 
Standard for Food Safety (BRC). Assim este trabalho foi desenvolvido com a necessidade de validar 
o sistema de controle de segurança alimentar de uma empresa de embutidos cárneos, precisamente na 
área de salsichas não pasteurizadas, para isto foi realizado auditorias internas e ainda comparativos 
entre os padrões microbiológicos aceitáveis. Com isso espera-se implementar todos os parâmetros 
para a acreditação da norma e verificar se estes controles melhoram a eficiência destes, através dos 
parâmetros microbiológicos.
Palavras-chave: Segurança alimentar. IFS. BRC. Embutidos Cárneos.

Introdução

Com a crescente evolução do mercado de embutidos cárneos, com o aumento da preocupação 
dos consumidores com a qualidade destes alimentos, o setor vem se desenvolvendo para garantir 
processos produtivos mais seguros, ofertando produtos dentro dos padrões estabelecidos pela 
legislação e buscando a satisfação do consumidor (JUKES, 2015).

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a necessidade de 
constante aperfeiçoamento na qualidade dos alimentos e a necessidade de saúde para a população foi 
necessário estabelecer parâmetros de controle microbiológicos. Conforme a RDC nº 12, de Janeiro 
de 2001, para salsichas foram estabelecido alguns parâmetros microbiológicos, como coliformes 
termotolerantes a 45ºC uma tolerância permitida de 10³ UFC/g, para Staphylococus coagulase 
positiva de 3x10³ UFC/g, para Clostridium sulfito redutor a 46ºC de 5x10² UFC/g e para Salmonella 
sp. a sua ausência em 25 g do produto. 
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As empresas já perceberam que é imprescindível a confiança dos consumidores e para 
isso buscam desenvolver metodologias eficazes para tais exigências visando as certificações 
internacionais. Estas práticas são vistas como oportunidades para atingir os padrões máximos de 
segurança alimentar e conseguir a comercialização para vários países (FORSYTHE, 2013).

Assim sendo, torna-se importante implantar procedimentos baseados em parâmetros 
internacionais de controle e verificar a presença de microrganismos patogênicos. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar os procedimentos de verificação da qualidade antes e após a implementação da 
norma IFS Food, através de análises microbiológicas.

Procedimentos Metodológicos

Inicialmente foram definidas como seriam realizadas as etapas do projeto para implementação 
da norma IFS Food. Na Figura 1 é possível verificar os quesitos para o desenvolvimento do projeto.

Figura 1. Etapas realizadas do projeto

A avaliação das normas implantadas consistiu em uma auditoria interna, sendo auditados todos 
os processos para verificação da necessidade de novos parâmetros para atender aos requisitos da 
norma. Os primeiros pontos a serem destacados foram as áreas de risco produtivas, onde se encontra 
um maior risco de contaminação. Após analisado foi possível elaborar e verificar os documentos para 
cada requisito conforme necessidade.

Para a certificação seis quesitos básicos foram seguidos, entre estes estão relacionados 1 - a 
responsabilidade da direção; 2 - os sistemas de gestão da qualidade e da segurança de alimentos; 
3 - gestão de recursos higiene e cuidados pessoais; 4 - especificações técnicas sobre as formulações 
e matérias primas utilizadas na fabricação dos produtos; 5 - medições, análises e melhorias está 
relacionado ao gerenciamento de materiais estranhos, sistema completo de rastreabilidade desde 
a matéria prima, até o produto acabado, auditorias internas para avaliar o desenvolvimento dos 
controles de processo, procedimento de recolhimento e recall e as ações corretivas caso algum dos 
requisitos não seja cumprido de forma parcial ou total; 6 - sistema de Food defense.
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O local escolhido para a coleta das análises microbiológicas foi a linha de embalagem das 
salsichas destinadas ao mercado externo, pois estas como passam por processo de congelamento a 
-18 ºC não são destinadas a pasteurização.

Para contagem total de mesófilos, foi utilizado o método sedimentação em placas, sendo as 
mesmas expostas ao ar por 15 minutos, placas de Petri contendo Ágar Plate Count (PCA). Para a 
determinação de Salmonella spp. e Listeria monocytogenes foi coletado 50 g de produto acabado 
Após coletadas as amostras foram encaminhadas para o próprio laboratório da empresa.

Resultados e Discussão

Resultados iniciais mostram, que através do levantamento realizado pela auditoria interna, foi 
desenvolvido novos documentos necessários para o controle. A Figura 1 mostra as porcentagens de 
179 documentos. 

Figura 2. Estatística referente ao desenvolvimento de novos documentos.

A norma IFS não declara um número de documentos necessários, portando os documentos 
foram elaborados visando rastrear qualquer possível contaminação no produto acabado.

As análises microbiológicas de Salmonella sp. e Listeria Monocytogenes realizadas 30 dias 
antes as alterações e 30 dias após deram ausentes em 25 g de amostra em todos os materiais coletados. 

Conclusão

Como as normas não descrevem um número de documentos necessários para certificação 
apenas avaliam se todos os possíveis pontos críticos são controlados, foi analisado cada ponto do 
processo produtivo, tendo em vista evitar qualquer tipo de contaminação no alimento.

Conclui-se até o presente momento que os documentos elaborados não influenciaram nos 
resultados microbiológicos de Salmonella sp. e Listeria Monocytogenes. As amostras para análises 
de mesófilos ainda serão analisadas.
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Resumo. Diante da preocupação de consumidores referente a comprovação do potencial cancerígeno 
entre diversos aditivos químicos utilizados pelas indústrias, vem crescendo o interesse por substâncias 
naturais capazes de substituí-los. Este trabalho tem por objetivo a obtenção e caracterização de 
extratos naturais obtidos a partir das folhas de erva-mate (Ilex paraguariensis) utilizando diferentes 
solventes, utilizando o método de extração por Soxhlet. Os extratos obtidos foram caracterizados 
quanto a capacidade antioxidante do extrato, oxidação lipídica, compostos fenólicos e rendimento. 
Com relação aos resultados preliminares, observou-se que com o solvente hidroalcoólico foi obtido 
um rendimento maior em comparação ao etanol puro. 
Palavras-chave: Erva-mate, extração, solventes, Soxhlet.

Introdução

O conhecimento sobre os efeitos negativos do consumo de aditivos químicos sintéticos 
na indústria alimentícia pode trazer para à saúde tem sido ampliado por estudos científicos que 
evidenciam que consumidores estão se tornando cada vez mais cautelosos sobre a segurança 
alimentar e procuram cada vez mais por mantimentos em que não se adicionem produtos químicos. 
Assim, o uso de aditivos oriundos de origem natural possui vantagens quando comparados aos de 
origem química, como sua biodegradabilidade e sua não-toxidade, difundindo cada vez mais seu uso 
nos alimentos (RAMALHO; JORGE, 2006; VARELA; FISZMAN, 2013).

A erva-mate é destinada ao preparo de bebidas quentes e frias, como chimarrão, tererê e 
chás, estando associada, ainda, ao consumo de bebidas, ganha cada vez mais espaço no mercado de 
alimentos por meio de insumos, conservante alimentar, produtos de limpeza, produtos de uso pessoal, 
medicamentos, cosméticos e perfumarias. O potencial uso da erva-mate (Ilex paraguariensis) como 
antioxidante natural vem sendo detalhado na literatura, e seu uso tem sido ampliado a outros ramos 
da indústria alimentícia estimulado pela tendência de maior demanda por produtos naturais, bem 
como a utilização de novos conservantes, tornando produtos mais seguros e aumentando sua vida de 
prateleira por tratar-se de uma planta de composição química ampla e rica em diferentes biocompostos 
(BURRIS et al., 2011; EMBRAPA 2016; GRIS, 2018; MARTIN; CABRAL, 2013). 
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O objetivo do presente trabalho consiste na caracterização e avaliação de dois diferentes 
solventes (hidroalcoólico e etanol anidro) para a extração de extratos provenientes da folha de erva-
mate, e avaliar as melhores condições e metodologias para sua obtenção, caracterizando este extrato 
quanto ao seu rendimento, compostos fenólicos, oxidação lipídica e capacidade antioxidante. 

Metodologia

A folha bruta foi seca em estufa com circulação de ar a uma temperatura de 60 ºC num período 
de 12 horas. Moída em moinho de facas, as partículas foram classificadas na retenção da peneira de 
100 mesh e homogeneizadas. Realizou-se então, análises em triplicata de umidade e teor de matéria 
inorgânica da erva-mate moída.

Para obtenção do extrato, foi empregado o método de extração Soxhlet utilizando solvente 
alcoólico e hidroalcoólico 70% por 8 horas. Após a obtenção dos extratos, concentrou-se em 
evaporador rotativo Bochi R-3, visando a retirada de cada solvente utilizado. Observando-se assim, 
seu rendimento e obtendo-se do extrato puro.

A determinação de antioxidante nos extratos de erva-mate realizou-se pelo método de captura 
de radicais por DPPH (2,2–Difenil–1–picril–hidrazila) 0,1 mM. Assim, a partir dos resultados obtidos 
em quintuplicata, determinou-se a porcentagem de atividade antioxidante em espectrofotômetro a 517 
nm. O reagente DPPH caracteriza-se por possuir coloração violeta que se reduz formando difenil-
picril-hidrazina, o qual possui cor amarela, com natural desaparecimento ocorrido na absorção de 
cada diluição realizada. 

Para determinação do teor de fenólicos totais, os extratos foram diluídos nos solventes de 
solução de etanol 70% e etanol anidro. Utilizou-se a solução de Folin-Ciocalteau e leituras em 
espectrofotômetro com absorbância de 760 nm utilizando curva de calibração de ácido gálico.

Para a quantificação do teor de flavonoides totais na erva-mate realizou-se leituras em 
espectrofotômetro UV-visível num comprimento de onda de 510 nm com curva padrão utilizando-se 
de catequina.

Resultados e Discussão preliminares

O valor obtido na análise do teor de cinzas das folhas, por meio de incineração de matéria 
inorgânica, foi de 7,3% em base seca com desvio padrão de ±0,1%. 

Os rendimentos de extração das folhas de erva-mate previamente secas e trituradas podem 
ser observadas na Tabela 1. Levando em consideração os resultados obtidos, pode ser visto que o 
solvente utilizado influencia no método extrativo, que influencia diretamente nos rendimentos dos 
extratos e no conteúdo final da extração. O rendimento de extração utilizando método por Soxhlet 
demonstrou melhor eficiência de extração independente do solvente utilizado, que variou ± 11% em 
ambas as extrações. Esta diferença entre os rendimentos de extração neste método deve-se ao fato 
de o etanol ser uma molécula anfifílica e extrair tanto substâncias com caráter apolar quanto polar, 
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resultados semelhantes a outros estudos realizados (KARABEGOVIĆ et al., 2014). Considerando 
que o método utilizando Soxhlet foi realizado até a exaustão completa do material vegetal, num 
tempo de ± 8 horas.

Tabela 1. Rendimento dos extratos de erva-mate utilizando diferentes solventes

Solvente Massa de extrato (kg) Massa de folhas (g) Rendimento %
Alcoólico 0,06632 25,001 26,53%
Hidroalcoólico 0,09498 24,994 38,00%

Fonte: A autora (2019).

Levando em consideração ambos os solventes utilizados na extração, observa-se que o 
solvente hidroalcoólico a 70% possui melhor rendimento em comparação ao etanol puro.

Como atividade posterior, serão realizadas avaliações da capacidade antioxidante, teor de 
flavonoides e compostos fenólicos dos extratos obtidos de erva-mate.

Conclusão

Os resultados mostraram que as técnicas de extração e a natureza do solvente extrator 
afetam diretamente nos rendimentos extrativos. A partir dos resultados obtidos se encaminha para a 
constatação de que o maior teor de compostos fenólicos e teor de antioxidante em extratos de erva-
mate se encontra utilizando o solvente hidroalcoólico. Deste modo, ao utilizar uma solução extratora 
hidroalcoólica é possível extrair tanto compostos mais polares quanto os menos polares, significando 
uma vantagem na extração, garantindo assim a viabilidade de utilização técnica de um solvente pelo 
outro.
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Resumo. O presente estudo avalia a substituição da gordura trans em formulação de recheio de 
bombom de chocolate. Dois substituintes de gorduras trans foram selecionados em relação à 
gordura originalmente utilizada. Produziram-se três formulações de recheio em escala laboratorial. 
Caracterizaram-se os substituintes pelo teor de gordura sólida (SFC) e os recheios por análise de 
textura. Produziram-se bombons de chocolate, um com a gordura original e outro com o substituinte 
analisado como melhor gordura teste, e essas amostras serão avaliadas em ensaio físico-químico. 
Realizar-se-á avaliação sensorial de preferência por escala hedônica e intenção de compra. Os 
resultados indicarão o melhor substituinte testado, garantindo viabilidade técnica da substituição da 
gordura trans.
Palavras-chave: Recheio. Bombom de chocolate. Gordura. Ácidos graxos trans.

1. Introdução

O conhecimento sobre os efeitos negativos que o consumo de alimentos ricos em ácidos 
graxos trans podem trazer para à saúde tem sido ampliado por estudos científicos que evidenciam que 
gorduras trans incidem sobre as doenças cardiovasculares. A indústria alimentícia vem adequando 
seus produtos de forma a utilizar gorduras que tenham quantidades reduzidas de ácidos graxos trans, 
sem alterar as características organolépticas as quais o consumidor está acostumado (OPAS/OMS, 
2018). 

O presente trabalho tem como problema de pesquisa a avaliação da substituição da gordura 
vegetal hidrogenada, de elevado teor de isômeros trans, utilizada na formulação do recheio de 
bombom de chocolate por uma gordura vegetal hidrogenada interesterificada, de reduzido teor de 
isômeros trans.

A gordura especial do recheio deve ser compatível com a gordura do chocolate para que não 
ocorra migração do recheio para a cobertura (NILSSON et al., 2014). Serão considerados fatores 
comparativos como teste de formulação com todas as gorduras, curva de sólidos das gorduras (SFC), 
análise de textura dos recheios, características físico-químicas e análise sensorial de preferência e 
intenção de compra.
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2. Procedimentos Metodológicos

Os ingredientes utilizados nas formulações para obtenção do recheio padrão e dos recheios 
testes foram os mesmos, exceto pela substituição da gordura vegetal hidrogenada (gordura padrão), 
ora pela gordura vegetal hidrogenada interesterificada do Fornecedor A (gordura A), ora pela gordura 
vegetal hidrogenada interesterificada do Fornecedor B (gordura B). O teor de gordura sólida, 
para caracterização das gorduras, foi realizado segundo as normas da IUPAC, método 2.150a, em 
Espectrômetro de Ressonância Nuclear Magnética Maran Ultra Benchtop, de 20MHz. As leituras 
foram feitas por método direto em série às temperaturas de 10, 20, 25, 30, 35 e 40 ºC. 

Para produção dos recheios, utilizou-se a formulação padrão do recheio F1, com a gordura 
controle (padrão), e duas formulações com as gorduras testes F1-A (gordura A) e F1-B (gordura B). 
As produções passaram pelas etapas de pesagem, mistura e homogeneização dos ingredientes, refino, 
concheamento e resfriamento, em planta piloto. Na análise de textura dos recheios, a determinação 
da força de compressão pela obtenção da dureza das formulações padrão e testes foi realizada 
utilizando-se o texturômetro Brookfield CT3 Texture Analyzer.

Os bombons de chocolate serão produzidos manualmente, com as formulações F1 controle 
e F1-A teste, esta última selecionada pelos resultados de caracterização das curvas de sólidos e da 
textura, com massa de chocolate meio amargo derretido previamente temperada, em temperadeira 
Turbotemper (Sollich), seguindo-se para a moldagem da casquinha e do recheio em formas de 12,3g.

Realizar-se-á teste afetivo de preferência através de escala hedônica de sete pontos, com 
variações de ‘gostei muito’ (nota 7) a ‘desgostei muito’ (nota 1). Serão avaliados aroma, sabor e 
textura, propostos pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). Além desse, será avaliado teste de intenção 
de compra com escala de cinco pontos pela variação de nota 5, para ‘certamente compraria’, a 
nota 1, para ‘certamente não compraria’. A composição centesimal dos bombons produzidos será 
determinada por análises de: teor de umidade pelo método Karl Fischer, cinzas por incineração de 
resíduos em mufla a 550 ºC, carboidratos totais estimados por diferença, proteínas pelo método 
Kjeldahl clássico, gorduras totais por extração direta com éter etílico em extrator de Soxhlet. 
Além disso, serão quantificados os teores de gorduras saturadas e trans por cromatografia gasosa 
pela metodologia 996.06 AOAC. Por fim, será determinado para cada bombom o valor energético 
(kcal/100 g) utilizando-se dos fatores de conversão 4 kcal/g para proteínas, 9 kcal/g para lipídios e 4 
kcal/g para carboidratos.

3. Resultados e Discussão

As curvas de sólidos das três amostras são mostradas na Figura 1. As amostras apresentaram 
praticamente o mesmo comportamento, demonstrando-se que as características físicas das gorduras 
testes são muito similares às da gordura vegetal hidrogenada controle.
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Figura 1. Curvas de sólidos de gordura obtidas para as amostras analisadas

Fonte: A autora (2019).

A Tabela 1 apresenta os dados obtidos nos ensaios de dureza dos recheios para todas 
as formulações elaboradas. Diferenças significativas foram observadas (p <0,05) entre as três 
formulações de recheios analisadas. Comparadas com a formulação F1 controle, F1-A executou 
valores maiores de dureza, enquanto F1-B apresentou-se mais macia. Não foram observadas 
diferenças significativas (p <0,05) entre as produções de mesma formulação.

Tabela 1 - Resultados das análises do Texturômetro

Amostra Dureza (g) ± δ – 1ª Produção * Dureza (g) ± δ – 2ª Produção *
Recheio F1 3.391,0 ± 139.392,0 a A 3.669,5 ± 69.564,5 a A 
Recheio F1–A 5.358,0 ± 204.800,0 b B 5.314,5 ± 840,5 b B 
Recheio F1–B 2.303,5 ± 20.200,5 c C 2.272,5 ± 24,5 c C

* Letras iguais significam que não há diferença e letras diferentes (em linha ou coluna) indicam diferença significativa a 
p<0,05 pelo teste Tukey.
Fonte: A autora (2019). 

Como atividade posterior, será avaliada a composição nutricional e físico-química dos 
bombons de chocolate, um com a gordura original trans e outro com o substituinte sem trans 
analisado como melhor gordura teste. Além desse, realizar-se-á a avaliação sensorial para identificar 
a preferência entre as amostras, usando escala hedônica e pesquisa de intenção de compra. 

4. Conclusão

Os resultados obtidos indicam que o melhor substituinte se encaminha para a gordura A, 
utilizada na formulação do recheio F1-A. A SFC dessa gordura apresentou maior teor de sólidos 
quando comparada à curva da gordura controle, podendo ser vantajoso para recheios ao compor 
uma faixa aceitável requerida para o chocolate. O recheio F1-A, mesmo caracterizado com diferença 
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significativa (p <0,05) de textura para F1, pode ser adequado na substituição da gordura padrão por 
apresentar maior dureza à temperatura ambiente, isto, pela necessidade de texturas firmes para o 
recheio de chocolate. A análise físico-química indicará se os dois bombons apresentarão mesma 
composição centesimal e nutricional, diferindo na quantidade de ácidos graxos trans, que deverá 
ser inferior ou igual a 0,2 g por porção para que o chocolate seja designado como “zero trans”. Ao 
final da pesquisa, será avaliada a percepção por amostragem do consumidor final através da análise 
sensorial. O resultado indicará a preferência e a intenção de compra pelos bombons com ou sem a 
gordura trans, garantindo, assim, a viabilidade da substituição técnica de uma gordura pela outra.
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Resumo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o processo convencional de higienização 
de ordenhadeiras mecânicas canalizadas, utilizando detergentes alcalino clorado, ácido, neutro e 
sanitizante, comparando com o processo que se utilizou somente detergente enzimático e sanitizante. 
Os produtos utilizados para a higienização convencional, foram fornecidas por uma empresa 
fabricante da cidade de Estrela, enquanto que o detergente enzimático foi formulado em laboratório, 
com enzimas já pré-estabilizadas. Os testes foram aplicados em uma propriedade rural no interior de 
Lajeado, a qual possuía uma ordenhadeira mecânica canalizada, onde foram aplicados os produtos 
e coletados os dados para a realização do estudo. Dentre os quesitos avaliados estão a eficiência 
da higienização, tempo necessário para a realização do processo de limpeza, quantidade de água 
utilizada, além do comparativo de utilização de energia elétrica. 
Palavras-chave: Higienização, Convencional, Enzimático, Ordenhadeiras.

Introdução

Atualmente o leite é uma das principais matérias-primas para a produção de alimentos no 
Brasil. Segundo dados do IBGE (2017), foram industrializados em torno de 24,12 bilhões de litros de 
leite em 2017, o que representa um acréscimo de 4,1% em relação ao ano anterior. Com esse avanço 
na produção de leite, os equipamentos e processos precisaram acompanhar este aumento e continuar 
a se modernizarem, assim como as metodologias de trabalho, manejo, higienização e transporte, para 
que o produtochegue em condições adequadas ao laticínio.

Seguindo o processo de melhorar a qualidade do leite, o Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), publicou em 2018, através da Instrução Normativa (IN) n° 76, os novos 
parâmetros definidos para composição química, aspectos físico químicos, além de cuidados no 
transporte do leite do produtor até a indústria. Dentre os parâmetros que definem a qualidade do 
leite estão a Contagem Bacteriana Total (CBT) e a Contagem de Células Somáticas (CCS), onde o 
leite deve apresentar uma contagem bacteriana de até 300.000 UFC/ml e uma contagem de células 
somáticas de 500.000 CS/ml. Estes parâmetros garantem assim, ausência de microrganismos 
patogênicos ao ser humano e de resíduos de medicamentos veterinários, no caso, principalmente 
antibióticos e contaminação mínima com produtos químicos ou toxinas microbianas.
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Nesse sentido, o trabalho tem como propósito realizar o estudo de viabilidade do processo 
de higienização de ordenhadeiras mecanicas canalizadas, comparando a eficiênciado processo de 
limpeza convencional em relação ao uso de enzimas, afim de oferecer ao produtor um novo método 
de higienização que seja mais sustentável, que utilize menos recursos naturais, além de gerar um 
resíduo biodegradável.

Procedimentos Metodológicos

A metodologia empregada no estudo foi dividida em duas etapas: na Etapa 1 do estudo, a 
higienização do equipamento de ordenha foi realizada com o detergente alcalino clorado, seguindo as 
instruções de uso, conforme informado no rótulo do produto. Também foram utilizados um detergente 
ácido, que foi utilizado na limpeza ácida do processo, e um sanitizante a base de ácido peracético, 
para atuar na sanitização do equipamento de ordenha. Na Etapa 2, que ainda está em andamento, 
está sendo utilizado um detergente enzimático e um sanitizante a base de ácido peracético para a 
higienização da ordenhadeira.

Na primeira etapa a higienização da ordenhadeira foi realizada através das seguintes etapas: 
enxágue pós ordenha, lavagem com detergente alcalino clorado, enxágue, lavagem com detergente 
ácido, enxágue e sanitização. Já os procedimentos na Etapa 2 consistiram em enxágue após a ordenha, 
lavagem com detergente enzimático, enxágue e sanitização.

Foram analisadas amostras diárias de leite num período de 30 dias para cada etapa. As amostras 
foram analisadas no laboratório do leite do Unianálises, na Univates, onde foi realizado o ensaio 
para determinação e quantificação da Contagem Bacteriana Total (CBT), analisando os resultados 
juntamente com a temperatura e a umidade do dia de cada amostragem afim de demonstrar alguma 
coesão com as variações climáticas.

Resultados e Discussão

A Figura 1 apresenta um comparativo da Contagem Bacteriana Total em relação a 
temperatura realizada na Etapa 1. Como pode ser observado, o sistema convencional de higienização 
de ordenhadeiras mecânicas canalizadas é instável na faixa de temperatura de 15 a 20°C, podendo 
proporcionar uma higienização ineficiente.
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Figura 1. Comparação da Contagem Bacteriana Total em relação a temperatura.

A Figura 2 faz um comparativo entre a Contagem Bacteriana Total e a umidade na Etapa 1. 
Conforme pode ser verificado pelos resultados, o sistema convencional possui uma eficiência maior 
na higienização quando a umidade está mais próxima dos 100%

Figura 2. Comparação da Contagem Bacteriana Total em relação a umidade.

Com os resultados preliminares apresentados, percebe-se uma maior eficiência do sistema 
convencional na higienização de ordenhadeiras, em dias que a temperatura esteja próxima a 15°C e a 
umidade esteja acima de 80%.
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Conclusão

Através dos resultados preliminares, pode-se perceber que o sistema convencional de 
higienização de ordenhadeiras mecânicas canalizadas possui diversas variáveis que podem interferir 
na eficiência do procedimento de limpeza, neste caso analisadas as interferências da temperatura 
e da umidade. Na Etapa 2 será analisada a higienização das ordenhadeiras mecânicas canalizadas 
utilizando o detergente enzimático, comparando assim os resultados obtidos e a eficiências dos dois 
métodos de limpeza.
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Resumo. O leite é um dos produtos de origem animal de maior importância no setor da indústria de 
alimentos brasileira. Uma forma de agregar valor, aumentando o tempo de preservação em relação ao 
leite fluido é através da produção de queijo. Aproximadamente 90% do volume de leite utilizado no 
processo de fabricação de queijos, resultam em soro de queijo, que por sua vez contém uma fração 
dos sólidos do leite, incluindo proteínas do soro, sais minerais, e lactose. Sua composição confere 
alta carga orgânica, dificultando processos de tratamento e destinação final. A composição do soro 
de queijo exibe potencial nutricional, sendo utilizado no desenvolvimento de produtos com fins até 
mesmo funcionais. Este estudo teve como objetivo aplicar o processo de secagem de soros obtidos de 
diferentes tipos de queijos em secador tipo spray dryer de escala laboratorial. Os soros oriundos da 
fabricação de queijos tipo prato e muçarela foram coletados em laticínio do Vale do Taquari e estão 
sendo caracterizados quanto à atividade de água e teor de umidade. Após a secagem, serão avaliados 
os rendimentos da operação, e os pós obtidos caracterizando por meio de análises físico-químicas 
determinando os teores de lipídios, umidade, cinzas, proteínas, carboidratos, além da atividade de 
água. Os dados experimentais serão tratados estatisticamente para comparação dos resultados. Os 
rendimentos das secagens devem se mostrar semelhantes à dados de outros trabalhos, validando o 
emprego da secagem em spray dryer para obtenção dos soros em pó.
Palavras-chave: Soro de queijo. Secagem. Spray Dryer

1. Introdução

São destinados aproximadamente 30% do leite da produção mundial para a fabricação de 
queijos, que é uma forma de agregar valor, aumentar a vida de prateleira desta matéria-prima através 
de produto (BEZERRA, 2018). A transformação do leite em queijo se constitui em um processo 
de concentração do leite onde os componentes sólidos (gordura e proteína) são concentrados na 
coalhada enquanto as proteínas do soro, lactose e sólidos solúveis, são removidas com a separação 
do soro (PAULA e CARVALHO, 2009).

O soro de queijo é a parcela aquosa remanescente após a remoção dos componentes sólidos, 
que mantém aproximadamente 55% dos nutrientes do leite. Aproximadamente de 85 a 90% do 
volume do leite utilizado no processo de fabricação de queijos, resultam em soro, que por sua vez 
contém muitas partes dos sólidos representados por proteínas, sais minerais, vitaminas e lactose 
(KOSIKOWSKI, 1982; FOX e MCSWEENEY, 1998 apud PAULA e CARVALHO, 2009). 
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De acordo com Food Ingredients Brasil (2017), para obter o soro de queijo em pó deve 
submeter o soro a um processo de pasteurização e posteriormente deve ser realizada a centrifugação. 
Segundo Homem (2004) para auxiliar no processo, antes da secagem pode ser utilizada a técnica de 
cristalização, conferindo ao soro em pó menor higroscopicidade. 

A secagem por “spray drying” utiliza em um escoamento de ar quente a atomização de 
soluções concentradas, onde através do controle do tamanho das gotículas do spray, da temperatura 
do ar e da vazão de ar aquecido, se evapora a umidade ao mesmo tempo em que os sólidos ficam 
expostos a uma temperatura relativamente baixa, possibilitando a obtenção do soro de queijo em pó 
(FOOD INGREDIENTS, 2017).

O que era considerado resíduo dos processos de queijos, pode se tornar diferentes produtos 
através do processo de secagem. Um subproduto com perfil nutricional bem reconhecido, existindo 
pesquisas que exploraram as proteínas do soro como fonte para reduzir o nível de colesterol no sangue 
(SHARPE, GAMBLE, & SHARPE, 1994 apud YASMIN, BUTT, BAAK e SHAHID; 2015). Diante 
do potencial nutricional do soro de queijo em desenvolvimento de produtos com fins até mesmo 
funcionais, este estudo terá ênfase no processo de secagem de soros de diferentes tipos de queijos 
produzidos no Vale do Taquari, a fim de avaliar seus rendimentos, valor nutricional e indicando as 
diferenças encontradas entre os pós de soros obtidos.

2. Procedimentos Metodológicos

2.1 Material

Os soros de queijos in natura foram coletados em empresas de laticínios localizadas no Vale 
do Taquari – RS. Os soros de queijos oriundo da fabricação dos Queijos tipo Prato e Muçarela, em 
quantidade suficiente para realizar, a secagem, análises de caracterização e rendimentos. Os soros 
foram coletados e mantidos congelados até o momento das análises e das secagens.

2.2 Métodos

2.2.1 Análise dos soros in natura

Os soros coletados foram analisados nos laboratórios da Univates, sendo determinado o teor 
de umidade por secagem em estufa à 105 °C (IAL, 2008), o pH por peagâmetro de bancada, atividade 
de água por equipamento Aqualab, e cor por colorímetro Minolta (MC05).

2.2.2 Secagem dos soros

Os soros serão secos em secador tipo spray dryer marca LabMaq modelo MD 0.5, com as 
seguintes condições, determinadas através de testes preliminares: temperatura de saída: 95 °C, vazão 
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de alimentação 0,3 L/h, vazão de ar de spray de 40 L/min, vazão de ar de secagem de 1,5 m3/h, 
usando bico de duplo fluido de 1 mm.

2.2.3 Análise de rendimento por secador spray

O rendimento das secagens será determinado através da Equação (1):

Equação (1): 

2.2.4 Análises físico-químicas

Para avaliação das características físico-químicas dos soros secos de queijos obtidos por 
processo de secagem em secador do tipo spray dryer, serão realizadas determinações dos teores de 
lipídios por extração com solvente, umidade em estufa à 105°C, cinzas por calcinação em mufla à 
550°C, proteínas pelo método de Kjeldhal (fator de conversão do nitrogênio para proteína será de 
6,25), e carboidrato por diferença, conforme as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os 
ensaios citados serão em triplicata, sendo realizados nas dependências dos laboratórios de química 
do prédio 8 da Univates.

2.2.5 Análise colorimétrica

A determinação colorimétrica será realizada utilizando um colorímetro (Konica Minolta 
MC05). A técnica consiste em realizar as leituras das amostras em uma superfície branca, onde serão 
determinadas os parâmetros característicos das cores presentes nos soros de queijos. 

2.2.6 Análise estatística

Os dados experimentais serão analisados utilizando a análise de variância (ANOVA) e teste t 
de Student com intervalos de confiança de 95% (p ≤0,05) para poder determinar a significância das 
diferenças nos valores das médias.

3. Resultados e Discussão

Não existe resultado concreto até o momento, mas espera-se comparar os resultados dos dois 
tipos de soro em pó verificando ou não influência do tipo de queijo produzido nas características do 
soro em pó.
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4. Conclusão 

Os rendimentos das secagens devem se mostrar semelhantes à dados de outros trabalhos, 
validando o emprego da secagem em spray dryer para obtenção dos soros em pó.
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Resumo. O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade do desenvolvimento da bactéria láctica 
(BAL) endógena Lactobacillus paracasei ATR6 em soro de queijo (SQ) e soro de ricota (SR), bem 
como comparar os efeitos de proteção destes soros lácteos para o encapsulamento do microrganismo 
pela tecnologia do spray-drying. Para tanto, foi realizado o crescimento em frascos Erlenmeyer 
com os soros de queijo e ricota como meios de cultura, incubados em regime estático (incubadora 
bacteriológica) e sob agitação orbital (em shaker). O leite desnatado (LD) foi utilizado como meio 
de cultivo controle do crescimento de L. paracasei ATR6. Os resultados deste ensaio indicam que 
SQ e SR são meios de cultura adequados para o crescimento desta BAL, não demonstrando diferença 
significativa (p ≤ 0,05) quando comparados à viabilidade celular atingida no controle (LD). A análise 
estatística demonstrou, ainda, que a agitação não influencia no crescimento desta BAL. O consumo 
de lactose e a variação de pH ao longo do tempo variaram de acordo com o meio de incubação, sendo 
similares (p ≤ 0,05) em SQ e leite, mas menores em SR. Os ensaios de crescimento em biorreator e 
posterior spray-drying ainda serão realizados.
Palavras-chave: Bactérias ácido-lácticas. Soro de queijo. Soro de ricota. Produção de biomassa. 
Spray-drying.

1. Introdução

As bactérias ácido-lácticas (BAL) são microrganismos utilizados na indústria de alimentos 
como agentes de fermentação para produtos de origem vegetal, cárnea e láctea (JENSEN et al., 2012). 
Empregados como culturas starter ou não-starters, BALs são responsáveis pela padronização de 
processos e por contribuírem para qualidade sensorial, valor nutricional e inocuidade que resultam na 
extensão da vida de prateleira (SOUZA; DIAS, 2017). Microrganismos endógenos são aqueles que 
naturalmente habitam a matéria-prima, o ambiente ou os equipamentos utilizados para a manufatura 
dos produtos (MANGIA et al., 2013). Por fornecerem características singulares aos produtos, BALs 
endógenas são utilizadas na fabricação de alimentos regionais, como queijos típicos (GUARCELLO 
et al., 2016). O soro de queijo (SQ) é o principal sub-produto da indústria láctea, e contém cerca de 
60% dos componentes do leite, principalmente lactose, sais minerais e proteínas (DRAGONE et 
al., 2011). O SQ é reutilizado na fabricação de ricota, em que o soro de ricota (SR) é liberado, que 
é composto basicamente por lactose (CARVALHO; PRAZERES; RIVAS, 2013). Considerando a 
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presença de diversos nutrientes necessários para as BALs, os soros podem ser empregados como 
meios de cultura para o crescimento destes microrganismos. O spray-drying é uma tecnologia de 
secagem de suspensões líquidas, também sendo empregado como método de encapsulamento de 
compostos bioativos, incluindo microrganismos como as BALs (MACIEL et al., 2014). A presença de 
proteínas e açúcares é essencial para a formação de boas cápsulas (ĐORĐEVIĆ et al., 2014); sendo 
assim, os soros lácteos também possuem potencial de serem utilizados como agentes encapsulantes 
para o spray-drying de BALs. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade de 
desenvolvimento em SQ e SR da BAL endógena Lactobacillus paracasei ATR6 e comparar os 
efeitos de proteção destes soros lácteos para o encapsulamento do microrganismo pela tecnologia do 
spray-drying.

2. Procedimentos Metodológicos

2.1. Crescimento de L. paracasei ATR6 em frascos

Frascos Erlenmeyer contendo 180 mL de cada meio (SQ, SR e LD) foram inoculados com 
20 mL de uma cultura previamente incubada em caldo de Man, Rogosa e Sharpe (MRS) por 24 
a 48h e padronizada para Densidade Óptica a 600 nm (DO600) igual a 2,0 ± 0,1. Os frascos foram 
incubados em estufa bacteriológica (estaticamente) e em incubadora de agitação orbital (shaker), a 
250 rpm. As amostras foram nomeadas LDI, SQI e SRI para incubação estática, e LDS, SQS e SRS 
para incubação em shaker. O ensaio foi realizado por 48 h a 37 ºC em ambas as modalidades, em 
triplicatas. Para a avaliação da habilidade de multiplicação do L. paracasei ATR6 nos soros lácteos, 
foi realizada a contagem celular pelo método do plaqueamento em gota, no qual 10 μL da amostra 
diluída são plaqueados em ágar MRS. O consumo de lactose foi determinado pelo método do ácido 
dinitrossalicílico, que consiste na adição do reagente e posterior leitura em espectrofotômetro a 470 
nm (MILLER, 1959). A variação de pH foi mensurada por meio da leitura em pHmetro de bancada. As 
amostragens foram realizadas nos tempos 0, 12, 24, 36 e 48 h de incubação. O tratamento estatístico 
dos dados foi realizado por meio da análise de variância (ANOVA) seguido do teste de Tukey, com 
significância de 95% (p ≤ 0.05), utilizando o software BioEstat 5.3.

3. Resultados e Discussão

O resultado do crescimento (em log Unidades Formadoras de Colônias/mL) está apresentado 
na Tabela 1. Estes resultados indicam que não há diferença estatística (p ≤ 0,05) de viabilidade 
celular ao longo do tempo, independente do meio de cultivo utilizado. Com relação ao consumo 
de lactose ao longo do tempo de cultivo, o leite desnatado e o soro de queijo não demonstraram 
diferença estatística (p ≤ 0,05) no consumo final deste açúcar. No soro de ricota o consumo foi 
menor. Referente à variação de pH ao longo do tempo de incubação, a estatística revela que os 
menores valores são de SQI, SQS e SRI. No entanto, o ∆pH (inicial – final) foi maior para LDI, LDS, 
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SQI e SQS, alcançando 2,72, 2,69, 2,79 e 2,67, respectivamente, enquanto que as amostras de SRI e 
SRS apresentaram ∆pH de 1,86 e 1,53.

Tabela 1: Crescimento de L. paracasei ATR6 em leite, soro de queijo e soro de ricota, em ambos os 
regimes estático e agitado.

4. Conclusão

O SQ e o SR são meios adequados para o crescimento da BAL endógena L. paracasei 
ATR6. Mesmo que o último demonstre menor potencial de consumo da lactose e de variação de 
pH, o crescimento em ambos os meios é semelhante (p ≤ 0,05) ao em leite desnatado. Os ensaios de 
crescimento em biorreator e posterior spray-drying ainda serão realizados.
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Resumo. O bagaço de malte, principal resíduo do processo cervejeiro, possui um elevado teor proteico 
e de fibras, podendo ser utilizado como ingrediente em alimentos. O presente trabalho teve o objetivo 
de avaliar as características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais de linguiças frescais de carne 
suína, adicionadas de bagaço de malte. A adição desse ingrediente proporcionou um aumento no valor 
nutricional do produto. Ao final, serão avaliadas ainda as características tecnológicas e sensoriais e 
será realizada análise estatística, visando identificar diferenças significativas nas amostras.
Palavras-chave: Bagaço de malte. Resíduo. Linguiça. Valor nutricional.

1. Introdução

Durante o processamento da cerveja são gerados de 14 a 20 kg de bagaço de malte para cada 
100 L de cerveja produzida, segundo Cordeiro et al. (2012). Aliyu e Bala (2011) ressaltam que esse 
tipo de resíduo é rico em fibras, além de apresentar um expressivo teor proteico, variando de 15 a 
25%.

A linguiça do tipo frescal é um dos principais embutidos produzidos pelas indústrias e é 
consumido em todo o Brasil (Silva et al., 2013). As linguiças de carne de frango, suína, mista e 
toscana, estão entre os principais produtos frescais produzidos (Lemos e Yamada, 2003).

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar os efeitos da adição de bagaço de malte de 
cevada, resultante do processamento da cerveja, na fabricação de linguiça do tipo frescal suína. Foram 
avaliadas as características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais das diferentes formulações de 
linguiça ao longo de 10 dias de armazenamento sob refrigeração.

2. Material e métodos

Foram elaboradas quatro formulações de linguiça, sendo que uma delas foi a formulação 
controle (Formulação FC). Essa formulação teve função comparativa com as demais (F3, F6 e F9), 
onde foram adicionados 3, 6 e 9% de bagaço de malte, respectivamente.

No bagaço de malte e nas linguiças foram determinadas as concentrações de cinzas, umidade, 
proteínas, lipídeos, carboidratos e fibra bruta. Além disso, em ambos foi analisada a atividade de 
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água. Nas formulações de linguiça foi verificado também o pH e o grau de rancidez oxidativa, através 
da análise do índice de peróxido (IP). Para realizar as análises físico-químicas foram utilizadas as 
metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2008).

A análise de textura das linguiças foi realizada em um texturômetro através de ciclos de 
compressão e descompressão, enquanto a análise da cor foi realizada em um colorímetro (RAMOS; 
GOMIDE, 2007).

A análise sensorial foi realizada por um grupo 60 de provadores não treinados, os quais 
analisaram as características de aparência, cor, sabor, aroma, textura e aceitação global das linguiças. 
Os resultados das análises físico-químicas, tecnológicas e sensoriais foram avaliados estatisticamente 
pela análise de variância (ANOVA), descrito no Manual do Instituto Adolfo Lutz (2008).

3. Resultados e discussão

Na Tabela 1 estão representados os resultados das análises físico-químicas realizadas no 
bagaço de malte após o processo de secagem. 

Tabela 1 – Resultados das análises físico-químicas realizadas no bagaço de malte.

 Bagaço de malte seco
Cinzas (%) 3,77 ± 0,01
Umidade (%) 7,78 ± 0,23
Proteínas (%) 19,72 ± 0,29
Lipídeos (%) 2,05 ± 0,19
Carboidratos (%) 67,09 ± 0,24

Nagy et al. (2017) encontraram o teor de 3,80% de cinzas, 7,90% de umidade, 13,50% de 
proteína, 4,80% de lipídeos e 70% de carboidratos para o bagaço de malte que foi utilizado para 
fabricação de uma linguiça defumada. Segundo Musatto et al. (2006), a composição centesimal do 
bagaço pode variar, dependendo da variedade de cevada utilizada. 

Na Tabela 2 estão representados os resultados das análises físico-químicas realizadas nas 
linguiças após o 1º dia de armazenamento.

Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas após o 1º dia de armazenamento.

 LC L3 L6 L9
Cinzas (%) 2,46 ± 0,43 2,61 ± 0,21 2,78 ± 0,13 2,96 ± 0,10
Umidade (%) 64,55 ± 0,48 60,11 ± 0,61 59,22 ± 0,46 58,68 ± 0,89
Proteínas (%) 15,61 ± 0,48 16,67 ± 0,48 16,73 ± 0,60 17,21 ± 0,41
Lipídeos (%) 10,31 ± 0,43 10,46 ± 0,40 10,99 ± 0,9 10,95 ± 0,64
Carboidratos (%) 7,08 ± 0,29 10,15 ± 1,05 10,28 ± 0,69 10,31 ± 1,05

Os resultados da formulação LC são semelhantes aos encontrados por Silva et al. (2013), em 
uma linguiça de carne suína e caprina. Os autores verificaram o teor de 3,46% de cinzas, 65,5% de 
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umidade, 16,8% de proteínas e 14,27% de lipídeos. O fato dos autores terem utilizado uma maior 
concentração de gordura explica o aumento no teor de lipídeos. As demais formulações apresentaram 
valores diferentes, devido adição do bagaço de malte, mas todas estão de acordo com a legislação 
(BRASIL, 2000).

4. Conclusão

A partir dos resultados preliminares é possível observar que o bagaço de malte é um subproduto 
com uma elevada concentração de proteínas e carboidratos, com 19,72% e 67,09%, respectivamente. 
Essas características proporcionaram um aumento no valor nutricional das linguiças. 

Serão analisadas ainda as características físico-químicas das linguiças ao longo de 10 dias 
de armazenamento, além das características tecnológicas e sensoriais. Ao final, serão apresentados 
os resultados estatísticos de todas as análises, com o objetivo de verificar se houve ou não diferença 
significativa entre as amostras.
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Resumo. A aplicação de subprodutos da produção de vinho como ingrediente em diversos tipos de 
alimentos vem sendo amplamente estudada, pois a uva contêm compostos fenólicos, substâncias 
que possuem ação antioxidante, e que ainda estão presentes de forma expressiva nos subprodutos 
na vinificação. O objetivo deste trabalho é elaborar e avaliar as características físico-químicas, 
microbiológicas, tecnológicas e sensoriais da linguiça tipo calabresa elaborada com a adição da 
farinha de soja com semente de uva (FSSU), ao longo de dois meses de armazenamento. Foram 
elaboradas quatro formulações de linguiça. A primeira formulação foi considerada a controle, a 
segunda teve a inclusão de lactato de sódio, e a terceira e a quarta tiveram a adição da FSSU em 
diferentes proporções. Todas as formulações estão sendo avaliadas em relação as suas características 
físico-químicas, microbiológicas, tecnológicas e sensoriais. Os resultados obtidos até o momento 
demonstram que a adição de FSSU não interfere de forma expressiva nas características físico-
químicas, microbiológicas, sensoriais e tecnológicas da linguiça. Mas ainda é necessário realizar a 
análise estatística dos dados a fim de determinar se há diferença significativa entre as formulações.
Palavras-chave: Farinha de uva. Antioxidante. Linguiça.

1 Introdução

A utilização de subprodutos de alimentos vegetais vem despertando o interesse das indústrias 
alimentícias, uma vez que grande parte desses subprodutos possuem concentrações expressivas de 
nutrientes, principalmente de compostos fenólicos, com características de substâncias bioativas. 
A uva contém elevados teores de compostos fenólicos, os quais possuem ação antioxidante, e não 
são totalmente extraídos durante a fabricação de vinho. Consequentemente os subprodutos dessa 
industrialização ainda possuem concentrações expressivas de compostos fenólicos (JACQUES et al., 
2014). 

Nos produtos cárneos os lipídios são importantes componentes, pois conferem características 
sensoriais desejáveis. A linguiça pode ter em sua composição de 30 até 35% de gordura. Entretanto isso 
a torna um produto suscetível à oxidação e compromete sua qualidade e vida útil (SHIMOKOMAKI 
et al., 2006). A auto-oxidação dos lipídios pode ser retardada por substâncias antioxidantes, que 
podem ser de fontes naturais ou artificiais. Nesse contexto, as ações antioxidante e antimicrobiana 
de substâncias como polifenóis naturais, que estão presentes em plantas e alimentos derivados, estão 
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sendo amplamente pesquisadas (CAMPBELL-PLATT, 2015; LUIZ; DA SILVA; ZERMIANI, 2017). 
Diante do exposto, é promissora a realização de estudos que objetivam utilizar antioxidantes naturais, 
provenientes de subprodutos de alimentos vegetais, na elaboração de produtos cárneos.

O objetivo do trabalho é elaborar e avaliar as características físico-químicas, microbiológicas, 
tecnológicas e sensoriais, ao longo de dois meses de armazenamento, da linguiça tipo calabresa 
elaborada com a adição de farinha de soja com semente de uva (FSSU).

2 Procedimento Metodológico 

A FSSU foi elaborada por meio da mistura de sementes de uva moídas e farinha de soja 
desengordurada. Essa mistura foi submetida a um processo de extrusão e uma segunda etapa de 
moagem para ajuste de granulometria. Para sua caracterização realizaram-se análises de cinzas, 
lipídios, proteínas, umidade, fibra, rancidez oxidativa e pH, utilizando as mesmas metodologias 
empregadas nas análises da linguiça. 

Foram produzidas quatro formulações de linguiça tipo calabresa, sendo uma a formulação 
controle, elaborada com ingredientes comumente utilizados pela indústria na fabricação desse tipo 
de linguiça, o que inclui a adição de aditivos com diferentes funções. Na segunda formulação foi 
acrescentado o lactato de sódio e nas demais adicionou-se a FSSU em diferentes proporções. 

Após elaboração, as linguiças foram analisadas para a quantificação das concentrações de 
cinzas, lipídios, proteínas e umidade, conforme metodologias descritas no Manual do Instituto Adolfo 
Lutz (2008). A determinação de pH também foi realizada utilizando metodologia descrita no Manual 
do Instituto Adolfo Lutz (2008). O grau de rancidez oxidativa foi analisado com base na Instrução 
Normativa (IN) n° 20, de 21 de julho de 1999 (BRASIL, 2000). Para determinar o teor de atividade 
de água foi utilizado o equipamento Aqualab e a análise de cor foi realizada utilizando o colorímetro 
Konica Minolta CM-5. As análises realizadas para avaliação dos aspectos microbiológicos foram 
contagem total de mesófilos aeróbios, contagem de coliformes totais e termotolerantes, utilizando 
metodologias descritas na IN nº 62, de 26 de agosto de 2003 (Brasil, 2003). Para a contagem total 
de bolores e leveduras e Staphylococcus aureus utilizou-se o método Compact Dry da Hyserve e a 
análise de bactérias láticas foi realizada conforme o método descrito pelo Compendium of American 
Public Health Association (APHA, 1995). Quanto às características sensoriais, utilizou-se o Teste 
Afetivo – Teste de aceitação por escala hedônica, para avaliação dos atributos aparência, odor, sabor 
e textura, também foi avaliada a aceitação global e possível intenção de compra do produto. A análise 
sensorial foi realizada por 42 provadores não treinados (DUTCOSKY, 2007).

3 Resultados e discussão

Até o momento foram realizadas todas as análises físico-químicas, tecnológicas, 
microbiológicas e sensoriais, porém ainda não foi realizada a análise estatística dos dados, bem como 
a discussão dos resultados. Os resultados de lipídios e proteínas das linguiças encontram-se de acordo 
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com o estabelecido pela legislação brasileira vigente, porém o mesmo não ocorreu para todos os 
resultados de umidade (BRASIL, 2000). Também foi possível verificar que houve um aumento no teor 
de proteína para as formulações com adição da FSSU. Não houve presença de peróxido em nenhuma 
das formulações da linguiça. Os resultados microbiológicos indicam um aumento de bactérias láticas 
no decorrer do armazenamento, mas não se pode relacionar esse aumento com a utilização da FSSU. 
Os demais resultados encontram-se de acordo com o estabelecido pela legislação. Quanto às análises 
sensoriais foi possível perceber que todas as formulações tiveram uma boa aceitação. 

5 Conclusão

Com base nos resultados obtidos até o momento conclui-se que a adição de FSSU não interfere 
de forma expressiva nas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Com a análise 
estatística será possível verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as formulações.
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Resumo. Ensaios in silico surgem como uma alternativa para acelerar a pesquisa de novos compostos 
bioativos. Ferramentas como QSAR realizam uma modelagem de moléculas para a avaliação das 
propriedades de moléculas químicas. Os óleos essenciais, oriundos das vias metabólicas secundárias 
das plantas, constituem uma das classes mais estudadas de moléculas orgânicas naturais. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a utilização da ferramenta in silico QSAR na predição de atividades 
biológicas de componentes majoritários de óleos essenciais. Utilizando o laudo gerado pelo webserver 
QSAR, serão avaliadas as propriedades de maior relevância nos compostos majoritários de amostras 
de óleos essenciais.
Palavras-chave: in silico; QSAR; compostos naturais; óleo essencial; farmacologia.

Introdução

Com a impossibilidade de testar todos os compostos químicos e farmacêuticos existentes no 
ambiente, se faz necessário a realização de ensaios in silico como QSAR (relação quantitativa de 
estrutura-atividade) para modelagem de moléculas para a avaliação de risco de compostos químicos. 
O QSAR é um webserver que correlaciona as propriedades químicas das moléculas usando vários 
parâmetros quantitativos, obtidos computacional ou experimentalmente. Utilizando em pesquisa, essa 
ferramenta pode nos fornecer uma previsão das propriedades de compostos químicos não testados e/
ou novos, podendo explicar seus efeitos em relação às suas estruturas e propriedades, permitindo-nos 
identificar as características que contribuem para a atividade biológica e toxicidade das moléculas 
estudadas (Roy, 2015).

Os óleos essenciais normalmente são misturas complexas produzidas através das vias 
metabólicas secundárias das plantas, possuindo geralmente dois ou três compostos majoritários, que 
podem ser classificados em dois grandes grupos químicos, terpenos e fenilpropanóides (Smith, 2018).

Este trabalho tem como objetivo realizar a avaliação do uso da fermenta QSAR na previsão 
das propriedades biológicas de moléculas orgânicas extraídas a partir de óleos essenciais.
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Revisão Bibliográfica

Relação Quantitativa de Estrutura-atividade – QSAR (quantitative structure-activty 
relationship)

O funcionamento do webserver QSAR baseia-se na identificação de atributos estruturais e/ou 
propriedades físico-químicas associadas à sua atividade, e utiliza dessas informações para criar uma 
predição para uma molécula não estudada. Estes modelos de predições oferecem o risco potencial 
de novos candidatos a formulações de produtos no início do desenvolvimento, não havendo a 
necessidade de síntese química e fornecendo suporte para a regularização de uma substância (Hsu, 
2018). Modelos de predição de QSAR além da fácil aplicação e eficiência em termos de tempo e 
custo financeiro, contribuem para a compreensão do mecanismo da atividade biológica que estão 
sendo modelados (Lessigiarska, 2006).

Óleos Essenciais

Óleos essenciais são obtidos por destilação a vapor das folhas das plantas (Isman, 2006). 
Os componentes majoritários dos óleos essenciais podem ser estudados para serem aproveitados 
como ferramentas de grande valor para o controle de pragas na agricultura (Fagodia, 2017), pois 
suas propriedades não causam efeitos prejudiciais ao ambiente e são, em sua maioria, consideradas 
substâncias químicas seguras (Batish, 2008). Com o uso frequente de pesticidas nas plantações, 
resíduos podem ser frequentemente encontrados em alimentos, corpos de água, solo e ar (Villaverde, 
2016). Com isso, óleos essenciais vêm se tornando uma interessante alternativa de substituição aos 
pesticidas sintéticos, pois seus efeitos são menos impactantes negativamente sobre a saúde e ao meio 
ambiente (Xie, 2017).

Metodologia

Os testes serão realizados com os compostos majoritários do óleo essencial a ser cedido 
pelo grupo de pesquisa do projeto “Estudo etnobotânico, químico e atividade biológica de plantas 
brasileiras”. O laudo de predição será gerado pela base de dados dinamarquesa QSAR disponível no 
site http://qsar.food.dtu.dk/ e a avaliação será feita inserindo a molécula no campo de busca, podendo 
ser feita pelo desenho da estrutura ou buscando o composto pelo nome em inglês. As propriedades 
avaliadas serão voltadas para a ADME (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) da 
saúde humana como irritação e sensibilização, desenvolvimento de toxicidade, genotoxicidade e 
carcinogenicidade. 

Os resultados serão fornecidos pelos bancos de dados Battery, CASE Ultra, não se posui base 
para realizar a avaliação, negativo (NEG) e positivo (POS), e nos informando também se a avaliação 
está dentro do domínio de aplicabilidade (IN) ou fora do domínio de aplicabilidade (OUT) e Nota: 
NA (Not Available) quando não disponível. Com o laudo gerado, será feita a seleção e avaliação das 
propriedades conforme o seu destaque dentre as demais.
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Resultados Obtidos

Foi realizado um pré-teste de predição das atividades biológicas do 1,8-cineol, esse 
componente corresponde a cerca de 30% na composição do óleo essencial de Psidium salutare. Os 
parâmetros avaliados são irritação e sensibilização, desenvolvimento de toxicidade, genotoxicidade, 
teste de mutação por reversão bacteriana e carcinogenicidade.
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Resumo. O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C encontra-se presente em frutas 
cítricas, sendo as principais o limão e a laranja e faz parte das vitaminas hidrossolúveis, que se 
dissolvem facilmente em água. As principais funções da vitamina C são manutenção do tecido 
conjuntivo, fortalecimento do sistema imunológico, além de ser um poderoso antioxidante colaborando 
também na síntese de alguns aminoácidos. Para garantir que a presença da vitamina C contemple a 
quantidade mínima exigida para sucos artificiais o objetivo principal da pesquisa é realizar análises 
de vitamina C em sucos industrializados, tanto sólidos quanto líquidos, fazendo-se comparativos 
com a descrição de sua embalagem, a legislação e dados obtidos em outras pesquisas. A metodologia 
analítica seguida está divida em determinação de vitamina C pelos métodos de Tillmans e redução de 
íons cúpricos, análises de pH e ponto de fusão, afim de detectar possíveis interferentes nas análises. O 
plano de amostragem será composto de cinco marcas de suco de laranja em estados sólido e líquido, 
realizando-se testes em triplicata de lote e amostra. Os resultados esperados apontam para uma 
garantia da qualidade dos produtos, tendo em vista a confiabilidade dos consumidores.
Palavras-chave: Vitamina C; Preparado sólido para refresco; Suco de Laranja Industrializado.

INTRODUÇÃO

A laranja é uma das frutas do grupo familiar Rutaceae, ou famílias dos cítricos. Sua origem é 
datada na Ásia em 2500 a.C., e por conta de suas características é uma das frutas mais consumidas no 
mundo, sendo ela de forma in natura ou artificial. 

O Brasil atualmente é o maior produtor de laranja mundial, mas seu consumo só deu-se em 
larga escala devido à forma industrializada de venda, sendo em preparos sólidos para refresco e 
sucos industrializados, de forma a garantir praticidade ao consumidor (SHAW, P.E. et. al., 1991). Os 
preparados sólidos para refresco podem ser definidos como produtos à base de suco ou de polpa da 
fruta original desidratado, com a incorporação de aditivos aprovados pela legislação (DROUZAS, et 
al., 1999). Já o suco industrializado, definido como uma bebida não fermentada e não diluída, obtida 
da parte comestível da laranja, deve seguir um processamento tecnológico de preparo específico, que 
garanta condições iguais ao da forma natural (MAPA, 2013).

Por meio desta pesquisa busca-se determinar a concentração de vitamina C descrita nos rótulos 
das embalagens de preparados sólidos para refresco e sucos industrializados, ambos de laranja e 



508 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

verificar se as concentrações atingem a porcentagem mínima pré-determinada. Essa determinação 
será regida pelos métodos descritos pelo Instituto Adolf Lutz. Ainda de forma a inibir fatores físico-
químicos, que podem vir a reagir com a substância em questão, serão realizadas análises de ponto de 
fusão e pH.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As amostras compreendem sucos industrializados, tanto no estado sólido quanto no líquido. 
Os testes serão realizados em triplicata, variando-se marcas e lotes dos respectivos sucos. Sendo 
destas a variação de 05 marcas e três lotes para os produtos em questão.

Os métodos utilizados no procedimento seguiram a metodologia do Instituto Adolf Lutz (IAL), 
são eles: secagem por perda de dessecação (umidade) – secagem direta em estufa a 105 ºC de acordo 
com a metodologia nº 012 do IAL. Para a determinação de pH foi utilizado o método nº 017 do IAL, 
que pode ser realizado de forma colorimétrica ou eletrométrica, determinação espectrofotométrica 
de vitamina C por redução de íons cúpricos, regida pelo método nº 366 do IAL, determinação de 
vitamina C pelo método de Tillmans, descrita pelo nº 365 do IAL e a determinação da pureza da 
Vitamina C por ponto de fusão com aparelho elétrico seguindo a metodologia nº 008 do IAL.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Para a determinação de vitamina C presente em preparados sólidos para refresco, utilizando-
se o método de redução por íons cúpricos, fez-se necessário a determinação da curva padrão de 
calibração a partir de ácido ascórbico PA com o objetivo de realizar a quantificação da substância em 
questão em qualquer amostra comercial, a partir dos dados da curva.

Após as análises o teor de ácido ascórbico (AA), expresso em mg de AA/g de suco, foi 
determinado pelo método de Redução por íons cúpricos, bem como o pH de cada amostra, resultados 
estes expressos naTabela 01. 

Tabela 01. Resultados de AAmg/g e pH em preparados sólido para refresco.

AMOSTRA ABSORVÂNCIA AA mg/g Padrão de AA mg/g pH
R1A 0,789 ± 0,11 3,33 ± 0,47 1,36 3,27
R2A 0,428 ± 0,01 1,78 ± 0,05 1,36 3,15
R1B 0,471 ± 0,12 2,62 ± 0,69 1,13 2,76

Fonte: Do autor, 2019.

Os resultados obtidos na análise permitem concluir que as amostras comerciais apresentam 
variações de concentração de ácido ascórbico dentro dos lotes, estabelecidos. Todos os valores 
obtidos encontram-se acima dos indicados nos rótulos das embalagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia selecionada para as análises da vitamina C no suco de laranja possibilitaram 
identificar que nos sucos industrializados, em relação aos preparados sólidos para refresco, a 
quantidade de ácido ascórbico ultrapassa a determinada na embalagem do produto, isso é relevante 
pelo alto poder de oxidação da substância. Mas os valores apresentados nas embalagens são para 
mínimos de ácido ascórbico no produto final, assim todos se encontraram dentro da legislação. 

Para a integralização da pesquisa ainda serão realizadas as análises de determinação de 
vitamina C pelo método de Tillmans, com a finalidade de garantir confiabilidade nos resultados e 
metodologia aplicada pela prática de redução por íons cúpricos, bem como pH e ponto de fusão.
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Resumo. Com o desenvolvimento de áreas como a tecnologia de alimentos, o setor industrial 
alimentício busca melhorias contínuas para as principais tendências do mercado. Considerando além 
da qualidade do produto, esta a preocupação com a segurança dos consumidores, não só por parte 
das indústrias, mas também e principalmente de legislações. Nesse contexto, a gestão de materiais 
estranhos como um dos requisitos para certificações em normas reconhecidas da indústria alimentícia. 
A gestão tem como objetivo eliminar ou prevenir a potencialidade de contaminação mediante 
a quebra destes materiais, ou então, quando necessário, gerar monitoramentos e controles. Neste 
trabalho são classificados os materiais físicos, onde se incluí os vidros, madeiras, metais e plásticos. 
Segundo normas de segurança dos alimentos, para a gestão dos materiais estranhos, são necessárias 
a listagem desses e a localização exata, bem como a análise de risco. A análise de risco avalia um 
potencial contaminante, sua severidade e probabilidade de ocorrência. Após essas determinações é 
possível determinar procedimentos de controle e monitoramentos. Portanto, o objetivo deste trabalho 
é implementar um procedimento de gestão de materiais estranhos em indústria alimentícia, com 
orientações da correta manipulação e disponibilização destes e por meio da avaliação de riscos, criar 
monitoramentos e controles. 
Palavras-chave: Materiais Estranhos. Gestão da Qualidade. Análise de risco. Indústria alimentícia. 

1. Introdução

Dentro do gerenciamento total da qualidade, está o sistema de gestão de segurança dos 
alimentos, com isso, a empresa deve assegurar mediante implementação de procedimentos, 
documentos e registros a segurança à saúde do consumidor (BERTOLINO, 2010).

De acordo com a NBR ISO 22000:2006 a segurança de alimentos tem como definição que 
o alimento não causará dano quando preparado e/ou consumido de acordo com seu uso pretendido 
(ABNT, 2006). Portanto, dentro da indústria a segurança dos alimentos tem como objetivo avaliar os 
riscos de perigos conhecidos em toda cadeia produtiva a fim de estipular controles para proteção a 
saúde do consumidor (GAVA, 2008).

Neste contexto, matéria estranha é definida em legislação como qualquer material não 
constituinte do produto associado a condições ou práticas inadequadas na produção, manipulação, 
armazenamento ou distribuição (ANVISA, 2014).
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A presença de materiais estranhos é uma das principais preocupações das indústrias de 
alimentos (GRAVES et al., 1998). O principal fator que faz que os controles sejam tão importantes 
é a severidade, pois os problemas que podem causar são desde engasgamentos a cortes no trato 
gastrointestinal (NEVES, 2006).

A gestão de materiais estranhos, ou como habitualmente conhecida, a política de vidros e 
plásticos duros, tem como objetivo, eliminar ou prevenir a potencialidade de contaminação mediante 
a quebra destes materiais, descrever a maneira correta de manipulação, práticas adequadas caso ocorra 
e ainda estabelecer monitoramentos e controles para prevenção de contaminação (LEVORATO, 
2013).

Desta maneira, a análise de risco vem como uma ferramenta para auxiliar na tomada de 
decisões e contribuir em processos de melhoria contínua, facilitando assim a concepção do risco em 
busca de controles e monitoramentos com a prevenção à saúde do consumidor (FAO, 2005). 

1.2 Objetivos

O trabalho tem como objetivo geral a implementação de procedimento de gestão de materiais 
estranhos em indústria alimentícia, buscando por meio da análise de riscos criar monitoramentos e 
controles desses materiais. 

2. Procedimentos Metodológicos 

A metodologia da análise de risco baseou-se no Codex Alimentarius, onde se deve seguir uma 
abordagem ordenada que consiste em três componentes básicos: avaliação, gestão e comunicação de 
risco. Para cada etapa, avaliou-se a implementação com auxílio dos requisitos de risco de material 
estranho, metal, vidro quebrado e madeira da norma IFS Food versão 6.1. A implementação se dará 
através da descrição de procedimento e registros de controle e monitoramento. 

3. Resultados e Discussão

De acordo com o primeiro componente da análise de risco realizou-se o levantamento dos 
materiais estranhos, por setor, com localização exata, para posterior avaliação de risco, conforme 
estabelecido na norma IFS Food. 

Para análise de risco será elaborada a política de avaliação de risco, onde será determinada 
os critérios e avaliação, bem como os avaliadores. Por fim, serão elaboradoras monitoramentos e 
controles para gerenciamento dos riscos, de acordo com a avaliação realizada. 

4. Conclusão 

Em consideração a importância da gestão de materiais estranhos, espera-se que a 
implementação do procedimento vá interferir diretamente na indústria. Primeiramente o controle 
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irá permitir uma abrangência maior da gestão da qualidade com ênfase na segurança dos alimentos 
e ainda, irá instigar a validação de métodos como a análise de risco para tomada de decisões. As 
confirmações se darão na continuação do desenvolvimento do trabalho e aplicação dos procedimentos 
elaborados.
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Resumo. O presente trabalho aborda a Inteligência Artificial aplicada sobre a análise de risco de 
concessão de crédito a consumidores do setor varejista, problema comum encontrado em instituições 
que trabalham com crediários. Tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação Web API, que 
através de uma estrutura de Redes Neurais Artificiais e aprendizado de máquina (machine learning), 
seja capaz de prever se um tomador de crédito será um bom ou mal pagador no futuro, mediante um 
resultado de credit scoring. Junto a isto, também será implementado um recurso para simulações de 
crédito, que possui como objetivo encontrar, por meio de busca exaustiva, as formas de negociação da 
dívida mais garantidas de serem honradas e cumpridas pelo tomador. Espera-se como resultados que 
a aplicação consiga acertar as suas previsões e simulações, baseadas e comparadas a dados históricos 
efetivamente aplicados.
Palavras-chave: Risco de crédito, Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial, Simulação de 
crédito.

1. Introdução

O setor varejista tem demonstrado ao longo dos anos, um aumento de interesse sobre assuntos 
relacionados à concessão de crédito ao consumidor e seus riscos. O crédito é uma das formas de 
comercialização mais comuns utilizadas e é a que possui maiores possibilidades de prejuízos às 
instituições, devido às prováveis inadimplências por parte de seus clientes tomadores do benefício.

Para a avaliação de risco de crédito, a alternativa mais comum é utilizar sistemas de informação 
especialistas, que buscam através de regras pré-programadas fazer uma leitura dos dados do perfil de 
um tomador e categorizá-lo, como um possível bom ou mal pagador. Normalmente esta informação é 
obtida através de uma pontuação numérica e este processo é conhecido como credit scoring.

Outra técninca possível é a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNAs), que são programas 
computacionais que tentam simular o funcionamento de redes neurais biológicas e são utilizadas 
quando existe a necessidade de prever informações baseadas em dados históricos precedentes. Com 
processos de aprendizado de máquina (machine learning), elas adquirem conhecimento através de 
padrões encontrados nas informações passadas à elas e são capazes de prever resultados a partir de 
novos dados.
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Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma aplicação Web API, que seja possível de 
integração a outros sistemas de informação e que a partir de dados recebidos referentes a um perfil 
de um tomador, seja avaliado e calculado o seu credit score e as melhores formas de negociação do 
crédito a serem concedidas.

2. Crédito

Para facilitar e condicionar a comercialização de bens e serviços consumíveis, foi depositado 
ao consumidor um termo de confiança, criando-se então o crédito, que tornou-se o responsável 
pela maior parte das receitas das empresas (SANCHES; ZENI, 2013). Segundo Schrickel (1995), o 
crédito por definição, é a disposição ou ato de vontade de alguém ceder ou destacar temporariamente 
a um terceiro, parte de seu patrimônio, tendo a expectativa de que o investimento seja retornado de 
forma integral, conforme o prazo de tempo estipulado e acordado.

No mercado financeiro, a mais antiga forma de risco é o risco de crédito. Corresponde à 
consequência entre uma transação financeira de um doador e um tomador do crédito. O ato de 
emprestar uma quantia a alguém, acompanha a incerteza em relação ao seu retorno, a probabilidade 
de não ser recebida de volta (FIGUEIREDO, 2001). Segundo Mendonça (2002), o Credit Scoring é 
um modelo estatístico, desenvolvido para que concessoras de crédito possam avaliar o risco de um 
determinado solicitante tornar-se um mau pagador no futuro.

3. Inteligência Artificial

Na área da computação, utiliza-se a expressão Inteligência Artificial para denominar o 
estudo do comportamento inteligente. Segundo Ribeiro (2010), a Inteligência Artificial busca 
o desenvolvimento de métodos computacionais para simular o comportamento humano em 
determinadas funções.

Conforme Azevedo (2005), uma das linhas de pesquisa sobre Inteligência Artificial é a 
Conexista, que propõe o desenvolvimento da inteligência simulando neurônios e suas interligações, 
mais conhecido como Redes Neurais Artificiais (RNA). Segundo Martins et al (2008), Redes Neurais 
Artificiais são conjuntos de métodos e procedimentos computacionais, que retratam um modelo 
matemático humildemente inspirado na estrutura neural de seres vivos inteligentes, que adquirem 
conhecimento através da experiência. Uma vez treinada, a Rede Neural pode fazer a reprodução/
previsão dos dados de saída, para os novos dados de entrada (FINOCCHIO, 2014).

4. Metodologia

O modelo de pesquisa do trabalho é do tipo Experimental e Exploratório, que segundo Almeida 
(2017), busca através de levantamento bibliográfico, análise de exemplos e entrevistas, proporcionar 
maior familiaridade com o problema abordado. 
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Quanto a abordagem da pesquisa, o trabalho usufrui dos métodos Qualitativo e Quantitativo, 
pois, além de buscar métricas quanto a confiabilidade das informações resultantes da RNA e das 
simulações, busca também o aprofundamento no assunto, o porquê dos casos.

Para o desenvolvimento do solução de Credit Scoring estão sendo utilizadas as seguintes 
ferramentas: Python como linguagem principal de programação, Django Rest Framework, Keras 
e Google Tensorflow para implementação da Rede Neural, banco de dados PostgreSQL e Docker 
Containers.

4. Desenvolvimento

A solução desenvolvida neste trabalho é uma aplicação Web API, que possui como função o 
recebimento das informações de um possível tomador de crédito e o retorno resultante de um credit 
score referente ao perfil do cliente, junto a uma listagem de possíveis melhores formas de negociação, 
onde cada uma também recebe um score, simulados e avaliados pela ferramenta.

A geração do credit score será feita por uma Rede Neural Artifical, pré-treinada a partir de 
dados históricos de vendas efetivadas por uma rede de lojas do setor varejista. Estes dados foram 
obtidos, limpados e armazenados em uma tabela no banco de dados. Antes de serem aplicados à 
rede, foram pré-processados e serão aplicados à uma Árvore de Decisão, para que, deste modo, 
seja possível uma visualização mais clara das relações entre os dados e possibilite a remoção de 
informações irrelevantes para a RNA.

O desenvolvimento das simulações será feito através de técnicas de backtracking, contudo, os 
resultados referentes a valores numéricos reais, se farão através de intervalos, por exemplo, 0 a 100, 
100 a 200 e assim sucessivamente, pois se torna impossível fazer simulações de valores reais, sendo 
que o aprendizado da RNA também se deve através de categorizações de intervalos de valores.

A comunicação com a aplicação é feita via API REST, onde os dados do tomador são enviados 
a ela no formato JSON e respondidos pela ferramenta no mesmo formato, exigindo um token de 
autenticação ao cabeçalho de cada requisição.
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Resumo: As redes neurais têm sido muito utilizadas no desenvolvimento de pesquisas nos últimos 
anos, mesmo que tais técnicas já existam há décadas na literatura. Com o advento de hardware 
massivamente paralelo e de custo acessível, somente agora o emprego de redes neurais conseguiu 
atingir níveis de precisão acima de seres humanos. Redes neurais para a classificação de imagens 
tipicamente seguem a arquitetura de Redes Neurais Convolucionais (RNC), sendo hoje a abordagem 
mais utilizada. A utilização de bibliotecas de alto nível como o Keras permite um ciclo rápido 
de experimentação, ancorado em bibliotecas de baixo nível como o TensorFlow que garantem a 
eficiência dos processos de treino e avaliação. Este trabalho tem como objetivo analisar o problema 
de classificação automática de fotos de algumas espécies de felinos, usando com base as diferenças 
de padrão em suas pelagens. Uma possível aplicação seria o rastreamento de indivíduos em seu 
habitat natural, para preservação das espécies. Este estudo também pode auxiliar na compreensão 
de quais são os mecanismos biológicos que criam esse tipo característico de pigmentação, pois irá 
construir uma medida quantitativa de similaridade entre padrões biológicos. Para tanto, este trabalho 
visa a construção e treinamento de uma rede neural do tipo RNC para a classificação de imagens de 
leopardos e chitas, a ser aplicada tanto em imagens reais, quanto em imagens sintéticas.
Palavras-chave: Inteligência Artificial. Aprendizado de máquina. Redes Neurais. Redes Neurais 
Convolucionais. Classificação de Imagens.

1. Introdução

O uso de Redes Neurais aumentou consideravelmente nos últimos anos devido ao 
desenvolvimento tecnológico e o aperfeiçoamento de técnicas de aprendizado de máquina. Segundo 
Haykin (2001), uma Rede Neural Artificial (RNA) pode ser definida como um processador 
massivamente paralelo, distribuído em muitas pequenas unidades de processamento elementar. Tal 
rede passa a ter a capacidade de armazenar conhecimento empírico e tornar este conhecimento apto 
para o uso posterior.

Principalmente devido aos avanços do hardware, surgiram métodos de aprendizado que visam 
solucionar problemas mais complexos. Um destes métodos é o deep learning, que segundo a Ponti 
Da Costa (2017) é utilizado principalmente em problemas de classificação. Ou seja, ao concluir a 
fase de aprendizado, temos uma função que pode receber uma entrada e retornar a qual classe a 
mesma pertence.
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A classificação de imagens vem sendo amplamente utilizada nos últimos anos, utilizando 
redes neurais e usando técnicas como o deep learning para aumentar a precisão dos resultados. Para 
problema como este existem arquiteturas de redes neurais específicas, chamadas de Redes Neurais 
Convolucionais (RNC). Segundo a Data Science Academy (2017), estas são redes neurais artificiais 
profundas que podem ser usadas para classificar imagens, agrupá-las por semelhança e realizar 
reconhecimento de objetos dentro das imagens. Redes corretamente treinadas podem identificar 
características especificas ou determinados padrões dos dados visuais. Visto isso, tais redes neurais 
são excelentes para o uso neste trabalho, já que o mesmo visa a identificação e classificação de 
algumas espécies de grandes felinos utilizando a sua pelagem característica.

O objetivo do presente trabalho é desenvolver, treinar e avaliar uma rede neural convolucional 
para a classificação de imagens de leopardos e chitas, utilizando como principal diferenciador 
o seu distinto padrão de pigmentação. Futuramente mais espécies de felinos serão adicionadas ao 
treinamento. A Figura 1 ilustra os indivíduos das duas espécies citadas

Figura 1 - Chita e Leopardo

Fonte: Foto da esquerda por Volker Glätsch (Pixabay, domínio público) e foto da direita por Pexels (Pixabay, domínio 
público).

2. Metodologia

Neste trabalho será utilizada a biblioteca de alto nível Keras e técnicas de deep learning para 
implementação da mesma. Em particular, serão testadas algumas arquiteturas de Redes Neurais 
Convolucionais presentes na literatura.

Os modelos que estão sendo testados no momento são o MobileNet e DenseNet121 devido a 
serem modelos mais simples e agilizarem os testes. Caso haja necessidade, ajustes serão feitos sobre 
a estrutura destes modelos para melhorias dos resultados. 

Para o treinamento da rede neural, serão utilizadas duas classes de treinamento, contendo 
imagens de duas espécies de grandes felinos, com características de pelagem distintas. Havendo a 
possibilidade, mais classes serão adicionadas.

Visando a melhoria dos resultados, também serão feitos testes com subconjunto de imagens 
levando em consideração a escala da pelagem dos animais. Deseja-se extrair automaticamente a 



520 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

escala em pixels do padrão do animal através de uma sequência de etapas de processamento de 
imagens, e usar estas medidas também no processo de treinamento supervisionado.

Os resultados registrados com os maiores percentuais obtidos serão documentados nos 
resultados do trabalho.

3. Experimento

Tanto o treinamento como a avaliação das redes neurais dependem de imagens pré-
classificadas em uma dataset.

O dataset completo, contém 13.845 imagens separados em quatro classes. Atualmente a 
critério de treinamento e ajustes estão sendo utilizados 4.000 imagens divididas igualmente entre 
duas classes de treinamento sendo estas divididas em 3.200 (80%) para treinamento e 800 (20%) 
para validação.

O presente trabalho encontra-se em fase de desenvolvimento, tendo já concluído a criação 
dos datasets de imagens. Atualmente está sendo implementado o algoritmo para calcular a escala da 
pelagem dos animais, permitindo a comparação de imagens e treino apenas em imagens que possuam 
escala dos padrões de pelagem semelhantes.

Uma rede neural de referência já foi implementada e está em fase de testes e ajustes visando 
a melhoria dos resultados. Para a redução do tempo de treinamento da rede só está sendo utilizando 
uma pequena parte das imagens, devido à necessidade de ajustes contínuos na estrutura da rede 
neural. O próximo passo será a conclusão do algoritmo de escala de imagens e dos ajustes finais na 
rede neural para fazer a utilização de todas as imagens no dataset. Como última etapa, serão feitas 
várias baterias de testes com treino e validação, variando tanto os parâmetros de treinamento, volume 
de imagens, espécies de animais incluídas e também a adição do fator de escala.
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Resumo. Em uma era onde cada vez mais recursos tecnológicos estão sendo utilizados para todos 
os tipos de negócios, os desenvolvedores de software criam aplicações modulares que se conectam 
uma as outras em busca de certas informações ou processos pela necessidade de integrar seus dados. 
A tecnologia de Web Services surgiu com o intuito de apoiar essa integração onde serve como meio 
de comunicação entre esses processos. Durante o processo de recuperação ou envio de informação, a 
falha e a lentidão representam insatisfações para o usuário e até mesmo a perda de credibilidade para 
o serviço. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é desenvolver uma plataforma que melhore 
a qualidade de serviços que são chamados via Web services, sendo capaz de gerenciar e organizar o 
fluxo da comunicação entre aplicações de uma organização, gerando estatísticas que auxiliem o grupo 
de desenvolvimento a entender melhor as suas funcionalidades disponibilizadas.
Palavras-chave: Cache, Web services, SOAP, REST.

Introdução

Atualmente em um mundo onde a crescente evolução é marcada por avanços tecnológicos, os 
softwares, que têm como objetivo principal coletar, processar e disponibilizar informações precisas, 
tornaram-se imprescindíveis nas atividades do dia a dia das organizações (SOMMERVILLE, 2011).

A gestão eficiente da informação pode fornecer à organização maior flexibilidade e 
competitividade no seu meio. Para isso, são criados sistemas especialistas, onde cada um é 
responsável por organizar, consolidar e gerir a sua informação que no futuro servirá para diferentes 
propósitos dentro da organização. Porém, mesmo que essa informação esteja em locais diferentes, 
ainda é necessário que um sistema tenha acesso às informações de outro para poder manter sua 
qualidade e até mesmo sua capacidade de realizar todas suas operações (MARTINS, 2005).

Para padronizar e facilitar a comunicação feita entre estes serviços, surgem os conceitos 
e padronizações de Web Services – WS que são considerados como uma funcionalidade modular 
que pode ser invocada através de algum protocolo e assim interligar diferentes tipos de sistemas 
e até diferentes plataformas (KUEHNE, 2009). Um WS permite o desenvolvimento de aplicações 
modulares que podem ser descritas, publicadas e até mesmos invocadas, sem que o solicitante se 
importe com a linguagem ou ambiente em que esta funcionalidade foi desenvolvida (DUARTE, 
2014).
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Procedimentos metodológicos

A solução DataCache tem como objetivo atuar como um atravessador onde ela ficará no meio 
da comunicação entre duas aplicações. Assim, é possível separar as camadas entre a aplicação final 
e os fornecedores de dados. Como todas as requisições passam por ela, a solução é a responsável 
por buscar e entregar os dados armazenando-os em um Cache. Ainda, são geradas estatísticas de 
consumo, permitindo que seja feito um melhor gerenciamento das requisições.

A figura 1 representa o fluxo de uma requisição onde, primeiramente é realizada uma consulta 
no banco de dados do DataCache, a fim de verificar se existe uma requisição anterior que ainda está 
válida. Caso encontrada, está requisição será a responsável pelos dados que serão disponibilizados 
imediatamente (B) sem haver a necessidade de solicitar o serviço para o provedor novamente. 
Entretanto, caso não seja encontrada será executado o serviço destino (A). Ao retornar as informações 
do serviço, as informações serão gravadas no banco de dados do DataCache (C) para que possam ser 
utilizadas posteriormente por outra requisição. Após este processo, elas passam a ser disponibilizadas 
para a aplicação que as requisitou.

Figura 1. Fluxo da aplicação proposta

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Caso ocorra algum erro em toda a transação monitorada, o grupo responsável do solicitante 
(definido no cadastro do sistema) será informado desta incoerência por e-mail com todos os logs 
da transação da funcionalidade executada com seus parâmetros e a exceção gerada, podendo assim 
realizar um plano de contingência para este problema.

3. Resultados e discussões

Através da pesquisa realizada pelo presente trabalho, ficou claro a importância da comunicação 
entre aplicações, e gerenciar as funcionalidades de um sistema não é uma tarefa simples. Conforme o 
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aumento do número de integrações de uma aplicação, seu gerenciamento fica quase que impraticável 
sem auxílio de uma ferramenta.

A solução proposta encontra-se atualmente em fase final de desenvolvimento. As próximas 
etapas do trabalho envolvem testes e validações, sendo orientadas pelos artefatos já gerados no 
presente trabalho. O resultado esperado é uma ferramenta que seja simples, funcional e ao mesmo 
tempo eficiente em que todos os requisitos propostos e os objetivos sejam atendidos.
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Resumo. O transporte de cargas terrestres é, no Brasil, um dos setores mais importantes para o 
desenvolvimento do país. Ele apresenta diversos desafios para garantir que as mercadorias 
transportadas cheguem de acordo com a expectativa do cliente. Problemas como fatores climáticos 
e atrasos em aduanas tornam o transporte internacional mais desafiador para a comercialização de 
produtos. Visto isso, o presente trabalho tem como objetivo analisar as vantagens da utilização de 
hardwares modulares para identificação de avarias geradas devido a temperatura e umidade fora dos 
níveis recomendados, obtendo também dados de localização, data e hora das leituras. São utilizados 
para isso o microcontrolador ESP32, o sensor de umidade e temperatura DHT22, o módulo de GPS 
NEO6M, a linguagem de programação ASP.NET Core 2 (para manter e disponibilizar o histórico de 
leituras) e o sistema Android para o desenvolvimento da aplicação proposta pelo referido trabalho. O 
trabalho também contempla o desenvolvimento de vários protótipos e a validação em situações reais 
de transporte de longa distância do sistema desenvolvido.
Palavras-chave: Hardware modular. Transporte. Avarias. Mercadorias.

Introdução

O transporte é imprescindível atualmente, uma vez que é responsável por movimentar toda a 
produção de um país para o abastecimento do mesmo, ou ainda para a exportação de matéria-prima 
ou produtos já industrializados para as mais diversas partes do mundo. De acordo com QUEIROLO 
(2018), a sua importância no Brasil é tanta que 60% dos produtos trafegados são através do meio 
terrestre.

Existem diversos tipos de mercadorias transportadas que não são perecíveis, porém que 
são sensíveis a certas variáveis ambientais. Condições como umidade e temperatura do ambiente 
podem interferir direta e drasticamente na vida do material transportado. Para Pessoa (2012), um dos 
momentos em que avarias ocorrem é no armazenamento, portanto é importante obter essa métrica 
também durante a movimentação do produto.

Este trabalho se propõe a aplicar tecnologias para auxiliar empresas a terem mais controle 
sobre as mercadorias transportadas, principalmente em relação a situações danosas de umidade 
e temperatura. É descrita a implementação de uma solução que pode ser dividida em três partes: 
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um microcontrolador, um aplicativo móvel e uma plataforma web. Também são desenvolvidos e 
validados protótipos em situações reais de transporte de longa distância.

Metodologia

O microcontrolador ESP32 foi utilizado com o objetivo de realizar as medições de umidade 
e temperatura de dentro do compartimento de carga do veículo, utilizando um sensor DHT22 e 
armazenando-as em um cartão de memória. Ao mesmo tempo, são obtidos os dados de localização, 
data e hora da medição, para auxiliar em uma futura análise das leituras, através do módulo de GPS 
NEO6M.

Já o aplicativo móvel, desenvolvido para dispositivos Android, obtém os dados armazenados 
desde a última sincronização e os transmite à plataforma web. Para obtenção dos dados armazenados 
foi utilizada a tecnologia Bluetooth como forma de comunicação.

A plataforma web, por sua vez, consiste em apresentar ao usuário os dados obtidos e sintetizá-
los, exibindo os extremos (mínimo e máximo) de umidade e temperatura, juntamente com suas 
médias, utilizando o framework ASP.NET Core 2 com a linguagem de programação C#.

Desenvolvimento

Durante este trabalho foi realizada a implementação de três protótipos, para chegar a uma 
versão mais completa para o cliente.

A primeira versão teve como objetivo apenas testar em laboratório os dados obtidos do 
microcontrolador e a exibição bruta dos dados na plataforma web. Sendo assim, foi configurado o 
dispositivo para utilizar alimentação via USB, proveniente do computador, e usada a comunicação 
via Wi-Fi com o aplicativo.

Dessa forma, foi possível constatar que o dispositivo era compacto e robusto o suficiente para 
ser uma possível solução ao cliente. Também, foi identificado que o sinal do GPS poderia ser um 
empecilho dentro de carretas do tipo baú, uma vez que esse tipo de implemento é fechado totalmente 
por placas de metal e o sinal do GPS poderia não atravessar essa proteção.

A segunda versão foi modificada para que o dispositivo pudesse ser alimentado através da 
estrutura elétrica existente no veículo, de forma que foi instalado um regulador de tensão para reduzi-
la para 5 volts. Ao mesmo tempo, foi utilizada uma estrutura de plástico para abrigar o dispositivo, 
protegendo o mesmo de possíveis choques. Após a segunda rodada de testes, foi confirmado que o 
sinal de GPS realmente não pode ser obtido de dentro deste tipo de implemento e que a comunicação 
Wi-Fi também é comprometida pelo mesmo motivo. 

A última versão da solução consistiu em dividir o dispositivo em duas partes: uma instalada 
dentro do veículo para comunicação com o aplicativo, e a segunda instalada dentro da carreta somente 
com o sensor de umidade e temperatura. Isso solucionou os problemas com o GPS e Wi-Fi, pois o 
empecilho não ocorre dentro da cabine do veículo, por possuir vidros que permitem a transmissão 
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do sinal de GPS. Para melhorar a usabilidade do aplicativo, implementou-se a comunicação por 
Bluetooth, de forma que possa manter-se conectado o dispositivo, sem comprometer a conexão à 
Internet já estabelecida pelo smartphone.

Por fim, houve melhorias na plataforma web, de forma que fossem exibidos os dados de 
maneira consolidada: agrupando-os diariamente, exibindo as menores e maiores medições de 
umidade e temperatura, juntamente com suas médias.

Considerações finais

Seguramente, o transporte terrestre é de suma importância para o desenvolvimento do país. 
Com o constante aumento da competitividade, empresas do setor necessitam de inovações em práticas 
para redução de avarias durante o transporte, a fim de diminuir o custo tanto para os proprietários da 
mercadoria, quanto para os consumidores finais.

O trabalho propôs o desenvolvimento de uma solução que facilitasse o trabalho de 
transportadoras relativo ao controle de mercadorias transportadas. Tal solução auxilia empresas a 
obterem medições de umidade e temperatura em tempo real (para ações corretivas), assim como 
permite a análise posterior com o propósito de melhorar seus processos de transporte.

De fato, a solução mostrou-se robusta e com bom custo-benefício, uma vez que possui baixo 
custo de aquisição, fácil implantação e valor reduzido de manutenção. Ainda, a plataforma web 
auxilia a transportadora a entregar ao cliente a certeza de que sua mercadoria será entregue com a 
devida qualidade, sendo esse o seu valor agregado. 
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Resumo. O grande avanço tecnológico dos últimos anos trouxe inúmeras possibilidades para que 
pessoas interajam e controlem o ambiente que as cerca. Através de dispositivos de entrada como 
câmeras e microfones, conseguimos controlar casas inteligentes por meio de comandos de voz 
interpretados por assistentes pessoais. Com o advento da internet das coisas, cada vez mais, diferentes 
tipos de equipamentos e eletrodomésticos podem estar conectados e controlados, como exemplo, 
lâmpadas, televisores, fechaduras eletrônicas. Dentro deste contexto, este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma proposta de interação com ambientes inteligentes através de gestos e de biometria 
facial. Por meio do processamento de imagens provenientes de uma câmera digital, será realizado 
a autenticação da pessoa e do gesto realizado em tempo real para o correto controle de acesso ao 
equipamento correspondente ao gesto. A validação desta solução ocorrerá por meio de testes com 
pessoas previamente cadastradas com biometria facial e por pessoas não autorizadas. Durante os 
testes as pessoas irão simular o controle a diferentes equipamentos, serão avaliados critérios como: 
identificação do gesto, assertividade da biometria e tempo de resposta.
Palavras-chave: Controle de dispositivos. Biometria facial. Reconhecimento de gestos.

1. Introdução

Pode-se observar que nos últimos anos houve um investimento considerável em pesquisas 
e desenvolvimento de produtos que utilizam da visão computacional para a identificação, 
reconhecimento e classificação de informações em imagens. A visão computacional possui inúmeras 
aplicações, tanto na indústria, ao realizar a inspeção de defeitos em placas eletrônicas na linha de 
produção, quanto no meio domiciliar, presente nas interfaces dos videogames, em câmeras e celulares 
ao remover os olhos vermelhos das pessoas presentes nas fotos (DAWSON-HOWE, 2014).

Muitos dos avanços tecnológicos dos últimos anos ocorreram graças à criação de modelos 
e estruturas que conseguem extrair e identificar padrões de dados, possibilitando que máquinas 
consigam aprender (machine learning), fator de extrema importância no contexto de processamento 
de imagens, na busca por padrões e extração de informações, como detecção e reconhecimento de 
gestos e faces. 

No contexto de ambientes inteligentes como no ambiente domiciliar (smart house), 
dispositivos de entrada como câmeras e microfones possibilitam que possamos controlar e interagir 
com os mais variados tipos de equipamentos e eletrodomésticos, por meio de comandos de voz e 
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reconhecimento de gestos das mãos, sendo possível executar ações como ligar e desligar lâmpadas, 
aumentar e diminuir o volume e navegação pelos menus de smart tv.

A segurança é ponto fundamental no contexto de casas inteligentes e na interação com 
dispositivos, de modo a impedir que pessoas não autorizadas executem ações ou assumam o controle 
da casa e de seus equipamentos. A biometria facial é uma das técnicas que pode ser utilizada para 
agregar identificação e autenticação, garantindo a segurança na interação com tais dispositivos. 

Este trabalho busca desenvolver uma proposta de interação com ambientes inteligentes, 
onde que por meio do reconhecimento de gestos e a identificação facial será possível controlar 
equipamentos com o gesto das mãos e ainda controlar a permissão do usuário que está executando 
o gesto, através da identificação do usuário por biometria facial, assim possibilitando uma maneira 
segura de interação com ambientes inteligentes.

2. Procedimentos Metodológicos

O presente trabalho caracteriza-se de caráter exploratório, que conforme Gil (2006), busca 
criar uma maior base de conhecimento sobre o problema, incentivando a criação de hipóteses e 
soluções, podem ser realizados estudos bibliográficos, entrevistas e experimentos.

A partir do estudo bibliográfico e a análise do estado atual dos algoritmos de computação 
visual foi definido um escopo e requisitos mínimos para a posterior validação da solução. Com base 
na definição do projeto iniciou-se o desenvolvimento de um protótipo, o mesmo ainda se encontra 
em fase de desenvolvimento e experimentação. Após a finalização do mesmo, serão realizados testes 
com usuários cadastrados e pessoas não autorizadas. A fim de validar a viabilidade desta solução, 
serão analisados os resultados com base nos seguintes critérios: identificação do gesto, assertividade 
da biometria facial e o tempo de resposta final.

3. Implementação

O fluxo básico para a interação deste projeto ocorre mediante a captura do gesto e a face 
de uma pessoa em frente a uma câmera, o sistema então detecta e analisa o gesto e face da pessoa, 
identificando o gesto e a identidade da pessoa, caso a pessoa não seja reconhecida como algum 
usuário cadastrado, suas ações serão descartadas e não serão processadas. Caso seja identificada o 
seu gesto será processado e o equipamento correspondente será acionado.

O sistema desenvolvido atua em um servidor por necessitar maior poder de processamento. 
Os algoritmos foram desenvolvidos com a linguagem Python 3, se fez uso de frameworks como 
OpenCV (OPENCV, 2019), TensorFlow (TENSORFLOW, 2019) e Dlib (DLIB, 2019). Os principais 
algoritmos do sistema fazem uso de machine learning para aprendizagem do reconhecimento dos 
gestos e biometria facial dos usuários. O sistema disponibiliza uma interface para visualização do 
processamento realizado em tempo real, os usuários identificados podem interagir por meio de três 
gestos disponíveis, são eles: palma, punho e swing. 
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4. Resultados e Discussão

Durante o desenvolvimento do algoritmo de identificação facial do protótipo foram realizados 
vários testes com o objetivo se obter o melhor resultado e a menor taxa de erros tanto como 
falso negativo, quanto falso positivo. Foi realizado o treinamento utilizado reconhecedores como 
Fisherfaces e Eigenfaces, porém frente a uma amostra pequena de faces para treino dos usuários 
cadastrados o resultado não foi adequado. O melhor resultado foi obtido utilizando um modelo de 
deep learning para extração das características faciais disponível pelo framework Dlib (DLIB, 2019). 

O reconhecimento de gestos também foi desenvolvido com base em machine learning, porém 
ainda não se obteve o resultados desejado, pois o threshold utilizado nas imagens capturadas em 
tempo real sofre grande influência das condições de luminosidade presente no ambiente. Está sendo 
feito novos experimentos com base em adaptive thresholding, que não é suscetível a estas condições 
e além disso, apresenta alto nível de contraste. Com os modelos de detecção e reconhecimento 
dos gestos e identificação facial, o desempenho do servidor chegou a cair para 2 e 3 FPS, há ainda 
espaço para melhora e otimização da solução por meio de paralelismo com threads, atualmente 
sendo executado somente em um núcleo de processamento, além de que o hardware utilizado para 
o desenvolvimento da solução não possibilita a utilização da GPU por parte dos algoritmos, tanto 
para processamento facial quanto dos gestos. Conforme a interface do sistema para visualização do 
processamento da Figura 1 é possível visualizar a identificação correta tanto do usuário quando do 
gesto realizado.

Figura 1. Identificação biométrica e reconhecimento de gestos

O protótipo ainda se encontra em fase de implementação e melhorias precisam ser realizadas, porém 
já é possível realizar o reconhecimento e autenticação do usuário, quanto a identificação de gestos das mãos. 
Após a finalização do algoritmo de computação visual, será realizado a comunicação com equipamentos para 
validar o fluxo completo de interação da solução, para realizar a comunicação será utilizado uma placa com 
saídas analogicas e digitais que ativará as ações relacionadas ao gesto do usuário, assim sendo possível validar 
a proposta de interação com o ambiente. 
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Resumo: Com o mercado se tornando mais globalizado e competitivo, a redução de custos, a 
agilidade na produção de um projeto e a rapidez com que os processos da empresa são executados, 
são fundamentais para o seu crescimento. O principal objetivo deste trabalho é validar o método de 
pagamento atual, da Remuneração Variável de Vendas de uma empresa do Vale do Taquari e propor 
o desenvolvimento de um sistema que irá automatizar este processo. Este sistema será desenvolvido 
baseado nos métodos de Engenharia de Software e Gestão de Requisitos, também utilizando a 
metodologia de Modelagem de Processos. O desenvolvimento deste sistema busca tornar este 
processo mais ágil, confiável e seguro, trazendo informações mais precisas para o setor de Vendas e 
assim podendo aumentar o seu desempenho e da empresa. O presente trabalho descreve o processo 
de desenvolvimento e implantação para sistematizar o processo que antes era realizado através de 
planilhas de Excel. 
Palavras-chave: Engenharia de Software, Gestão de Requisitos, Gerenciamento de Processos de 
Negócio, Remuneração Variável.

1. Introdução

Este trabalho aborda os princípios da Engenharia de Software e de outros métodos que visam 
melhorar a qualidade, confiabilidade e custos de um sistema. No presente caso, o foco é o estudo de 
caso do desenvolvimento de um sistema de cálculo da Remuneração Variável do setor de vendas, em 
uma empresa do Vale do Taquari. Este cálculo era realizado anteriormente por planilhas em Excel, o 
que trazia ineficiência e pouca flexibilidade para o processo.

Sommerville (2011) cita a Engenharia de Software como um estudo que aborda todas as etapas 
da produção de um software, partindo da análise até sua manutenção. Engenheiros sempre procuram 
sistematizar e organizar seu trabalho, desta forma buscando produzir softwares de alta qualidade.

A Modelagem de Processos de Negócios (BPM) é definida como uma ferramenta que trata os 
processos das organizações de forma ativa, contribuindo diretamente para a excelência operacional e 
agilidade dos negócios. (ATHAYDES e ARAUJO, 2016).

Para Wazlawick (2013) os testes buscam validar se o programa está cumprindo o que está 
no contrato ou documentado na especificação do software. Os testes funcionais são utilizados para 
realizar validações mais abrangentes do sistema.
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O objetivo geral deste trabalho é relatar como estudo de caso o desenvolvimento de um 
sistema para o cálculo da Remuneração Variável de Vendas, à luz das boas práticas de Engenharia de 
Software. 

2. Procedimentos Metodológicos

Nesta seção serão abordados os procedimentos metodológicos utilizados para o 
desenvolvimento deste trabalho. 

A partir dos dados coletados nas entrevistas com os usuários será realizada a dedução da 
melhor forma de calcular a Remuneração de maneira mais justa e confiável para os profissionais do 
setor de Vendas.

Está sendo utilizado o método qualitativo, pois o pesquisador é parte chave no desenvolvimento 
do novo cálculo da Remuneração Variável, tentando chegar o mais próximo da realidade e cotidiano 
dos profissionais.

O método exploratório está sendo utilizado devido à necessidade de um amplo conhecimento 
na realização de levantamento de requisitos e desenho de processo.

3. Resultados e discussões

Neste tópico é descrito um breve relato sobre a situação do cálculo antes do projeto, da 
situação atual e os resultados esperados após sua implementação.

3.1. Situação antes do projeto

Na situação original o cálculo era realizado manualmente por diversas áreas da empresa, sedo 
as principais: Vendas, Desenvolvimento Comercial e Recursos Humanos.

O processo se iniciava com uma reunião da Diretoria, que definia as metas e indicadores 
do mês que seriam utilizados para o pagamento da Remuneração Variável. Após esta definição, 
estes números eram distribuídos para todos os níveis do setor de Vendas, chegando até os níveis de 
Supervisores de Vendas e Vendedores.

Durante todo aquele mês o setor de Desenvolvimento Comercial realizava a atualização 
dos resultados gerados, através de relatórios e acompanhamentos em planilhas de Excel. Estes 
acompanhamentos eram então disponibilizados para o setor de Vendas, através de um servidor FTP 
interno da empresa. Entende-se que estes acompanhamentos não eram plenamente confiáveis, por 
serem realizados de forma manual e ainda com o risco de busca de dados em fontes desatualizadas.

Ao final do mês ocorria a junção de todos os números gerados, para validação destes pelo 
setor de Vendas. Caso algum profissional tivesse alguma reclamação com o número e apresentasse 
justificativas válidas, ele poderia contestar estes resultados. Após as validações, era enviado um 
arquivo para o setor de Recursos Humanos, para realizar os pagamentos.
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3.2. Projeto

Durante os meses de fevereiro até abril de 2019, foi realizado o levantamento de requisitos 
para o desenvolvimento do novo sistema de cálculo da Remuneração Variável. Nestes meses foram 
realizadas várias conversas com as partes envolvidas, para se entender melhor as necessidades de 
cada área e quais melhorias que poderiam se aplicar ao processo.

Ao final do levantamento de requisitos chegou-se à conclusão que o sistema iria necessitar de 
várias integrações. Assim ficou definido que os dados seriam buscados pelo Pentaho no Totvs, que é 
o ERP interno da empresa, responsável por realizar o faturamento de todos os pedidos. Também se 
definiu que o YellowFin, que é sistema de Business Intelligence (BI) da empresa, seria o responsável 
por consolidar os dados e devolvê-los para o Totvs. Para o setor de Vendas conseguir fazer um 
acompanhamento diário de suas metas e resultados, os dados seriam então disponibilizados no 
sistema de vendas utilizado por Vendedores e Supervisores chamado Umov.me, estes serão enviados 
pelo MuleESB que é sistema responsável por realizar integrações entre sistemas. E no final do mês 
o Totvs, que deverá gerar um arquivo para importação no Senior, sistema responsável pela folha de 
pagamentos. Todo este relacionamento pode ser acompanhado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma das integrações realizadas durante o processo

Nos meses de julho a agosto de 2019 foram realizados os desenvolvimentos de telas e 
integrações entre sistemas, assim como os testes de todos estes elementos. Os desenvolvimentos 
dentro da plataforma Totvs foram realizados por uma equipe terceira, enquanto as integrações e 
validações foram realizadas por uma equipe interna à empresa.

Antes do final do mês de agosto de 2019 foi realizada a implantação do sistema, quando ele 
passou a operar em modo de produção assistida, para acompanhamento de algum erro que possa vir 
a ocorrer. A previsão é de que o sistema seja entregue no mês de setembro. Enquanto isso, durante o 
período de outubro serão feitas validações e entrevistas com o usuário-alvo, para avaliação qualitativa 
do novo sistema. 

4. Conclusão

Ao final deste trabalho espera-se entregar o sistema de cálculo da Remuneração Variável 
completo e mais confiável que o realizado antes da sistematização. Com os resultados obtidos até 
o momento, já é possível perceber que os vendedores sentem mais facilidade em acompanhar suas 
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metas, por elas estarem disponíveis automaticamente em seus smartphones e a qualquer momento do 
dia.
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Resumo. Atualmente existem diversos tipos de bancos de dados divididos em duas principais 
categorias: relacionais e não relacionais, fornecendo alternativas para os desenvolvimento de software. 
As tecnologias de banco de dados acabam se diferenciando na sua utilização, não mantendo um padrão 
entre elas, forçando uma adaptação dos profissionais de desenvolvimento frente às várias maneiras de 
acessar e manipular os dados. Visto isso, o presente trabalho, apresenta o desenvolvimento de uma 
ferramenta em que a manipulação e o acesso aos dados sejam padronizados através de uma API REST, 
sendo a sua utilização igual, tanto para bancos de dados relacionais quanto para bancos de dados não 
relacionais, oferecendo facilidade e eficiência no acesso aos diferentes modelos de bases de dados.
Palavras-chave: MongoDB, PostgreSQL, REST.

Introdução

Segundo Elmasri e Navathe (2018), alguns dos componentes fundamentais para a vida da 
sociedade moderna são os bancos de dados e os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados - 
SGBD, pois, o uso dessas ferramentas tecnológicas estão presentes em diversos locais no dia a dia da 
sociedade. 

Há muito tempo que a computação existe e nesse período os bancos relacionais são utilizados 
constantemente, mesmo com as atualizações de tecnologias e linguagens de programação a utilização 
de bancos relacionais eram a maioria, mesmo tendo surgido algumas tecnologias que confrontaram 
esse padrão, ele se manteve estável (SADALAGE; FOWLER, 2013).

Porém, segundo Sadalage e Fowler (2013), os banco de dados NoSQL vem desafiando o 
modelo relacional, com a proposta de armazenamento de grande volume de dados com flexibilidade, 
diferenciando-se principalmente pela forma de armazenamento de dados, no qual os dados 
são gravados sem esquema, facilitando o desenvolvimento de aplicativos, a escalabilidade e o 
desempenho.
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Observando a dificuldade dos desenvolvedores possuem ao construir softwares utilizando os 
diversos modelos de banco de dados existentes, e tendo em vista as especificidades de cada um dos 
sistemas gerenciadores de banco de dados, não sendo somente na sua modelagem, mas como também 
das funcionalidades contidas em cada um deles, apesar de utilizar o mesmo modelo de dados, seja 
ele relacional ou não relacional, as funcionalidades podem variar de acordo com o SGBD utilizado.

Considerando as dificuldades observadas, é importante que exista uma ferramenta que auxilie 
e ofereça facilidades para o desenvolvimento de sistemas, onde o conhecimento especifico sobre os 
diversos tipos de bancos de dados não é necessário, e que o acesso e a manipulação aos dados seja 
simples, rápida e eficiente.

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma solução que auxilie tanto 
desenvolvedores quanto administradores de software, a construir, manter e integrar aplicações, de 
modo que a manipulação e o acesso aos dados seja padronizada e de forma homogênea, sendo a 
sua utilização igual, tanto para um banco de dados relacional quanto para um banco de dados não 
relacional, deixando cada uma das suas particularidades isoladas e ocultas dos desenvolvedores.

Procedimentos metodológicos

Este trabalho tem como principal atividade construir uma aplicação web que conecta-se 
com banco de dados relacionais e não relacionais dos sistemas de banco de dados PostgreSQL e 
MongoDB. Para a construção da ferramenta proposta foram pesquisados assuntos relacionados e 
definido uma arquitetura que foi dividida em quatro principais partes, apresentadas na figura 1.

A parte de armazenamento abrange as bases de dados que serão conectadas pela ferramenta, 
sejam elas relacionais ou não relacionais, utilizando os SGBD PostgreSQL ou MongoBD. O front-
end é a segunda parte e faz o intermédio entre os desenvolvedores e as bases de dados, é através dele 
que serão cadastradas as conexões e realizados os processos específicos de comandos executados 
manualmente pela interface, tais como as instruções de Data Definition Language - DDL e Data 
Manipulation Language - DML. A Application Programming Interface - API, parte que é responsável 
por disponibilizar os web services aos consumidores através de chamadas Representational State 
Transfer - REST. Essa camada também é responsável pela geração de logs referentes a cada requisição 
realizadas. O gerenciador, é a quinta parte da solução, responsável por reunir as informações das 
bases de dados, das requisições, e também manter os cadastros básicos existentes, assim como exibir 
estatísticas de utilização da API.

Ainda na figura 1, é possível verificar que o fluxo da solução proposta é baseado na interação 
de três atores com as quatro camadas da ferramenta, sendo eles o desenvolvedor, que interage com 
o front-end e com a API, realizando a manipulação dos banco de dados e requisições para a API. O 
consumidor fica restritos apenas a utilização da API. Já o administrador interage com o gerenciador, 
realizando a manutenção dos cadastros básicos e das permissões do sistema, assim como analisando 
as estatísticas da API.
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Figura 1. Arquitetura da ferramenta.

Fonte: Feito pelo autor, 2019.

Resultados e discussões

O trabalho está com o desenvolvimento da ferramenta na fase final, tendo as principais 
funcionalidades da solução implementadas e em fase de testes, sendo elas o cadastro das conexões e 
dos consumidores, assim como a disponibilização da API REST e a exibição das estatísticas da sua 
utilização.

O acesso a API é feito através de um token, que é preenchido no cadastro de consumidores, 
e é também nesse cadastro que são feitas as liberações de leitura e de escrita para cada uma uma das 
estruturas dos conectores cadastrados.

A ferramenta possui ainda uma interface de teste da API, onde o usuário pode testar todas 
as requisições fornecidas, sendo do tipo GET, POST, DELETE ou PUT. Esses testes podem ser 
realizados utilizadas tecnologias preestabelecidas, que são PHP, NodeJS e Shell Script.

O explorador de base de dados, é a parte da solução que permite que os usuários conectem-se 
nas bases de dados previamente cadastradas e executem instruções específicas. As instruções devem 
ser escritas de acordo com o SGBD do conector, considerando que o comando será executado na 
própria base de dados.

Os próximos passos do trabalho são a elaboração de um roteiro de testes para desenvolvedores 
e um questionário para que os mesmos possam fornecer feedbacks sobre a ferramenta.
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Resumo. Transparência e prestação de contas são termos recorrentes ao falar de organizações públicas. 
Ao longo dos anos, o governo brasileiro tem imposto leis e normativas que exigem e incentivam essa 
cultura, nas esferas federais, estaduais e municipais. Porém, a grande maioria das entidades se limita 
a atender minimamente essas imposições, possuindo portais públicos com acesso pouco amigável ao 
cidadão e com baixa ou nenhuma possibilidade de reutilização dos dados. O presente trabalho visa 
desenvolver uma ferramenta de extração dos dados nos arquivos e bases das prefeituras, aliando-se o 
conceito de dados abertos aos portais de transparência existentes, por meio de uma nova interface de 
apresentação das informações. Esta nova proposta tem por objetivo uma usabilidade mais intuitiva 
ao cidadão, a possibilidade de cruzamento das informações e a disponibilização dos dados em forma 
serviços que possam ser utilizados como fonte de dados em novos projetos e aplicações. A proposta 
está sendo implantada e testada na Prefeitura Municipal de Lajeado. Como resultados, espera-se 
entregar uma interface mais intuitiva ao cidadão, como também um meio de acesso transparente e 
eficiente às empresas de TI para desenvolvimento de novas soluções.
Palavras-chave: governos digitais, transparência, dados abertos.

1. Introdução

Visando passar uma imagem transparente, os órgãos públicos têm ajustado seus sistemas 
para atender às solicitações do cidadão. Aliado a isso, está a legislação. Desde a Lei de Acesso à 
Informação, regulamentada em 2011, o Brasil tem sancionado leis que estimulam a transparência e a 
abertura de abertos. Segundo a Global Open Data Index (2016), o país ocupa a 8ª posição do ranking 
de abertura de dados ao público.

É inegável que os portais de acesso à informação das cidades brasileiras têm demonstrado 
evolução, porém, os mesmos têm se restringido única e exclusivamente ao cumprimento das leis. 
De acordo com Pinho (2008), “Em geral, podemos afirmar que falta, efetivamente, aos portais 
interatividade, ou seja, diálogo com a sociedade”.

Tal afirmativa pode ser comprovada visitando as páginas das cidades brasileiras. A informação 
está acessível, todavia em formatos e visualizações pouco compreensíveis, sendo na maioria das 
vezes em arquivos PDF e demais formatos estáticos.
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Nesse contexto, os sistemas de informação devem se reinventar para atender os anseios da 
população. Este trabalho tem como proposta fornecer e validar um novo meio de acesso à informação 
para o município de Lajeado. Meio esse que possa fornecer um acesso mais interativo e intuitivo ao 
cidadão, e cujos dados estejam em formatos amigáveis à utilização em aplicações e projetos futuros. 
Dessa forma, a nova proposta atua em duas frentes: uma nova interface para os munícipes e uma API 
de integração para desenvolvedores de software.

2. Procedimentos metodológicos

O presente trabalho implica na elaboração de um experimento como forma de atender ao 
objetivo proposto. Gil (2008) define que o método experimental consiste em submeter o objeto 
de estudo à influência de determinadas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo 
investigador.

O produto do experimento é um conjunto de dois projetos. Ambos projetos possuem seu 
backend (APIs e regras de negócio) e frontend (interface do usuário) separados.

As aplicações a nível de backend estão sendo desenvolvidas obedecendo a arquitetura REST 
e utilizando o framework ASP.NET Core. Esta estrutura de aplicativos para Web foi desenvolvida 
pela Microsoft e segue o padrão de projetos MVC (Model, View e Controller). Apesar de pertencer 
à empresa dona do Windows, a tecnologia também é suportada pelos sistemas operacionais Linux e 
MacOS (MICROSOFT, 2019).

Para o frontend foi utilizada a biblioteca Javascript, React. Os dois projetos armazenam seus 
dados em bancos de dados PostgreSQL.

3. Resultados e discussões

Por motivos de segurança de isolamento, a solução é dividida em dois projetos. O primeiro 
projeto é a API de Integração, que ficará situada dentro do ambiente da Prefeitura e será responsável 
pela extração dos dados nos registros da prefeitura, seja através de fornecimento de arquivos 
com layout conhecido (PAD, Licitacon), ou seja através de execução de consultas, previamente 
configuradas, no Bancos de Dados da Prefeitura. O segundo projeto é o Portal de Transparência. 
Ele é responsável por apresentar os dados coletados aos usuários. Essa apresentação se dá tanto via 
site/página web, focada no cidadão, tanto quanto via arquivos padronizados ou chamadas de APIs, 
focadas em desenvolvedores e empresas de software.

A figura 1 apresenta um esquema que resume a arquitetura da solução.
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Figura 1. Arquitetura da Solução

Periodicamente, um usuário técnico da área TI da Prefeitura acessa a interface da API de 
Integração para atualizar os dados a serem divulgados. Para isso, ele efetua o login na aplicação com 
suas credenciais de acesso, e opta por realizar o input de novos arquivos (PAD, Licitacon) contendo 
os dados atualizados, ou então, executar as rotinas de consulta nos bancos de dados da Prefeitura, 
que devem estar previamente configuradas. Feita a coleta dos dados, a API de Integração, realiza a 
postagem dessas informações no Portal de Transparência, através de chamadas da API.

Logo, as novas informações passam a estar disponíveis no Portal, podendo ser acessadas, 
filtradas e cruzadas com outras informações pelo cidadão, e ainda estando disponíveis via chamadas 
de API, para que possam ser consumidas por outros projetos e aplicações.

A solução está em fase final de desenvolvimento, já abrangendo a área de empenhos da 
Prefeitura. Os próximos passos são contemplar os setores de licitação e salários do funcionalismo 
público. Feito isso, implantar os sistemas a nível de produção, em ambiente fornecido pela entidade, 
para então realizar as pesquisas qualitativas acerca da validação do protótipo. Como resultado, 
espera-se que a ferramenta atue de forma de fácil quanto à extração dos dados e que forneça uma 
apresentação amigável, útil e passível de reutilização para os usuários finais.
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Resumo. Hoje as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cativando cada vez mais 
pessoas das mais diversas faixas etárias e essa ubiquidade torna possível uma interação extremamente 
rica entre as partes e pode ser utilizado como um catalisador para os processos de ensino e de 
aprendizagem. Porém, os métodos de ensino precisam ser repensados para utilizar as tecnologias 
com eficiência, não apenas como mais uma forma de reapresentar o conteúdo. Este trabalho tem 
como o objetivo mostrar a implementação de um software para auxiliar o processo do Pensamento 
Computacional (PC) em atividades problema no contexto das competências da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Como resultado, pretende-se medir a aderência e performance dos professores e 
estudantes ao modelo e ao software proposto para avaliar a viabilidade da metodologia.
Palavras-chave: Pensamento computacional. Resolução de problemas. Base Nacional Comum 
Curricular.

1. Introdução

A educação do modelo tradicional claramente apresenta muitas falhas em seus métodos. 
Segundo BEHAR (2013), focar apenas no conteúdo, torna muito difícil para os estudantes 
relacionarem o conhecimento com situações no seu contexto social. Behar afirma que o ensino 
baseado em competências retira o foco da aprendizagem de conteúdos e o realoca para o indivíduo, 
a retomada desse paradigma, tem pouca aderência com o modelo disciplinar tradicional de ensino 
(GASPAR, 2004). Através do trabalho de situações problemas contextualizadas, os estudantes podem 
aprender de maneiras mais ativas como pesquisando e trabalhando coletivamente, ações que instigam 
a vontade de aprender e trabalhar as habilidades interpessoais do indivíduo (BEHAR, 2013).

Segundo Wing (2010) o Pensamento Computacional é um processo de pensamento onde os 
problemas e suas soluções são representadas em uma forma que pode ser eficazmente executada por 
um agente computacional. A análise das situações propostas utilizando essa abordagem, assim como 
o desenvolvimento de programas de computador, baseia-se em algoritmos e lógica para a descrição 
de sua resolução (Brackmann, 2017).
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Diante disso, a lei nº 9.394/1996 define normas que devem ser seguidas pelos currículos de 
escolas públicas e privadas de ensino do nível infantil, fundamental e médio. Essas normas foram 
compiladas em um documento chamado BNCC disponibilizado pelo Ministério da Educação e 
Cultura, onde define o conjunto das aprendizagens essenciais que os estudantes devem desenvolver 
até o fim do ensino médio. Como fim, a BNCC tem como o objetivo de proporcionar a formação 
humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva

2. Procedimentos metodológicos

A metodologia de adotada é de natureza exploratória e qualitativa, que de acordo com Chemin 
(2015) aumenta a familiaridade do pesquisador e aumenta a compreensão do problema, com a 
finalidade, segundo Gil (2002), de tornar explícito ou permitir a construção de hipóteses sobre ele. 
Para Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa exploratória objetiva a análise de um objeto para avaliar 
sua viabilidade.

A pesquisa em questão, será de natureza qualitativa. Este tipo de pesquisa fornece mais 
liberdade e flexibilidade ao pesquisador, segundo Castro (2006), pois possibilita o acompanhamento 
detalhado da evolução da qualidade de soluções.

3. Resultados parciais

Figura 1. Visão de professor, criação de um exercício.

Até o presente momento já foi feito o estudo do modelo PCompModel e a adaptação para 
um software Web responsivo demonstrado na Figura 1. A partir disso, a viabilidade do sistema e do 
modelo serão colocados em prática em duas intervenções pedagógicas. 

A primeira intervenção irá testar a aderência do modelo em um ambiente mais generalista. 
Esta intervenção foi feita em uma disciplina de Algoritmos e Programação, onde os dados coletados 
representarão a capacidade de abstração dos estudantes que saíram recentemente do ensino médio.
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A segunda intervenção pedagógica se dará em escolas de ensino médio, onde em um primeiro 
momento, os professores serão treinados na utilização do software que é mostrado na Figura 1. Em 
um segundo momento, os estudantes irão resolver as situações problemas definidas pelos professores 
através do modelo proposto com o auxílio do software desenvolvido.
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Resumo. A crescente aplicação da Inteligência Artificial em áreas distintas é consequência da 
eficiência cada vez maior de algoritmos de aprendizado de máquina. A agricultura é uma área que 
pode tirar proveito disso de várias formas, sobretudo na identificação de problemas na lavoura para 
obter uma melhor produtividade na colheita. Sustentado pela literatura e pelo constante interesse 
empresarial em tecnologias modernas, o presente estudo tem como objetivo reconhecer doenças na 
folha da planta da soja, através da sua imagem, utilizando ferramentas que possuem Inteligência 
Artificial mediante a implementação de uma Rede Neural Artificial (RNA). A plataforma de código 
aberto para aprendizado de máquina TensorFlow foi utilizada, com o intuito de criar o software 
que irá realizar o treinamento da RNA com as imagens das folhas doentes de soja, para após isso, 
classificar a doença correta com base em novas imagens.
Palavras-chave: Inteligência Artificial. Aprendizado de Máquina. Rede Neural Artificial. Soja.

Introdução

A busca pela aproximação entre humano e máquina sempre foi um assunto pertinente na 
comunidade científica. Sabe-se que um computador está ainda longe de assimilar-se a um cérebro 
humano, mas tarefas que exigem resolução de problemas complexos, um computador naturalmente 
trabalha melhor que um sistema biológico, basicamente devido ao tempo de resolução, a redução 
de tempo para a realização de uma quantidade enorme de tarefas torna a máquina mais eficiente 
que um humano. Segundo Artero (2009), para ser compreendido como inteligente, um computador 
deve possuir qualquer uma destas características: realização de inferências, resolução e previsão de 
problemas, armazenar conhecimento e compreendê-lo, conseguir se comunicar, definir suas próprias 
ações e fazer interpretações a partir de uma entrada de dados.

Com o crescente avanço do poder computacional, é possível resolver problemas complexos 
que envolvem uma grande quantidade de dados. O aprendizado de máquina por meio de algoritmos 
é o resultado da busca em um aglomerado de dados, através de sucessivas interações, com o objetivo 
de encontrar padrões. Rezende (2005) explica que a aquisição automática de conhecimento não é 
resultado de um único algoritmo, existem limitações, pois não existe um cálculo único para resolver 
qualquer tipo de problema e efetuar a melhor análise.
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O aprendizado de máquina é possível quando o mesmo é ligado ao processo de indução, que 
é a capacidade de ter raciocínio através de experiências históricas, gerando o processo cognitivo. 
Inspirado na forma de trabalho do neurônio humano, que utiliza a cognição através dos sentidos, uma 
Rede Neural Artificial (RNA) tem a competência de aprender e se adaptar, extraindo conhecimento 
de dados processados.

Com a finalidade geral de criar um software para descoberta de tipos de doença na folha 
da planta da soja, este trabalho propõe a utilização de Inteligência Artificial, aplicada por meio de 
biblioteca de programação que já empreenda uma Rede Neural Artificial em seu cerne.

Procedimentos Metodológicos

Classificada como qualitativa, essa pesquisa é utilizada em situações em que a quantificação 
do estudo é complexa de ser aplicada, caracterizada por uma conclusão indutiva sobre o problema 
(RAMOS, 2009). O perfil é do tipo exploratório descritivo, tendo em vista que os métodos utilizados 
tem a intenção de comprovar que doenças na soja podem ser diagnosticadas com classificação 
computacional inteligente. Para Matias-Pereira (apud BARROS e LEHFELD, 2001), o estudo 
exploratório é realizado a partir das explicações que argumentem seus princípios, a viabilidade da 
proposta é dada pelo delineamento do problema, analisado durante a implementação.

O trabalho iniciará com a escolha da biblioteca que melhor se adapte à classificação de 
imagens. A partir disso, um software será implementado para testar a acurácia de reconhecimento de 
imagens. Uma pesquisa por imagens de folhas de soja será realizada com auxílio da Internet e site 
da Embrapa, almejando ter uma base de imagens suficientemente grande para obter bons resultados 
posteriores. A análise dos resultados será aplicada após o treinamento supervisionado da base de 
imagens através do software implementado.

Resultados Parciais

O framework ml5 está sendo utilizado para a construção do software deste trabalho, ele 
implementa a plataforma TensorFlow (TF) da Google em alto nível. O TF trata-se de uma plataforma 
de código aberto para aprendizado de máquina, sendo atualmente a ferramenta mais popular para 
classificação e reconhecimento de imagens.

Alguns testes iniciais foram realizados, a partir da criação de um software piloto, para provar 
a eficácia da ferramenta. Os primeiros testes envolveram o reconhecimento de dois objetos simples, 
um copo plástico e uma caneca. Esse teste foi realizado utilizando uma webcam para salvar as 
imagens e treiná-las. As imagens da webcam em tempo real foi responsável por treinar os objetos e 
também identificá-los. O software indica qual o objeto ao aproximá-lo da lente da câmera (Figura 1).

Dado a competência do ml5 para reconhecimento de objetos, os próximos passos a serem 
experimentados no software aplicam-se na classificação das folhas doentes da soja. Para isso foi 
realizado um trabalho de busca pelas principais doenças da soja que ocorrem no Brasil. A partir do 
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site da Embrapa, foram verificadas oito doenças, visíveis a partir da folha, que estão mais presentes 
em lavouras de soja, como ilustrado na figura 2.

Figura 1. Dois momentos da validação de duas classes.

Figura 2. Imagens de folha da soja com doenças. Da esquerda para direita: ferrugem, míldio, oídio, 
olho de rã, mancha parda, mancha alvo, crestamento bacteriano, virose.

 

Para cada doença, foram buscadas mais sete imagens diferentes de cada uma, para ter 
variações da mesma doença em diferentes fases, bem como enquadramentos variados da folha. Essas 
imagens foram nomeadas com o nome da doença a que se referem, pois ele servirá de rótulo para o 
treinamento supervisionado da RNA. A partir da coleta de imagens, está sendo criado um banco de 
imagens de doenças que irá alimentar a RNA do software em desenvolvimento.

A implementação do software foi projetada para carregar as imagens, treiná-las e fazer as 
validações de novas imagens em uma mesma tela. O software primeiramente carrega para a memória 
um modelo de RNA pré-construído e treinado do framework ml5. Após o carregamento inicial, o 
software entra na fase conhecida como Transfer Learning, onde a rede irá se ajustar à nova quantidade 
de classes de entrada, transferindo o conhecimento novo a partir da inserção de novas imagens.

Até o presente ponto, estão sendo validadas imagens do tipo preto e branco e coloridas para 
testar a eficácia do software em fazer predições com imagens contendo um canal de cores (preto e 
branco) ou com três canais de cores (RGB).
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Resumo. A Mineração de dados vem atraindo um grande interesse na descoberta de informações em 
abrangentes áreas de atuação. Na área esportiva um dos grandes interesses é a capacidade de prever 
resultados de jogos. O basquete em especial, oferece um conjunto de atributos estatísticos a cada 
jogo, que podem ser explorados para descobrir tendências de performance. Este trabalho concentra-
se na aplicação de técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina para prever o resultado 
de jogos da National Basketball Association (NBA). Para isso, são utilizados dados estatísticos de 
cinco temporadas de jogos da NBA. Os resultados obtidos por diferentes técnicas de aprendizado de 
máquina, são comparados para encontrar a forma mais eficiente para prever os resultados dos jogos. 
Também são comparados os resultados obtidos de outros trabalhos do mesmo campo de pesquisa, 
verificando assim o desempenho do modelo de previsão criado, com base nos atributos contidos no 
conjunto de dados explorados.
Palavras-chave: Mineração de Dados. Aprendizado de Máquina. Basquete. Previsão.

Introdução

Com o avanço das tecnologias nas últimas décadas o volume de dados armazenados por 
diversos setores socioeconômicos vem crescendo de forma significativa, estima-se que até 2020 a 
quantidade de informação armazenada cresça 50 vezes. Neste quadro surgiu a Mineração de Dados, 
com o objetivo de preparar e extrair conhecimento de grandes bases de dados (CASTRO; FERRARI, 
2016).

Uma área em que a aplicação de mineração de dados vem sendo inserida é o setor esportivo. 
A NBA registra um enorme número de dados estatísticos a cada partida, estes dados contém um 
alto nível de detalhamento, contendo informações estatísticas em diversos aspectos do jogo. Sendo 
assim, este trabalho propõe a comparação de diversos algoritmos de aprendizado de máquina, 
avaliando o desempenho dos mesmos na previsão dos jogos da NBA, com base em dados estatísticos 
das temporadas de 2013 em diante. Também será proposto a criação de um modelo de previsão para 
jogos futuros com aquele algoritmo que obter o melhor desempenho.
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Metodologia

Este trabalho busca comparar técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina 
e criar um modelo de previsão para jogos de basquete da NBA baseado em estatísticas de jogos 
passados. Sendo assim este trabalho se caracteriza como um estudo experimental e exploratório. 
Pesquisas exploratórias, tem como objetivo permitir uma perspectiva geral acerca do assunto, em 
muitas sendo uma etapa inicial de um estudo mais amplo (GIL, 2008).

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado um conjunto de dados estatísticos e 
informações de jogos da NBA, sendo coletadas cinco temporadas completas totalizando mais de 
cinco mil partidas no período. Os dados foram extraídos de duas fontes, kaggle.com e bigdataball.
com, ambos conjuntos foram inseridos em um banco de dados relacional para posteriormente serem 
aplicadas as ações de pré-processamento dos dados.

Castro e Ferrari (2016), afirmam que a etapa de pré-processamento é responsável em identificar 
problemas e prepará-los para que os resultados da etapa de aplicação de técnicas de mineração de 
dados não fique comprometida devido problemas nos dados.

A próxima etapa do trabalho é a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. Para 
Han, Kamber e Pei (2012), aprendizado de máquina trata como computadores podem adquirir 
conhecimento através de dados, isso inclui o reconhecimento de padrões e tomadas de decisões com 
base nos dados apresentados a máquina.

A partir disso foram selecionadas diferentes técnicas de classificação para aplicação sobre os 
dados preprocessados, para a avaliação destes algoritmos foi utilizada a métrica de acuracidade dos 
jogos classificados corretamente.

Desenvolvimento

A primeira ação realizada no desenvolvimento foi a integração dos dois conjuntos de dados, 
ambos os conjuntos foram inseridos em tabelas diferentes de um banco de dados PostgreSQL. Para a 
integração foi necessária a conversão de alguns dados para um mesmo padrão, como data dos jogos 
e nomenclatura de cada equipe. Após essa etapa os dados foram armazenados em uma única tabela, 
onde cada registro representava os dados de uma partida da NBA.

O próximo passo do pré-processamento foi a transformação das estatísticas dos jogos, essa 
etapa consiste em acumular os dados anteriores de cada equipe em relação a cada partida, para isso 
foram criadas funções SQL. Como o objetivo é classificar o vencedor baseado no histórico dos times 
não pode ser utilizado os dados da partida em questão para a classificação e sim seu histórico anterior 
ao confronto.

Antes da aplicação de algoritmos foi realizada uma exploração em cima dos dados, procurando 
identificar tendências de quais estatísticas e informações exercem maior influência no resultado das 
partidas. Este processo foi realizado através de consultas SQL e utilização das bibliotecas Pandas e 
matplotlib.
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O processo de mineração foi realizado em um ambiente de desenvolvimento Python, 
utilizando a biblioteca Scikit-learn para os algorítimos de aprendizado de máquina. Aplicando 
diferentes algoritmos de aprendizado de máquina de classificação, entre eles: k vizinhos mais 
próximos; Random forests; Máquinas de Vetores de Suporte; Regressão logística; Árvore de decisão; 
Multilayer Perceptron Method; Gradiente Boosting.

Resultados

Os resultados obtidos até o momento foram satisfatórios, a tabela 1 lista o percentual de 
acuracidade de cada algoritmo aplicado até o momento.

Tabela 1. Acuracidade dos algoritmos

Algoritmo % Acuracidade
K vizinho mais próximos 60.7089
Máquinas de Vetores de Suporte 59.1113
Random Forests 61.4078
Gradient Boosting 64.7029
Regressão logística 65.8512
Multilayer Perceptron Method 65.4018

As estatísticas presentes no conjunto de dados ainda estão sendo exploradas e avaliadas para 
a aplicação dos algoritmos, testes com um menor número de atributos serão realizados. Outro fator a 
ser considerado são jogos classificados no início de cada temporada, os algoritmos apresentam baixo 
nível de acerto nestes casos, já que os perfis estatísticos de cada equipe ainda não estão definidos 
devido a baixa amostragem de partidas de cada uma delas.

Conclusão

Com os estudos realizados e resultados obtidos, fica comprovado que técnicas de mineração 
de dados e aprendizado de máquina podem ser aplicados para a classificação de jogos da NBA com 
um aceitável nível de acuracidade. Até o momento o melhor algoritmo para a criação do modelo de 
previsão seria a Regressão logística.

Ao decorrer do trabalho foi possível realizar as diferentes etapas do processo de mineração 
e validar a importância do processo de preparação dos dados, qualquer erro nesta etapa pode acabar 
por comprometer os processos posteriores.

As ferramentas utilizadas para a aplicação dos algoritmos mostraram-se satisfatórios, 
em especial a biblioteca Scikit-learn que possuí um vasto número de algoritmos para aplicação e 
ferramentas para análise e pré-processamento de dados.
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Resumo. Com as constantes mudanças fiscais e tecnológicas muitos sistemas ERP (Enterprise 
Resource Planning) acabam se tornando obsoletos não atendendo mais às necessidades do cliente, 
provocando a troca do sistema e migração das informações presentes no banco de dados. Este trabalho 
acadêmico tem como objetivo desenvolver uma ferramenta que auxilie no processo de migração de 
banco de dados relacionais entre sistemas ERP. Para tanto, no desenvolvimento da fundamentação 
teórica, foram abordados conceitos de autores das áreas de sistemas de informação, banco de dados, 
migração de dados, entre outros. Foram utilizados os métodos exploratório e experimental para o 
desenvolvimento da ferramenta. Por fim os resultados serão analisados de forma quantitativa. Com 
esse estudo pretende-se agilizar e desonerar o custo de migração de dados nas implantações de 
sistemas ERP.
Palavras-chave: Banco de Dados, ERP, Migração de Dados.

1. Introdução

Atualmente a grande maioria dos estabelecimentos comerciais ou entidades, utilizam sistemas 
ERP (Enterprise Resource Planning) para o gerenciamento e organização das suas atividades. 
Nas últimas décadas, houveram novas exigências por parte do governo federal e estadual, como 
por exemplo, nota fiscal eletrônica e nota fiscal consumidor, que obrigou adequações dos sistemas 
de gestão. Com isso muitos sistemas, tornaram-se obsoletos, por não conseguirem acompanhar as 
constantes mudanças.

Um sistema ERP segundo Caiçara (2015), é um sistema de informação que permite a 
integração de dados entre sistemas de informação tradicionais como também processos de negócios 
de uma organização. Diante dessa definição, várias empresas vêm procurando não somente uma 
ferramenta para atender as demandas de seus clientes e obrigações legais, mas também para ajudar 
no planejamento estratégico, auxiliando na tomada de decisões. Com isso, muitos sistemas tornam-
se ultrapassados, obrigando empresa a trocar de sistema gestão.

Outro fato que podemos observar é que, antigamente as instituições organizavam suas 
informações em forma de papel, atualmente a maioria está utilizando sistemas de informação. As 
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informações são armazenadas em bancos de dados, essa forma de armazenamento tornou os processos 
operacionais e de busca da informação, mais ágeis e eficientes. 

O banco de dados é uma peça fundamental para os sistemas ERP, é nele que são armazenadas 
as informações geradas pelo sistema, e é através dessas, são apurados os resultados e executadas 
atividades estratégicas e operacionais da empresa. Segundo Ramarkrishnan (2012, p. 3) “Banco de 
dados é uma coleção de dados que, tipicamente, descreve as atividades de uma ou mais organizações 
relacionadas”.

A maioria das instituições necessitam de um banco de dados para o seu funcionamento, sem 
ele ou com a perda das informações contidas nele, podem acarretar prejuízos financeiros e/ou até o 
próprio encerramento das atividades da empresa.

O processo de implantação de sistema é dividido em várias etapas, sendo uma delas, segundo 
MENDONÇA (2009, p. 22) “Uma etapa fundamental na troca de um sistema ERP é a migração de 
dados. O processo de transferir dados de um sistema para outro é chamado de migração de dados”. 
Esse processo é considerado um dos mais importantes, tendo em vista o valor que as informações 
contidas no banco de dados têm para a empresa, a perda dessas informações pode ocasionar prejuízos 
financeiros a empresa.

Pensando nesse cenário de troca de sistemas ERP e a importância da integridade e segurança 
das informações, apoiados pela dificuldade e responsabilidade no processo de migração de dados, 
o presente trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie as 
empresas de tecnologia no processo de troca de um sistema ERP, tornando o processo ágil, eficaz e 
eficiente, diminuindo o tempo de migração e o risco de erro na troca de informações entre as bases 
de dados.

Diante destas questões, a ferramenta proposta tem como finalidade melhorar e agilizar o 
processo de migração do banco de dados relacionais, com isso aumentar a satisfação do cliente com 
o serviço prestado e reduzir custo de implantação. 

2. Procedimentos Metodológicos

Conforme Vergara (2006, p. 12), “método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento”. A 
metodologia adotada incluiu uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos associados a sistema ERP e sobre 
demais assuntos relacionado a migração de banco de dados. 

O estudo foi de caráter exploratório como finalidade desenvolver uma ferramenta para auxiliar no 
processo de implantação de um novo sistema ERP. Para Gil (1996) uma pesquisa exploratória consiste em 
tornar um problema mais claro, possibilita que o pesquisador tenha mais familiaridade com o problema. 

A pesquisa foi quantitativa por realizar comparações entre o processo atual de migração de dados e 
o processo a ferramenta desenvolvida, de acordo com Roesch (2013), deve ser utilizada quando o principal 
enfoque do estudo é mensurar as relações entre as variáveis ou mesmo avaliar o resultado de um sistema 
ou projeto. A partir destas pesquisas, foram definidas as ferramentas utilizadas na construção da ferramenta 
proposta, que serão apresentadas na sequência.
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No estudo foram utilizadas as seguintes ferramentas: Linguagem de Programação Java, Netbeans e o 
banco de dados Postgres.

3. Resultados e discussão

A ferramenta esta sendo desenvolvida para auxiliar a migração entre bases de dados, agilizando 
e otimizando a implantação de um novo sistema ERP.

Atualmente foi criada a estrutura do banco de dados, desenvolvida classes genéricas de 
manipulação de dados e leiautes das telas. O projeto está na fase de criação das regras de negócio da 
ferramenta. Posteriormente serão realizadas validações e testes. A Figura 1 demostra a imagem da 
tela de vinculação de campos entre as bases de dados.

Figura 1. Tela vinculação de campos
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Resumo. Servindo como apoio aos processos de aprendizagem dos indivíduos, o acesso a internet 
proporciona não só a mobilidade, como a interação e dinamismo dos conteúdos. Uma plataforma 
de auto estudo precisa permitir que o conteúdo seja acessado pelo aluno dinamicamente, pois seu 
principal propósito é dar a autonomia dos estudos para o aluno, utilizando a tecnologia a favor do 
estudante. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um software que capaz de auxiliar os 
alunos nos processos de auto-aprendizagem, disponibilizando o conteúdo e as atividades preparadas 
pelo professor de uma forma dinâmica e interativa.
Palavras-chave: Desenvolvimento web, auto-aprendizagem, software, metodologias ativas.

Introdução

Os processos de aprendizagem estão em contínua evolução em busca das metodologias e 
incentivos ideais. Com a popularização da internet e dos dispositivos móveis, a educação a distância 
e as metodologias de auto-aprendizagem se tornaram parte importante do ensino no cenário atual.

Utilizando-se de metodologias ativas, em especial a aprendizagem baseada em problemas 
(PBL), busca-se trazer o foco do aluno para situações voltadas ao ambiente profissional, aliando a 
teoria a prática e permitindo que possa-se projetar soluções, sendo uma metodologia diretamente 
ligada a auto-aprendizagem (BACICH, 2017).

Ao perceber a necessidade de uma aplicação capaz de promover o auto-estudo, o presente 
trabalho tem o objetivo de solucionar a necessidade de apresentação de conteúdo e atividades 
interativas, permitindo que o aluno tenha acesso aos conteúdos e que o professor cumpra seu papel 
em preparar e auxiliar nas tarefas e soluções de problemas que tenham como objetivo principal 
desenvolver a prática da auto-aprendizagem.

Ao revisar os conteúdos de disciplinas anteriores do curso de odontologia e notar que havia 
discrepâncias entre currículo e o que de fato os alunos haviam estudado, foi percebida a necessidade 
de se desenvolver uma ferramenta capaz de conciliar auto estudo e metodologias ativas. Visando 
resolver este problema, busca-se disponibilizar uma ferramenta capaz de auxiliar os professores 
a disseminar conteúdos textuais, imagens, artigos, vídeos e exercícios que incentivam a auto-
aprendizagem dos alunos e em seguida aplicar a ferramenta com estudantes do curso de odontologia.
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Metodologia

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de explorar 
os elementos que compõem o auto estudo e as metodologias ativas de ensino. Em seguida será 
implementado um software experimental em plataforma web, buscando aliar os objetivos estudados 
na bibliografia.

O software será desenvolvido utilizando a linguagem PHP, juntamente com o framework 
Adianti, aplicando técnicas de CCS3 e Javascript para adequar a visualização e a interação do usuário 
com o conteúdo, os dados serão armazenados em um banco de dados PostgreSQL. 

Após a implementação do software, será feita uma aplicação prática de exercícios através do 
software com alunos do curso de odontologia da Univates, buscando avaliar sua eficácia e encontrar 
melhorias de usabilidade.

Por fim, uma pesquisa quantitativa e qualitativa será feita com os alunos com o intuito de 
identificar os pontos positivos e negativos da solução, avaliar se as expectativas do software foram 
atingidas e se a interação dos alunos com o conteúdo foi facilitada através da solução desenvolvida.

Desenvolvimento

O trabalho encontra-se em desenvolvimento, tendo a parte estrutural e o painel administrativo, 
destinado aos cadastros por parte do professor, já definidos e em fase de experimentação. Buscando 
facilitar a usabilidade, a aplicação teve sua interface dividida em dois tipos de acesso, de professor 
e de aluno, mas permitindo que novos perfis sejam criados caso haja a necessidade de se ter perfis 
administrativos.

A interface de interação com o conteúdo disponibilizado e as atividades já foi definida, estando 
em fase de desenvolvimento e testes. As atividades de cada percurso serão exibidas de acordo com 
o progresso do aluno, caminhando horizontalmente caso não atinja a nota mínima definida para a 
atividade e verticalmente caso tenha acertado questões o suficiente (Figura 1).



560 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Figura 1. Representação de um percurso e suas etapas

Após a conclusão do desenvolvimento das atividades, será criado o módulo de avaliação de 
questões escritas, buscando permitir que o professor ofereça um retorno ao aluno e libere o avanço 
nas atividades. Esta funcionalidade ainda está em projeto, sendo o próximo passo no ciclo de 
desenvolvimento do software.
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Resumo. A Realidade Virtual corresponde a construção de um ambiente 3D gerado por computador 
que permite representar ou não o mundo real. Nesse ambiente os usuários sentem-se imersos sendo 
possível a interação com os elementos virtuais. Por sua vez, a simulação é um processo de produzir um 
modelo de um mundo real e conduzir experimentos com a finalidade de entender o comportamento do 
sistema e estratégias para operação do sistema. Dessa forma é fundamental que o simulador represente 
o comportamento de resposta do sistema real. O objetivo deste trabalho é desenvolver um simulador 
automotivo que simule a sensação de dirigir um veículo utilizando as técnicas de Realidade Virtual. 
Sendo assim, o objeto de estudo será a aplicação deste simulador para a modalidade Baja, que possui 
suas especificidades. Este trabalho é um estudo experimental que tem como finalidade descrever o 
desenvolvimento de uma aplicação imersiva em Realidade Virtual para dispositivos móveis através 
de uma simulação de cenário off-road. Como resultados, espera-se que o ambiente imersivo cause a 
sensação de presença no ambiente de corrida.
Palavras-chave: Simulador, Realidade Virtual, Baja.

1. Introdução

Antes do surgimento e da evolução computacional que conhecemos hoje, o comportamento 
interacional das pessoas ocorria através de relações naturais, respostas naturais do corpo que surgiam 
devido a valores intrínsecos formados ao longo do tempo. Raras eram as situações onde as pessoas 
se encontravam em frente a necessidade de se relacionar com botões ou objetos criados pelo homem.

O relacionamento entre homem e máquina para chegarmos às definições de Realidade Virtual 
e Aumentada foi construído com o passar do tempo, isso porque desde o início as pesquisas sempre 
objetivaram chegar ao ponto em que a máquina se adaptasse às pessoas e não ao contrário.

Porém nem sempre foi assim, no início quando a interface real começou a ceder um pouco 
do espaço para a interface virtual as pessoas tiveram que se adaptar aos símbolos e aos elementos 
necessários para esse novo tipo de relação. Muitas vezes se fazia necessário treinamento para 
utilização das novas ferramentas. Foi então que a simulação se tornou uma importante aliada, pois 
segundo Shannon (1998), o uso de uma ferramenta de permitisse simular um processo antes de 
colocá-lo definitivamente em ação diminuiria a probabilidade de erros.
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Pensando nesse cenário de Realidade Virtual (RV), sendo uma tecnologia que está crescendo 
optou-se por desenvolver um simulador automotivo off-road na modalidade Baja. Esta aplicação será 
testada e avaliada por integrantes do Projeto Baja e público em geral.

2. Procedimentos Metodológicos

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa exploratória proporciona familiaridade com o 
problema, com o intuito de torná-lo explícito ou objetivando construir hipóteses. Segundo Prodanov, 
Freitas (2013), a pesquisa descritiva é quando o pesquisador não interfere nos fatos observados, 
apenas registra e os descreve. Objetiva descrever as características de tal população estabelecendo 
relações entre as variáveis.

Dessa forma, o presente trabalho é considerado de pesquisa descritiva e exploratória, pois 
faz o levantamento de requisitos e o desenvolvimento de um simulador automotivo que simule a 
sensação de dirigir um veículo off-road, utilizando técnicas de Realidade Virtual.

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que na pesquisa quantitativa tudo pode ser quantificável, 
significando traduzir em números as opiniões e informações a fim de classificá-las e analisá-las. Na 
pesquisa qualitativa a representatividade numérica não é tão relevante, pois considera que existe uma 
relação dinâmica entre o sujeito e o mundo real, ou seja, existe um vínculo entre o mundo objetivo e 
a subjetividade do sujeito não sendo possível traduzir em números.

Sendo assim, neste estudo faz-se o uso de pesquisa quali-quantitativa. Qualitativa, pois serão 
coletadas impressões de usuários em relação ao experimento. É qualitativa, pois alguns dados como 
tempo de percurso e índice de imersão serão analisados com técnicas estatísticas.

O propósito da pesquisa experimental é demonstrar a viabilidade de uma técnica ou programa 
que seja potencial e viável para programas práticos. Portanto, este trabalho é caracterizado como 
experimental, pois vai avaliar a utilização do simulador durante o experimento.

Foi utilizada a engine de jogos Unity para o desenvolvimento da aplicação, utilizando a 
linguagem C#. Para o desenvolvimento dos scripts foi utilizado o Microsoft Visual Studio.

Os experimentos serão realizados com Bajeiros e Ex-Bajeiros, com público que já usou óculos 
realidade virtual e com o público que nunca utilizou óculos de realidade virtual, desta forma, teremos 
a percepção de vários públicos.

3. Resultados e Discussões

O usuário comandará o veículo através do joystick, utilizando o botão de 360º para ir para 
frente, para trás, virar à esquerda e virar à direita. Utilizará um fone de ouvido que transmitirá o 
som do carro. A figura 2 apresenta a visão que o usuário terá ao iniciar o jogo, mostrando a opção de 
voltar ao menu iniciar, o tempo e a quantidade de voltas.
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Figura 1- Visão da pista no momento que inicia o jogo.

Fonte: Da Autora (2019).

4. Conclusões

Este trabalho se encontra em fase final de desenvolvimento da aplicação. As validações não 
foram realizadas e estão previstas para iniciarem no final do mês de Outubro de 2019.
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Resumo. Durante a aplicação de anestesia em tratamentos odontológicos é comum os usuários 
sentirem dor e ansiedade, podendo resultar em impactos negativos, como uma insatisfação com a 
assistência odontológica, reduzindo com isso os cuidados de saúde preventivos, afetando a saúde 
ao longo da vida. A Realidade Virtual (RV) trata da interação entre o usuário e o ambiente virtual, 
permitindo que o mesmo se movimente dentro desse ambiente, através da interação multissensorial 
dos sentidos humanos. A RV é muito utilizada em diversas áreas, mas principalmente na medicina 
e psicologia, devido à sua característica de visualização 3D em tempo real, causando a sensação de 
realmente estar no local virtual. Visando integrar as áreas, este trabalho tem por objetivo apresentar 
uma proposta para distração dos pacientes submetidos à aplicação de anestesia em procedimentos 
odontológicos com intuito de direcionar a atenção do usuário para o ambiente imersivo, minimizando 
a tensão e estresse do momento. A aplicação da anestesia, bem como a realização do tratamento 
odontológico será feito pelo profissional da odontologia na Clínica de Odontologia Ampliada da 
Universidade Univates durante o período de duas semanas.
Palavras-chave: Realidade Virtual. Ansiedade. Tratamentos Odontológicos. Anestesia.

1. Introdução

Segundo Aminabadi et al. (2012), a dor e a ansiedade geralmente estão vinculadas a traumas 
que aconteceram em algum momento na vida. O tratamento convencional conduzido por profissionais 
da Psicologia utiliza de conceitos, técnicas e dinâmicas inerentes à área. Algumas estratégias têm 
sido utilizadas como apoio ao processo terapêutico de pacientes que sofrem de ansiedade, fazendo 
uso de tecnologias alternativas para mitigar esses sintomas. A tecnologia de Realidade Virtual (RV) é 
uma técnica que vem sendo aplicada em estudos para distração segura e barata, por se tratar de uma 
experiência tranquila.

Para diminuir a ansiedade durante os tratamentos odontológicos, segundo Aminabadi et al. 
(2012) juntamente com analgésicos, a técnica mais utilizada é a distração, para ajudar no controle da 
dor. Para realizar a distração dos usuários, a Realidade Virtual (RV) pode ser utilizada, pois permite 
que os usuários se sintam fora do mundo real, não vendo o que está acontecendo no consultório.
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A RV trata do meio de interação entre o usuário e a aplicação executada a partir de um 
computador, permitindo ao usuário, a interação dos sentidos sensoriais humanos, geralmente visual, 
mas podendo utilizar a audição e tato para melhorar a sua interação (KIRNER E SISCOUTTO, 2007).

Dessa forma, o presente trabalho faz uso de um ambiente imersivo, contando com óculos de 
RV, captando a atenção do usuário pelos canais sensoriais de visão, audição e tátil (retorno vibratório 
do dispositivo), visando deixá-los menos ansiosos. Serão realizados três testes diferentes, sendo 
que em cada um, será feita a medição dos batimentos cardíacos antes da aplicação da anestesia, 
durante e após. O primeiro estudo diz respeito à realização do procedimento em si, sem a utilização 
de tecnologias para distração. O segundo estudo se trata da utilização de um vídeo, reproduzido em 
um celular smartphone, acoplado a um óculo de RV para que os usuários possam assistir de forma 
passiva. Já no terceiro estudo, os usuários poderão interagir com o jogo de RV, através de um joystick. 
Contando também com um óculos de RV, que irá captar a atenção do usuário pelos canais sensoriais 
de visão, audição e tátil (retorno vibratório do dispositivo), visando deixá-los menos ansiosos.

2. Procedimentos Metodológicos

A pesquisa descritiva visa explicar um problema com base em pesquisas (artigos, livros, 
dissertações) anteriores. E, a pesquisa experimental tem o objetivo de explicar o resultado do 
trabalho, juntamente com o embasamento teórico para a formulação de hipóteses significativas para 
pesquisas posteriores (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007).

No entanto, o presente trabalho é considerado descritivo e experimental, pois é necessário 
realizar um estudo sobre a ansiedade, quais os tipos e como se manifesta. Através desse levantamento 
é formulado jogo de RV para auxiliar na distração dos pacientes submetidos a aplicação de anestesia 
durante tratamentos odontológicos. 

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a engine de jogos Unity, utilizando a linguagem 
de programação C#. Também foi utilizado um óculos de Realidade Virtual, um celular smartphone, 
fone de ouvido e uma pulseira inteligente para a medição dos batimentos cardíacos. Os experimentos 
serão realizados na Clínica de Odontologia Ampliada da Universidade Univates, em atendimentos 
de pacientes durante duas semanas. Os testes serão divididos em três grupos, os que realizarão a 
aplicação da anestesia sem nenhuma distração, conforme o modelo convencional. Outro grupo 
realizará os testes assistindo um vídeo de forma passiva e, por último, outro grupo utilizará como 
forma de distração o jogo de RV desenvolvido.

Para a coleta dos resultados dos testes serão utilizadas as pesquisas qualitativas e quantitativas. 
A quantitativa, pois, serão coletadas informações numéricas como o tempo de duração do tratamento 
e a qualitativa pois, serão coletadas impressões dos usuários que participarão do experimento.
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3. Resultados e Discussões

No jogo de RV desenvolvido, o paciente será desafiado a chegar até o final de um labirinto, 
sendo que terão obstáculos durante o percurso que ele deverá desviar, conforme Figura 1. Durante o 
percurso, o usuário deve contornar os obstáculos, caso colida ocorrerá uma vibração no dispositivo. 
Com intuito de prender a atenção do usuário, o jogo apresenta um placar contendo a quantidade de 
vida total e quanto já foi perdido ao colidir em algum obstáculo. Além disso, o jogo possui três fases 
diferentes para abranger os usuários que possuem mais habilidades, sendo que na segunda e terceira 
fase o nível de dificuldade é maior.

Figura 1. Primeira fase do jogo

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

O jogo foi projetado para ser reproduzido em um smartphone sendo o mesmo acoplado 
ao óculos VRBox, permitindo que o usuário se movimente no ambiente virtual. Um joystick é 
responsável por repassar os comandos de direcionamento do usuário. Além disso, um fone de ouvido 
é utilizado para reproduzir os áudios e músicas do jogo.

Considerações Finais

O presente trabalho encontra-se em fase final de desenvolvimento do jogo. Os testes ainda 
não foram realizados e estão previstos iniciarem no final do mês de Outubro.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise do ponto de vista da usabilidade em 
um sistema de Delivery para restaurantes que se encontra em produção e posteriormente realizar o 
desenvolvimento de um novo layout para o mesmo. Realizou-se uma pesquisa sobre a usabilidade em 
sistemas para o desenvolvimento de um novo layout para o sistema de Delivery da Filial Digital, este 
desenvolvimento será apoiado com algumas ferramentas selecionadas, de forma que atenda todos 
requisitos do sistema. A metodologia adotada é de natureza exploratória, onde por meio de uma 
análise qualitativa do sistema atual, busca-se utilizar os resultados para apoiar o desenvolvimento de 
uma nova interface, para posteriormente aplicar um teste de usabilidade com o sistema em produção 
como forma de validação dos resultados
Palavras-chave: Usabilidade, design, sistema, delivery, pdv.

1. Introdução

Atualmente, a Tecnologia da informação (TI) está relacionada com o desenvolvimento de 
maneira ampla, e pode-se afirmar que a TI está presente de alguma forma em praticamente todos 
os setores da economia. Um destes setores é o setor de entrega de comida, popularmente conhecido 
como “food-service” (serviço de comida), especificamente o ramo de Delivery (entrega) de comida. 

Este, popularizou-se nos últimos anos, não só pela praticidade, mas também pelo lançamento 
de aplicativos como iFood, Delivery Much e AiqFome. Nestes aplicativos o usuário pode realizar um 
pedido de comida no conforto de sua casa, usando seu smartphone e receber em sua casa, dentro de 
alguns minutos.

A Filial Digital é uma plataforma de software como serviço (SaaS), composta por: Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial (ERP), Plataforma de e-commerce, ponto de venda (PDV) para 
restaurantes e PDV para comercio. A Filial Digital mantém mais de 100 usuários ativos diariamente 
no módulo PDV para restaurante, este, é um sistema com foco no atendimento de restaurantes 
Delivery, realizando a gestão completa de pedidos por telefone e pedidos fluentes de integrações, 
como site e aplicativos de delivery.

Segundo Knor e Avelar (2015), a usabilidade é um requisito em sistemas World Wide Web 
(WEB), sendo que, estes devem atender as necessidades do usuário, sendo eficazes e produtivos no 
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uso de tempo e recursos, assim tornando operações complexas em simples tarefas, porém, em alguns 
casos é possível perceber dificuldades impostas pelo uso de um sistema, ao avaliar uma interface de 
interação do usuário com o sistema, levando em conta principalmente se ele será capaz de atingir 
seus objetivos facilmente.

Cada vez mais, um sistema deve automatizar operações, tornando tarefas complexas em 
simples ações, o fluxo de um sistema deve ser um fluxo de aprendizado e intuitivo, diante disso, 
um dos problemas conhecidos no sistema de PDV para restaurantes está relacionado ao seu layout, 
este não é intuitivo e acaba demandando muito tempo de treinamento para novos clientes. Conforme 
Nielsen e Hoa, (2007) “A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso 
de algo. Mais especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem abrir a usar alguma 
coisa”, sendo assim, está ligada diretamente à como o sistema é programado, bem como as ações do 
usuário em relação a usabilidade. 

Diante disso, considerando que o PDV para restaurantes é um sistema que já está em produção 
com diversos clientes, esperasse se obter ótimos resultados através do desenvolvendo um novo layout 
para o sistema.

2. Procedimentos Metodológicos

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho é de natureza exploratória, para Chemin, 
(2015), esta possui como principal preocupação identificar quais fatores determinam e contribuem 
para a ocorrência de fatos e fenômenos envolve criar uma teoria aceitável a respeito de um fato com 
base em uma investigação.

A organização deste trabalho foi dividida em cinco partes, sendo elas pesquisa bibliográfica, 
estudo de ferramentas, desenvolvimento de um novo sistema e análise dos resultados. A pesquisa 
bibliográfica foi realizada através de consultas em artigos, livros, sites, e apresentada em tópicos no 
decorrer do trabalho. As próximas partes são detalhadas nos tópicos seguintes.

3. Resultados

Atualmente o trabalho encontra se na fase de desenvolvimento do sistema, este por si, está 
sendo feito com VueJs, HTML, CSS, banco de dados IndexedDb e material design para o design da 
aplicação.

4. Resultados esperados

Busca-se descobrir a viabilidade da hipótese do estudo por meio da pesquisa exploratória, 
analisando se a aplicação de um estudo de usabilidade, para o posterior desenvolvimento de um novo 
layout é vantajosa.
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Resumo. O presente trabalho, descreve sobre a comparação entre duas estruturas, a mista, que é 
composta por estrutura de aço revestida com concreto, e a estrutura de concreto armado, composta 
somente por concreto e armadura. Levando em conta o quantitativo das duas estruturas, e comparando-
as em relação aos materiais e custos de execução, com base em um projeto pré-definido desenvolvido 
por Magnani (2017). Dessa forma, será possível obter qual estrutura será mais vantajosa em questão 
de custos a ser executada no projeto de prédio residencial multifamiliar apresentado no mesmo, sendo 
desenvolvido o orçamento com referência nas tabelas SINAPI, FRANARIN-PLEO .
Palavras-chave: Estrutura de Concreto, Estrutura Mista, Comparativo de Custos.

Introdução

Existe uma grande lista de vantagens quando se fala em construção em aço, mas por outro 
lado, muitas informações faltantes quando se pensa em comparativo de custos entre as estruturas 
ditas convencionais, (PINHO, 2012) Já a estrutura de concreto armado é vista no Brasil como a mais 
convencional, fácil de se trabalhar, ganhando também diversas aplicabilidades devido aos inúmeros 
aditivos presentes que podem ser adicionados. Levando em conta estes pontos positivos de cada 
uma, foi elaborado o presente trabalho de comparativo de custos entre as duas estruturas para um 
projeto em específico. 

O objetivo do trabalho é fazer o levantamento do quantitativo de materiais, e também fazer o 
orçamento dos dois métodos construtivos, e por fim obter o comparativo de custos das duas estruturas. 
Além do quantitativo, será levado em consideração os encargos em cada um dos itens do orçamento, 
tentando deixar o mais perto possível de uma construção real, para obter uma melhor comparação 
dos mesmos.

Procedimentos metodológicos

O trabalho apresentado, é desenvolvido com referência ao trabalho de Conclusão de Curso 
de Kassio Magnani, graduado no ano de 2017, pela Universidade de Caxias do Sul. No qual ele 
apresenta o dimensionamento e análise de estrutura em concreto armado e mista (aço e concreto 
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armado), não levando em consideração o dimensionamento da fundação, apenas as cargas a qual 
devem ser suportadas. 

Para a análise foi pego um projeto de um edifício residencial multifamiliar, não existente no 
ano de 2017, constituídos de 09 pavimentos, sendo 6 pavimentos tipos, um térreo e dois subsolos, para 
obter um melhor resultado foram inseridos 2 pavimentos tipos e suprimido os 2 subsolos, totalizando 
8 pavimentos tipos e um pavimento térreo, com uma área total de 4384,43m. A altura total do edifício 
é de 36,75 metros e estaria localizado na cidade de Farroupilha, RS (MAGNANI, 2017)

A montagem do orçamento será elaborada com base nas tabelas dos autores Mattos (2006), 
Tisaka (2011), Ambrozewicz (2015) e Goldman (2004). Terá como referencias composições de 
custos e própria autoria que será necessário para alguns tipos de materiais ou até mesmo serviços, e 
também de tabelas do SINAPI, e FRANARIN-PLEO. O orçamento será constituído de itens como 
materiais e serviços, o que resultará na composição unitária de cada item a ser executado para a 
elaboração do serviço desejado, como por exemplo: composição unitária do concreto terá como itens 
o cimento, agregado graúdo, agregado miúdo, água e serviços de mão de obra, este item será uma 
das composições unitárias para o elemento viga. Ainda nas planilhas de custos teremos o quantitativo 
dos materiais, e custo de cada item que servirá para a finalização do orçamento e comparação das 
estruturas. 

Resultados preliminares

Para a orçamentação da estrutura de concreto armado, o quantitativo de materiais está sendo 
feito em separado para cada elemento estrutural: lajes, vigas e pilares. Considera-se os materiais: 
diferentes diâmetros de barras de aço, concreto e formas. Para o concreto tem se considerado o uso 
de concreto bombeável, pois apresenta melhor custo benefício. As formas estão sendo consideradas 
de madeiras nobres para melhor reaproveitamento, pois como são pavimentos tipos, poderá ser 
considerado o reaproveitamento das mesmas. Para este primeiro momento está sendo considerado 
somente orçamento para o quantitativo de materiais do concreto armado, tendo base planilhas 
orçamentaria como SINAPI e FRANARIN-PLEO 2017.

Para o quantitativo de materiais da estrutura de concreto armado, obteve-se os resultados na 
tabela 1, sendo necessário ser finalizado com o quantitativo de aço dos pilares e orçamento desta 
estrutura.
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Tabela 1. Resumo de Aço das Vigas

Tabela 2. Resumo de Aço das Lajes.

Tabela 3. Resumo de Formas e Concreto

Para a estrutura mista, também está sendo feita com base em planilha criada pela autora, 
levando em consideração perfis metálicos existentes em catálogos como GERDAU, para uma melhor 
facilidade de desenvolver o projeto e melhor custo benefício, e concreto será considerado com base 
no mesmo concreto escolhido na estrutura de concreto armado. 
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Considerações Finais

Até o presente momento o trabalho está sendo realizado com êxito, com exceções de uma 
certa dificuldade quanto a estrutura mista pois como já apresentado no mesmo, não é um sistema 
convencional para a região sul do Brasil, por isso deve ser tratada com um certo cuidado, usando 
como referência tabela SINAPI, ou orçamentos direto com empresas.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6118. Projeto de 
estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.

CENTRO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO. Construção em Aço/ vantagens. 2018. 
Disponivel em: <http://www.cbca-acobrasil.org.br/site/construcao-em-aco-vantagens.php>. Acesso 
em: 22 jan. 2018.

Pinho, Fernando O. Quando construir em aço?. Disponível em: <https://www.gerdau.com/br/pt/
productsservices/products/Document%20Gallery/artigo-quando-construir-em-aco.pdf>. Acesso em: 
25 jan. 2018

MAGNANI, Kassio. Dimensionamento e análise de estruturas em concreto armado e mista 
(aço e concreto armado).Caxias do Sul, 2017.



576 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

ESTUDO DO DESEMPENHO FÍSICO E MECÂNICO 
DA ARGAMASSA DE REVESTIMENTO COM A 

SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUOS 
DE PORCELANATO 

André Luis Matielo1, Emanuele Amanda Gauer2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – UNIVATES 
2Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

alm@universo.univates.br, eagauer@univates.br

Resumo. Este trabalho visa estudar o desempenho físico e mecânico da argamassa de revestimento 
produzida com a inserção de resíduo de porcelanato em substituição ao agregado miúdo (areia). 
As propriedades avaliadas no estado fresco são o índice de consistência, a densidade de massa, a 
retenção de água, e o teor de ar incorporado. Já os ensaios realizados para caracterização no estado 
endurecido foram a densidade de massa, absorção de água por capilaridade, a resistência à tração na 
flexão, a resistência à compressão e a resistência de aderência à tração. Para isso, as argamassas foram 
confeccionadas com a substituição da areia pelo resíduo nas proporções de 25%, 50%, 75% e 100% 
em massa. O resíduo foi obtido da moagem de refugos de placas de revestimento de porcelanato, 
oriundos de uma obra da cidade de Lajeado/RS. Durante a etapa do ensaio e com as argamassas no 
estado fresco, foi possível observar que para o índice de consistência ser atingido os valores da relação 
água/cimento variou de 1,03 no traço referência para 1,38 no traço com 100% de resíduo. Sabe-se que 
a relação água /cimento está diretamente ligada a resistência do material no seu estado endurecido, e 
mesmo recebendo mais água na mistura o traço com 100% de resíduo atingiu 6,8 MPa de resistência 
à compressão, ou seja, 17% a mais que o traço referência aos 7 dias de cura. Este resultado demonstra 
preliminarmente um desempenho positivo no uso do resíduo e instiga a sequência do trabalho. 
Palavras-chave: argamassas; resíduo de porcelanato; agregado miúdo.

Introdução

A construção civil é um setor com expressiva importância para o desenvolvimento 
econômico do país e seu crescimento movimenta o desenvolvimento de tecnologias, materiais e 
insumos utilizados para a execução desta atividade, trazendo muitos benefícios para a qualidade e o 
desempenho final das edificações.

Segundo o IPEA (2012), sabe-se também, que a construção civil não é destaque somente 
como indústria de grande impacto na economia, mas também é responsável pela produção de 50% a 
70% dos resíduos gerados no país. Dentre os resíduos gerados, 90% resumem-se a restos de materiais 
cerâmicos, argamassas e seus componentes.

Conforme a Associação Brasileira de Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, Louças 
Sanitárias e Congêneres (ANFACER) em seu Relatório de Atividades de 2014/2016, o Brasil é 
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considerado protagonistas no mercado mundial de revestimentos cerâmicos, ocupando a segunda 
colocação em produção e consumo, atingindo a marca no ano de 2015 de 899 milhões de m² 
consumidos e 816 milhões de m² produzidos, além de ser o 7º maior exportador mundial com 77 
milhões de m².

Conforme a resolução 307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA 
(BRASIL, 2002) os resíduos cerâmicos são classificados como “Classe A”. E segundo o Artigo 
10 da Resolução 448 de 2012 (BRASIL, 2012), deverão ser reutilizados ou reciclados na forma 
de agregados ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos 
futuros.

Os impactos negativos causados pela construção civil são justamente na destinação dos 
resíduos gerados. Inúmeros estudos apontam para o reaproveitamento dos resíduos da construção 
civil como forma de reduzir os impactos ambientais. 

A possibilidade de produzir argamassas introduzindo materiais que seriam descartados, trazem 
grandes benefícios para o ramo da construção civil, por exemplo, a redução na extração de matérias 
primas, além da diminuição do volume de material a ser descartado. 

Diante do exposto, com o intuito de reaproveitar os resíduos gerados pela construção civil, 
esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o desempenho físico e mecânico da argamassa 
confeccionada com a substituição do agregado miúdo por resíduo de porcelanato.

Procedimentos metodológicos

As atividades do programa experimental tiveram início com o processamento do resíduo 
de placas cerâmicas (porcelanato) oriundas de descarte de uma obra da cidade de Lajeado/RS. O 
resíduo passou por um processo de britagem em britador de mandíbula e depois foi peneirado na 
peneira com malha 4,75 mm, sendo usado somente o material passante, pois a NBR NM 248 (ABNT, 
2003) considera-se o agregado miúdo como sendo a porção que passa na peneira de 4,75 mm e fica 
retida quase totalmente na peneira de 75µm. Assim como a areia, o resíduo passou pelo processo de 
caracterização para análise da sua granulometria, massa específica e massa unitária.

Para a dosagem das argamassas, foi pré-definido um traço médio de 1:1:6 dentre a 
classificação sugerida por Recena (2007), este traço referência denominado (TR) e dado em volume, 
foi transformado em massa, onde para a dosagem de 20 Kg de argamassa foi necessário 2,64 Kg de 
cimento Portland CP IV 32, 1,85 Kg de cal hidratada CH II, 14,16 Kg de areia seca e 1,32 Kg de 
água (massa inicial, sofreu ajustes em função do índice de consistência). Os demais traços sofreram o 
processo de substituição do agregado miúdo pelo percentual de resíduo (em massa) como apresentado 
no Quadro 01.
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Quadro 01 – Traços de dosagem

Traço Nº Agregado Natural Agregado Reciclado
TR 100% = 14,16 Kg 0
T25 75% = 10,62 Kg 25% = 3,54 Kg
T50 50% = 7,08 Kg 50% = 7,08 Kg
T75 25% = 3,54 Kg 75% = 10,62 Kg
T100 0% 100% = 14,16 Kg

Todos os traços de argamassa foram executados e, em seu estado fresco passaram pelos 
ensaios de índice de consistência, densidade de massa, retenção de água, teor de ar incorporado. 

Os ensaios no estado endurecido das argamassas ainda estão em andamento e será analisada 
a densidade de massa, a absorção de água e absorção de água por capilaridade, a resistência à tração 
na flexão e a resistência à compressão, além do ensaio de aderência à tração. Para a realização destes 
ensaios será necessário aguardar os 28 dias de cura das amostras, salvo para os ensaios de tração na 
flexão e compressão, onde já ocorreram os ensaios aos 7 e 14 dias.

Resultados preliminares

Mesmo com o programa experimental em andamento, foi possível nesta etapa, obter e analisar 
alguns dados encontrados no estado fresco das argamassas, como por exemplo, a densidade de massa 
e o teor de ar incorporado. O Gráfico 01 apresenta os resultados da densidade de massa dos traços 
executados.

Gráfico 01 – Densidade de massa

Percebe-se no gráfico um declínio na densidade de massa dos traços executados, isso se 
deve em função do resíduo de porcelanato possuir menor massa específica que a areia e, ainda ter 
apresentado o maior índice de ar incorporado na mistura chegando a 11,72%.

Este é apenas um dos resultados preliminares analisados, e ainda não sugere a viabilidade da 
reutilização do resíduo, sendo necessário a conclusão dos demais ensaios para tal afirmação. 
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Resumo. A argamassa é uma mistura homogênea de agregados miúdos, aglomerantes inorgânicos 
e água, com a composição de aditivos ou não. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as 
propriedades fisicas, mecânicas e térmicas de uma argamassa produzida com diferentes teores de 
substituição do agregado miúdo natural por fibras de borracha, sendo esse resíduo tratado com uma 
solução saturada de hidróxido de sódio. Para a realização do estudo, serão confeccionados 4 protótipos 
cúbicos, em formato de mini casas, que serão construídos em ambiente externo, nas proximidades 
do laboratório da Univates (LATEC). Para tanto, foram realizados ensaios de caracterização 
física, mecânica e térmicas, como de resistência à tração, resistência à tração na flexão, módulo 
de elasticidade, absorção de água por imersão e por capilaridade, resistência de aderência à tração, 
avaliação das propriedades térmica e o módulo de deformação dinâmico pelo ultrassom. Será realizado 
o acompanhamento da variação de temperatura dos protótipos revestidos com diferentes argamassas, 
a fim de avaliar a influência da presença de resíduos de borracha na argamassa, em suas propriedades 
térmicas. A definição dos traços foi baseado nos autores, Ferreira (2009) e Meneguini (2003), após 
reprodução e analise em laboratório dos traços utilizados por eles, sendo posteriormente escolhido 
para aplicação nos protótipos de alvenaria aquele que apresentou resultados físicos e mecânicos 
mais satisfatórios. Foram realizados estudos comparativos no estado fresco e endurecido, e avaliado 
as propriedades térmicas da argamassa convencional e das argamassas compostas por resíduos de 
borracha.
Palavras-chave: argamassa com borracha; agregado de borracha; avaliação da temperatura.

1. Introdução
Conforme John (2000), a construção civil representa cerca de 50% do uso dos recursos 

naturais, é responsável por 50% do CO2 emitido para a atmosfera, e representa a metade dos resíduos 
sólidos produzidos no mundo. Segundo Junior (2014), os estudos relacionados com os recursos 
naturais tem aumentado, isso porque, o mundo está aceitando e utilizando mais recursos sustentáveis.

De acordo com Meneguini (2003) os pneus têm se tornado um grande risco para a saúde, pois 
acumulam água da chuva, causando a proliferação de insetos, além de ser uma bomba relógio para o 
meio ambiente, seja pela queima ou até mesmo pelo descarte incorreto. Ferreira (2009) complementa 
que os pneus não são reutilizados por possuir elastômeros em sua composição, além de demandar 
tempo no processo de reciclagem, levando há um preço altíssimo. Segundo Golub e Silva (2017), 
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os pneus são reciclados em forma de fibras para reduzir o volume nos lixões, sendo que os mesmos 
podem ser usados em argamassas com substituição total ou parcial do agregado miúdo, gerando, 
assim, uma possibilidade de destinação e também resolvendo as questões ambientais envolvida.

Diante do acima exposto, o objetivo principal deste trabalho é avaliar as propriedades físicas 
e térmicas das argamassas de revestimentos produzidas com resíduos de pneus e aplicadas em 
protótipos de alvenaria cerâmica.

2. Método de pesquisa
A pesquisa consiste no emprego de um traço referência determinado em laboratório, constituído 

por cimento e agregado miúdo natural. Os três traços reproduzidos em laboratório, baseando-se em 
Ferreira (2009) e Meneguini (2003), foram 1:3, 1:5 e 1:7 em proporção de massa (cimento:areia).

Para a escolha do traço referência, as misturas de proporções 1:3, 1:5 e 1:7, foram submetidos 
aos ensaios de indice de consistência, retenção de água, ensaio de tração na flexão e compressão 
e aderência à tração. O traço referência adotado foi o 1:5, sendo o traço 1:3 descartado por não 
apresentar resultados satisfatórios no ensaio de aderência à tração. Os traços 1:5 e 1:7 atigiram valores 
satisfátorios, obtendo valores elevados nos ensaios de aderência, tração na flexão e compressão. 
Entretanto, para fins de comparação, optou-se pelo traço 1:5, por ser empregado pelos autores 
Meneguini (2003) e Ferreira (2009) e assim permitir relações com os resultados futuros. 

Após a definição do traço de referência, foram executados os traços contendo resíduos de 
borracha em sua composição. Para a confecção desses traços, o agregado miúdo natural foi substituído, 
em volume, por resíduos de borracha nas proporções de 5%, 10% e 15%, com o intuito de analisar a 
influência desse tipo de material no comportamento físico, mecânico e térmico das argamassas. Os 
resíduos de pneus passaram por um tratamento prévio de lavagem em solução saturada de hidróxido 
de sódio comercial.

Para avaliar as propriedades físicas e mecânicas das argamassas, bem como sua resistência a 
aderência, foram realizados ensaios laboratoriais tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 
Além disso, também será avaliado o conforto térmico através da construção de 4 protótipos de mini 
casas com tijolos cerâmicos revestidas com as argamassas que serão analisadas. Os protótipos têm 
formatos de cubos e medem 38 cm x 35 cm.

3. Resultados e discussão
Os teores de borracha adicionados na argamassa referência foram de 0%; 5%; 10% e; 15%, 

obtendo-se as seguintes proporções: 1:5:1; 1:5:0,91:0,25; 1:5:1:0,50 e 1:5:1:0,75 (cimento, areia, 
relação água/cimento, borracha). O indice de consitência estabelecido foi de 280 mm ± 20 mm. 
Na Tabela 1 pode ser observado que os resultados obtidos atigiram a proposta inicial, que foi de 
manter a consistência conforme suas limitantes e buscou-se assegurar a trabalhabilidade. Foram 
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confeccionados 7 corpos-de-prova cilíndricos para cada traço, totalizando 28 amostras, com diâmetro 
de 50 mm e 100 mm de altura. Além disso, foram produzidos, para cada traço, 9 corpos-de-prova 
prismáticos, com dimensões de 4 cm x 4 cm x 16 cm, totalizando 36 amostras. Os corpos-de-prova 
prismáticos serão utilizados nos ensaios de: resistência à tração na flexão e compressão, absorção 
de água por capilaridade e o módulo de elasticidade dinâmico através da onda ultrassônica. Já os 
corpos-de-prova cilíndricos serão utilizados nos ensaios de : modulo de elasticidade, absorção de 
água por imersão e indice de vazios.

Tabela 1- Indice de Consistência

Traços Índice de consistência Média
Ref. 300 295 297,5

5% bor. 270 256 263
10% bor. 275 275 275
15% bor. 260 260 260
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Resumo. A construção civil tem buscado novos materiais e inovadoras formas de construções que 
possibilitem resguardar o meio ambiente, e torná-las menos impactantes. Este estudo traz uma 
modalidade de blocos utilizados em alvenarias de vedação, constituídos de solo e cimento, de forma 
a proporcionar menores custos, uma vez que pode ser executado no local da obra, e diminuição 
de liberação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, por não apresentar queima na sua cura. O 
objetivo central desse estudo é verificar através de ensaios laboratoriais o comportamento desses 
blocos, e principalmente seu desempenho mecânico quando executado em obra. Para tal, executaram-
se testes iniciais de caracterização do solo e ensaios de compressão simples, para avaliar o desempenho 
mecânico da mistura. Obteve-se inicialmente, a umidade ótima de compactação do solo em 31,80% 
e o peso específico de 14,12 KN/m³, após definiu-se um traço de cimento:solo equivalente 1:10, para 
verificação da sua resistência.
Palavras-chave: Solo-Cimento. Resistência. Desempenho Térmico. Eficiência.

Introdução

Evidenciando a economia e sustentabilidade, novas técnicas construtivas e tecnologias de 
materiais, são desenvolvidas para suprir a demandas e as necessidades locais. O uso de materiais 
que possibilitem estabelecer uma relação saudável entre baixo custo, qualidade de obra e o meio 
ambiente é tema importante na atualidade.

Os blocos de solo-cimento, conhecidos também como tijolos ecológicos conforme estudos 
de Milani (2008), tem-se mostrado promissor, uma vez que estes blocos não necessitam de queima 
para se tornarem resistentes diminuindo significamente a emissão de CO2 na atmosfera. Neste estudo 
aborda-se algumas características dos blocos de solo-cimento, como seu desempenho mecânico e 
térmico frente a construção civil.

Objetivos 

Avaliar o desempenho de blocos de solo-cimento, verificando sua capacidade mecânica e de 
desempenho térmico, quando fabricado manualmente no local da obra.
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Materiais

A pesquisa utilizou-se de solo, retirado nos arredores do Laboratório de Tecnologia da 
Construção (LATEC) da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES), cimento CP-IV 32 RS e 
água proveniente da rede pública de abastecimento da CORSAN. O solo coletado foi destinado à 
estufa para secagem, a uma temperatura aproximada de 105 ± 5°C, para posterior caracterização do 
solo. 

A caracterização do solo deu-se através de ensaios de granulometria, de Limite de Liquidez 
e Plasticidade, massa específica, e ensaio de compactação, com ensaio de Proctor. Assim, obteve-se 
100% do solo passante na peneira ABNT 4,8 mm (nº 4), 10% a 50% solo passante na peneira ABNT 
0,075 mm (nº 200), limite de liquidez em 46 % e índice de plasticidade em 13%. Através do ensaio de 
compactação, pode-se determinar uma umidade ótima do solo de 31,80 % e peso específico máximo 
de 14,12 KN/m². Ainda, pelo ensaio de compressão simples, encontrou-se uma massa específica do 
solo de 1,940 g/cm³. 

Procedimentos Metodológicos

Inicialmente foram feitos os ensaios de caracterização do solo coletado, o ensaio de 
compactação para verificação da umidade ótima da compactação e o peso específico aparente seco 
máximo. Após foram moldados corpos de provas conforme os dados obtidos na caracterização do 
solo, com a mistura solo-cimento, para verificação de sua resistência. 

Ensaio de Compressão Simples 

O ensaio de compressão simples da mistura, baseou-se na metodologia descrita pelas NBR 
12025 (ABNT, 2012). Utilizou-se a umidade ótima do solo, e uma amostra solo-cimento, com 10% 
de cimento. Assim, homogeneizou-se mistura seca, adicionou-se a água aos poucos, misturando bem. 
Após moldou-se em 3 camadas com o auxílio de macaco hidráulico para compactação da mistura. 
Após moldados os corpos de prova, definiu-se rompimento para 7, 21 e 28 dias de cura. Durante o 
tempo de cura, as amostras foram mantidas em câmara úmida e foram submersos em água 4 horas 
antes de seu rompimento. A figura 1 apresenta a moldagem e o acondicionamento das amostras para 
ensaio de resistência à compressão simples.

Figura 1- Moldagem e acondicionamento dos corpos de prova para ensaio de compressão simples.
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Fabricação de Blocos de Solo-Cimento

A fabricação de blocos de solo-cimento necessita de uma fôrma que respeite o tamanho 
definido de 30 cm x 15 cm x 7,5 cm. Porém em testes iniciais percebeu-se uma não conformidade da 
fôrma com a necessidade de execução e compactação dos blocos de solo-cimento, sendo inevitável a 
readequação da fôrma.

Verificação Desempenho Térmico 

A verificação de desempenho térmico do material, será dada através de cálculos da resistência 
térmica do material. Assim, será estipulado um valor de condutividade térmica, de aproximadamente 
0,49 W/m.K obtido em estudos de Ferreira (2003). Após, deverá ser analisado junto a NBR 15575 
(ABNT, 2005), se a transmitância térmica se enquadra no valor normatizado. Tem-se a intenção de 
verificar, ainda, a diferença entre os blocos de uso comum com os ecológicos.

Resultados Preliminares

Os resultados preliminares dos testes de compressão simples para 10% de cimento incorporado 
ao solo, pode ser visualizado no Gráfico 01. Observa-se que a resistência, quando executado com 
cimento CPV tem aumento aos 21 dias de cura, porém baixa aos 28 dias, sabendo que é esperado o 
aumento da resistência constante, uma vez que o cimento CPIV tem seu ápice de resistência aos 28 
dias. Assim, novos ensaios de compressão simples foram executados com cimento CPIV.

Gráfico 01 – Resistência à Compressão Simples.

Obteve-se assim, nos primeiros sete dias de cura, um comportamento drástico de resistência, 
apenas trocando o cimento. Ainda é necessário realizar alguns ensaios de verificação de compressão 
simples, e propor uma restruturação da fôrma para fabricação dos blocos de solo-cimento, para 
possível melhora na sua fabricação.
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Resumo. Com o aumento populacional, o uso excessivo da água é um fator impactante no futuro 
das gerações, regiões onde os recursos hídricos são insuficientes, métodos de reaproveitamento de 
águas cinzas e pluviais são implantados. Esta pesquisa busca apresentar o andamento da análise de 
reaproveitamento de águas cinzas e pluviais, conforme o estudo de um edifício existente. Buscou-se 
analisar o projeto arquitetônico, ponderando a melhor maneira de captar, tratar e reutilizar a água. 
Após deve ser feito o payback, de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI). Os resultados permitirão verificar a viabilidade econômica, de implantar 
um sistema de reaproveitamento de águas cinzas e pluviais no edifício residencial.
Palavras-chave: Reaproveitamento de água. Captação de água. Viabilidade econômica. 

1. Introdução 

A implantação de um sistema de reutilização de água tem vantagens e limitações, ressaltando 
que seu retorno não é imediato. Pela dificuldade de reter água em alguns locais onde ocorre sua 
escassez, a reutilização se tornou uma importante ação para economizar a água existente (MACHADO, 
2009). Reutilizar água para fins onde a qualidade inferior seja permitida, demanda um menor volume 
de água potável que será utilizada para fins mais nobres (ALVES et al, 2016).

Com o interesse de acrescentar o hábito da reutilização e sustentabilidade nas novas 
construções, um projeto de coleta, tratamento e reutilização de água, apenas na descarga das bacias 
sanitárias, será proposto para o edifício residencial estudado. Como consequência, a reutilização de 
água proporciona economia aos moradores, e minimiza o impacto ambiental, proporcionado pela 
utilização de água potável nas bacias sanitárias.

2. Metodologia 

O edifício em estudo fornecido pela empresa Rimapi Escritório de Engenharia, tem um total 
de cinco pavimentos construídos a partir de concreto armado e alvenaria de vedação, um subsolo, 
térreo com sala comercial e três pavimentos tipo com dois apartamentos cada, tendo um área total 
construída igual a 821,06m².
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Conforme os apartamentos, o edifício tem a capacidade para 30 habitantes, de acordo com o 
Código de Obras de Lajeado/RS, o consumo per capita por habitante é 200 litros/dia, se 30 pessoas 
permanecerem no edifício, um volume de 180.000 litros de água seriam consumidos dentro de um 
mês.

Segundo Tomaz (2009) uma vaso sanitário com caixa acoplada consome em média 9 litros de 
água por descarga, considerando que uma pessoa use o vaso sanitário 5 vezes ao dia, é utilizado um 
volume de 45 litros/dia/pessoa. Para o edifício em estudo, acrescentando um coeficiente de 8% para 
vazamentos, é encontrado um consumo total de 43.740 litros/mês, apenas destinados a descarga das 
bacias sanitárias.

Através de Gonçalves e Jordão (2006) é possível prever uma média do volume de água cinza 
a ser captada, sendo considerado somente o chuveiro e a pia do banheiro. Para o chuveiro pondera-se 
um valor de 43,33% do volume total e, para a pia 8,67%, os volumes captados mensalmente seriam 
respectivamente, 78.000L/mês e 15.600L/mês.

A intensidade pluviométrica calculada para um tempo de retorno de 5 anos, conforme a NBR 
10844 (ABNT, 1989), é equivalente a 272,56mm/h. Utilizando os dados do Núcleo de Informações 
Hidrometeorológicos da Univates, com dados coletados desde o ano 2003, a média mensal máxima 
encontrada é igual a 219,2mm no mês de outubro, e a média mensal mínima é 111mm de chuva no 
mês de abril. Estes valores máximos e mínimos, são considerados pela diferença de quantidade de 
chuvas na região, conforme as estações do ano.

Segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007), é aconselhado que os primeiros 2mm de água da 
chuva sobre o telhado sejam descartados. Após um período sem precipitações esta água leva consigo 
diversas impurezas, dificultando sua filtragem e sua qualidade para reutilização, o telhado pode 
acumular poeira, folhas, fezes de animais entre outros materiais ao longo dos dias.

O telhado do edifício é tipo platibanda coberto com folhas fibrocimento, inclinadas a 15°, 
totalizando uma área de 183,343m². A chuva incidente sobre o telhado será conduzida até uma calha, 
gerando um volume de água pluviométrica seguindo as instruções da NBR 10844 (ABNT, 1989). O 
volume de chuva que pode ser aproveitado, no mês com maior intensidade pluviométrica é 34,361m³/
mês, o volume para o mês com menor intensidade é 17,40m³/mês, não é possível coletar todo o 
volume de água, devido ao descarte necessário dos primeiros 2mm de chuva incidentes no telhado, 
segundo a NBR 15527 (ABNT, 2007).

Será feita a captação de água pluviométrica pela drenagem do terreno, onde a contribuição 
será feita por uma área de 85,205m². Para os meses com maior e menor intensidade pluviométrica, 
os volumes captados podem ser iguais a 15,968m³/mês e 8,086m³/mês, sendo que este volume não 
é totalmente aproveitado devido ao descarte da primeira chuva, em que mesmo sem normativas será 
proposto.

Após a obtenção dos dados, os mesmos serão utilizados para efetuar o quantitativo de 
materiais, concluindo assim o orçamento de acordo com o SINAPI. Através do valor cobrado pelo 
volume de água distribuído pela CORSAN, considerando que cada pessoa utilize 200 litros de água 



589 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

por dia, descontando a quantidade de água reutilizada, será possível prever a economia do edifício. 
Através do payback simples e descontado, será analisado o tempo de retorno do investimento.

Para finalizar, caso necessário, serão indicadas propostas para minimizar o consumo de água 
potável do edifício. 

3. Resultados preliminares 

Através da quantidade de pessoas que convivem no edifício, considerando a NBR 5626 
(ABNT, 1998) e Tomaz (2009), para o volume dos reservatórios foi considerado apenas o volume 
da descarga das bacias sanitárias. Um reservatório com capacidade para 2.500 litros é proposto 
a ser instalado no subsolo, este reservatório deve ter a capacidade para abastecer 36 horas, como 
reservatórios superiores é proposto um com a água reutilizada e outro com água potável, ambos 
devem ter um volume que atenda a 24 horas de uso, sendo iguais a 1.750 litros.

O volume de água pluvial a ser descartado, proveniente da chuva sobre o telhado e conforme o 
projeto do edifício é de 366,70 litros, o descarte ocorre no subsolo a partir de um sistema englobando 
2 tubos de 1,5 metros cada, com diâmetro de 400mm. O descarte proposto da primeira água incidente 
sobre o terreno, têm um volume igual a 170L, o descarte ocorre a partir de um tubo com 1,35m de 
altura, e diâmetro comercial de 400mm.

Espera-se conseguir saber se a implantação do sistema é válida, e em quanto tempo o 
investimento teria um retorno.
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Resumo. A utilização de microrganismos precipitantes de carbonato de cálcio ou calcita (CaCO3) 
vem sendo proposta como uma alternativa para solucionar os problemas de fissuração dos materiais 
cimentícios sem interferir nas suas propriedades. Para adicionar os microrganismos à mistura e garantir 
sua sobrevivência no meio alcalino é recomendado envolvê-los em uma cápsula, juntamente com os 
nutrientes que necessitam para realizar a precipitação do CaCO3. Nesse contexto o objetivo desse 
trabalho é induzir a autocura de corpos de prova (CPs) de argamassa, utilizando um microrganismo 
precipitante do CaCO3, encapsulado com alginato de sódio e com alginato de sódio e amido 
combinados. O microrganismo utilizado foi o Bacillus subtilis ATCC6633 que foi encapsulado por 
meio de extrusão. O microrganismo foi adicionado, de forma livre e encapsulado, aos corpos de prova 
de concreto que tiveram as fissuras induzidas por ensaio de flexão. Após, os corpos de prova foram 
mergulhados em água e água com ureia para ativação do microrganismo e, posteriormente, observar-
se a recuperação das fissuras. As amostras contendo o microrganismo, encapsulado ou livre, serão 
comparadas aos corpos de prova de referência, onde o mesmo não foi adicionado. Espera-se observar 
a cicatrização das fissuras nos CPs contendo o microrganismo encapsulado.
Palavras-chave: Carbonato de cálcio; Calcita. Bacillus subtilis; Bioconcreto

Introdução

As fissuras nas estruturas surgem por diversos fatores que podem advir tanto das propriedades 
do material cimentício e das interações entre seus constituintes (MEHTA; MONTEIRO, 2014), 
quanto da má execução do projeto ou da precária utilização dos usuários após o elemento estrutural 
estar concluído (MAZER, 2008). 

Para regenerar as fissuras que surgem nas estruturas feitas com materiais à base de cimento, 
Tittelboom e De Biele (2013) citam a característica de autocura autógena destes materiais e 
mencionam ainda alguns estudos em que foram utilizados aditivos ou adições para tentar induzir esse 
processo, como a adição de fibras ou agentes cristalizantes à mistura de material cimentício fresco. 

Jonkers e Schlangen (2007) apontam que os aditivos e adições podem alterar as a resistência 
característica destes materiais. Os autores propõem a utilização de microrganismos precipitantes 
de calcita (CaCO3) adicionados à mistura fresca de concreto ou argamassa para reparar as fissuras 
sem comprometer o desempenho da estrutura. Vieira (2017) menciona o microencapsulamento do 
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microrganismo como uma forma de preservar o agente de cura na fase da mistura dos componentes 
dos materiais cimentícios, além de protegê-lo da alcalinidade existente no meio. 

O presente estudo tem por objetivo avaliar a capacidade de autocicatrização de corpos de 
prova de argamassa , utilizando do microrganismo precipitante do CaCO3, encapsulado com alginato 
de sódio e com alginato de sódio e amido combinados.

Procedimentos metodológicos

Determinação do meio de cultura para crescimento do microrganismo

Foram testados dois meios de cultura para avaliar o crescimento do microrganismo. Meio 
de cultura 1 (MC1) composto por: peptona (10 g/L), cloreto de sódio (NaCl) (10 g/L) e extrato de 
levedura (5 g/L) e meio de cultura 2 (MC2) composto por triptona (10 g/L), cloreto de sódio (NaCl) 
(10 g/L) e extrato de levedura (5 g/L). O crescimento microbiano foi acompanhado pela determinação 
de sua densidade ótica (DO), em espectrofotômetro, e também por contagem de unidades formadoras 
de colônia (UFC) em placas de petri.

Encapsulamento do microrganismo

O microrganismo crescido em meio líquido MC1 foi colocado em geladeira a 8 ºC por 72 
h para esporular. Após esse período, os esporos, juntamente com o meio, foram encapsulados pelo 
método de extrusão onde utilizou-se alginato de sódio 1,5% (m/v) e a mesma proporção de alginato 
combinado com amido 1% (m/v) como materiais de parede das cápsulas.

Aplicação do microrganismo nos corpos de prova de argamassa

O traço utilizado para a mistura da argamassa foi 1: 2,4: 0,48 sendo, respectivamente, 
cimento, areia e água, e foi proposto por Wiktor e Jonkers (2011). A argamassa foi preparada em 
um misturador e de acordo com a NBR 16541 (ABNT, 2016). Os CPs foram moldados em fôrma 
prismática de medidas 4 cm x 4 cm x 16 cm para posterior ensaio de tração na flexão e em fôrmas 
cilíndricas de 5 cm x 10 cm para ensaio de compressão.

As cápsulas com o microrganismos foram adicionadas à argamassa já nas fôrmas, entre as 
duas camadas de adensamento. Os CPs foram para a câmara úmida por 2 dias até serem desformados 
e permaneceram mais 5 dias na câmara úmida para que ocorresse a cura do concreto. 

Indução das fissuras e acompanhamento da cicatrização

Para auxiliar na indução das fissuras nos CPs prismáticos foi colocada uma tela com trama 
de 0,5 x 0,5 cm em cima da primeira camada de argamassa já adensada em todos os CPs. A tela 
não foi aplicada nos CPs cilíndricos. Após os 7 dias de cura os CPs foram para a prensa onde foi 
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aplicada uma carga central para a indução das fissuras. Depois de fissurados os CPs prismáticos 
foram armazenados em recipientes com água e em recipientes com água e ureia. Os CPs cilíndricos 
foram armazenados na câmara úmida.

O acompanhamento para verificação da cicatrização das fissuras está sendo feito de forma 
visual a cada 21 dias, onde os CPs são retirados dos recipientes por aproximadamente 1 h para secar 
superficialmente. Então é feita análise visual das fissuras e registros fotográficos. Ao final do período, 
será comparada a resistência à compressão entre os CPs cilíndricos com microrganismo, encapsulado 
ou não, e os CPs de referência. 

Resultados e discussões

Após comparação dos resultados e das curvas de crescimento microbiano, não foi encontrada 
diferença significativa (p≤0,05) entre os dois meios de cultura, e então escolheu-se o MC1 em função 
de a peptona ser um material com custo mais baixo que a triptona.

Depois de 42 dias foi possível observar os primeiros sinais de cicatrização nos CPs 
mergulhados na ureia e com o microrganismo encapsulado. Os CPs de referência não apresentaram 
cicatrização neste período.

Considerações Finais

Ao final do trabalho espera-se observar a cicatrização das fissuras induzidas nos CPs contendo 
o microrganismo encapsulado, confirmando que a adição do microrganismo Bacillus subtilis 
ATCC6633 encapsulado na argamassa possibilita a recuperação de fissuras através da precipitação 
de CaCO3.
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Resumo. A compatibilização de projetos é uma etapa fundamental no desenvolvimento dos projetos 
de edificação de uma obra. Erros na compatibilização entre os projetos de diferentes disciplinas 
podem causar contratempos que desperdiçam o tempo dos profissionais com retrabalhos, geram 
custos extras com o desperdício de materiais e mão de obra, atraso no cronograma de execução e 
ainda, podendo diminuir a qualidade final das construções. Em função disso, o uso da tecnologia se 
faz necessário para maximizar a eficiência deste processo. Cada vez mais sendo utilizado, o BIM do 
inglês Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção), traz ferramentas 
que prometem uma revolução no desenvolvimento, visibilidade e análise de projetos. Assim sendo, 
o objetivo deste trabalho é a aplicação da metodologia da tecnologia BIM na compatibilização 
dos projetos arquitetônico, estrutural e hidrossanitário de uma edificação, e sua comparação com a 
compatibilização pelo modo tradicional, com o objetivo de verificar qual o método é mais eficaz na 
descoberta de incompatibilidades entre os projetos, através da análise quantitativa das interferências 
identificadas em cada um, e classificação de acordo com sua gravidade. Para isso foi realizada a 
modelagem dos projetos de uma residência unifamiliar para o estudo de caso, no qual, inicialmente foi 
realizada a compatibilização pelo modo tradicional que consiste na sobreposição de desenhos CAD 
bidimensionais, para a visualização das interferências existentes, e posteriormente a compatibilização 
em BIM com o auxílio das ferramentas visuais e de verificação automática de interferências. Contudo, 
na primeira compatibilização que foi realizada entre o projeto arquitetônico e estrutural, foram 
identificadas 17 interferências da forma tradicional, utilizando as plantas e cortes em 2D, enquanto 
que com o uso do BIM, 24 interferências. Sendo que, as incompatibilidades encontradas no método 
tradicional foram também encontradas pelas ferramentas BIM, porém de forma automática, o que 
ocasionou, além da maior eficiência, economia de tempo no processo de compatibilização dos projetos. 
Ainda, será modelado o projeto hidrossonitário, e após será realizada a segunda compatibilização, 
que englobará todos os projetos modelados para a edificação. Com isso, será possível analisar as 
vantagens e desvantagens de cada método estudado e avaliar qual é capaz de gerar maior economia, 
devido as interferências serem identificadas durante a fase de projeto, e assim, evitando erros de 
execução e imprevistos durante a obra. 
Palavras-chave: Compatibilização de Projetos, CAD, BIM.
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Resumo: De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014) os parâmetros para análise da estabilidade 
global de edifícios são o parâmetro α e o coeficiente γz. O software CAD/TQS executa a avaliação 
destes parâmetros no processamento da estrutura. O objetivo deste estudo é analisar e comparar 
o Modelo IV e o Modelo VI do CAD/TQS considerando os parâmetros de estabilidade global e a 
influência do sistema estrutural adotado e número de pavimentos. Serão coletadas informações de 
oito exemplos de edifícios processados no software.
Palavras-chave: Estabilidade Global; Modelagem de Edifícios; CAD/TQS.

Introdução

Os efeitos de estabilidade global podem ser classificados como de 1ª ordem, quando o 
equilíbrio é analisado na configuração geométrica inicial da estrutura, ou, de 2ª ordem, quando o 
equilíbrio passa a ser analisado na condição deformada da estrutura. A não-linearidade geométrica 
presente em estruturas de concreto armado causa os efeitos de 2ª ordem, pois está relacionada à perda 
da característica geométrica inicial da estrutura. Para tal análise é preciso considerar também a não-
linearidade física do concreto armado, com ação direta nas propriedades de fissuração do concreto e 
consequente redução do momento de inércia nas seções transversais (RIBEIRO, 2010). 

Para análise da ordem de grandeza dos esforços de 2ª ordem em edificações de concreto 
armado, a NBR 6118 (ABNT, 2014) indica dois métodos de cálculo de parâmetros de estabilidade 
global: o parâmetro α e o coeficiente γz. Estes permitem a classificação da estrutura como sendo de 
nós fixos ou nós móveis.

Martha (2017) comenta que com a inserção de computadores dentro dos escritórios de 
engenharia, a análise estrutural pôde passar a ser vista como uma simulação computacional do 
comportamento das estruturas. Neste meio, o software CAD/TQS é uma importante e completa 
ferramenta para elaboração de projetos estruturais, pois abrange desde a concepção do modelo 
estrutural até detalhamentos finais do projeto. Este possui em seu sistema dois modelos estruturais a 
serem adotados no momento da concepção de um novo projeto: o Modelo IV e o Modelo VI. Ambos 
foram desenvolvidos a partir de otimizações de modelos disponíveis anteriormente na plataforma 
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e se diferem na forma de análise da laje do pavimento: enquanto que o Modelo IV considera um 
sistema de pórtico espacial (pilares e vigas) em conjunto com a ação do pavimento discretizado 
conforme modelo adotado, o Modelo VI trabalha incorporando pilares, vigas e a laje em um único 
pórtico espacial (TQS INFORMÁTICA LTDA, c2018). Considerando o cenário apresentado, o 
objetivo do presente estudo é analisar e comparar o Modelo IV e o Modelo VI do software CAD/
TQS considerando os parâmetros de estabilidade global e a influência do sistema estrutural adotado 
e número de pavimentos.

Procedimentos Metodológicos

Para a coleta de dados a serem analisados, serão desenvolvidas oito simulações computacionais 
de edifícios no software CAD/TQS versão 21, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1– Edifícios hipotéticos desenvolvidos para o estudo

Identificação do 
exemplo

Sistema estrutural 
considerado

Número de 
pavimentos

Modelo estrutural do CAD/
TQS

1 Convencional 10 Modelo IV
2 Convencional 10 Modelo VI
3 Convencional 20 Modelo IV
4 Convencional 20 Modelo VI
5 Lajes lisas 10 Modelo IV
6 Lajes lisas 10 Modelo VI
7 Lajes lisas 20 Modelo IV
8 Lajes lisas 20 Modelo VI

A interpretação dos resultados fornecidos pelo software acontecerá comparando inicialmente 
os valores do parâmetro α, coeficiente γz e deslocamentos horizontais, verificando assim o 
comportamento de estabilidade global do edifício. O software CAD/TQS utiliza um parâmetro 
próprio, o FAVt, para fator de amplificação de esforços horizontais causados por cargas verticais, 
considerando que γz não engloba os deslocamentos horizontais provocados pelas cargas verticais, 
sendo este também um dos fatores de análise do presente estudo. Além disso, serão comparados 
esforços e taxa de armadura nos pilares do térreo e taxa de armadura para laje e vigas do pavimento 
tipo.

Resultados e Discussão

O edifício padrão adotado para realização da modelagem possui planta retangular com 
dimensões de 45m x 13m. A laje adotada foi do tipo nervurada, com altura variável conforme modelo 
do sistema convencional (considerando existência de vigas no pavimento) e modelo de lajes lisas, 
ficando este com laje de maior espessura. A Figura 1-a demonstra o modelo de 10 pavimentos tipo 
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do sistema convencional, e ao lado, modelo de 10 pavimentos tipo de lajes lisas (FIGURA 1-B) que 
foram processados pelo software CAD/TQS.

Figura 1. A) Exemplo de modelo do sistema convencional. B) Exemplo de modelo com lajes lisas.

a)  b) 

O primeiro modelo verificado foi o Exemplo 1, edifício do sistema convencional processado 
no Modelo IV, com 10 pavimentos tipo e laje de cobertura, utilizada laje nervurada de altura total 20 
cm, adotada seguindo critérios da empresa fabricante Atex inseridos no software. A análise apontou 
para estrutura de nós fixos, sendo que a Tabela 1 apresenta os dados extraídos em relatórios emitidos 
com o processamento do modelo.

Tabela 1. Dados extraídos para o Exemplo 1

Exemplo 1 Software CAD/TQS Parâmetros de comparação
Coeficiente γz 1,03 máximo 1,1
FAVt 1,03 máximo 1,1
Parâmetro α 0,44 máximo 0,6
Deslocamento topo do edifício (H / 2485) 1,46 máximo (H / 1700) 2,14

Conclusão

Além dos parâmetros apresentados, também serão extraídos dados de taxa de armadura de 
pilares, vigas e lajes, momento máximo e força axial dos pilares considerando o pavimento térreo 
para composição da análise. A continuidade do presente estudo seguirá com o desenvolvimento do 
modelo apresentado considerando 20 pavimentos. Após, serão processados os edifícios de mesma 
característica estrutural, porém através do Modelo VI. Os edifícios de lajes lisas seguirão os mesmos 
passos, sendo analisados com 10 e 20 pavimentos, no Modelo IV e Modelo VI. O resultado final 
será apresentado com uma análise quali quantitativa comparando a estabilidade global entre os dois 
modelos do software CAD/TQS.
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Resumo. A busca pela reutilização dos resíduos sólidos gerados resultantes de atividades relacionadas 
a engenharia civil cresce em uma escala significativa devido ao impacto ambiental negativo que esses 
estão gerando. Estudos esses que tem sua parcela voltada a descoberta de novos materiais naturais que 
atuem no isolamento térmico, devido ao alto consumo de energia elétrica nos casos de edificações que 
não possuem desempenho térmico satisfatório e ao alto índice de uso de matéria-prima. De acordo 
com isso, dentro do segmento da engenharia civil vem sendo desenvolvido métodos para alcançar 
construções ecologicamente corretas visando a sustentabilidade de um modo geral e o conforto 
térmico de seus usuários. Dessa maneira, o presente trabalho, baseado em pesquisa exploratória e 
ensaios laboratoriais, tem como finalidade avaliar a possibilidade do uso alternativo do resíduo de 
lã de rocha como um isolante térmico, esse que vem sendo gerado em grande quantidade na região 
aonde o estudo vem sendo realizado.
Palavras-chave: Resíduos sólidos, Sustentabilidade, Isolamento térmico, Conforto térmico, Resíduo 
de lã de rocha.

Introdução

O desempenho térmico de uma edificação é resultado da sua interação com ambiente térmico 
que a envolve. Sendo assim, a condição de conforto em uma edificação depende das condições de 
exposição, o que inclui condições climáticas, de implantação e de uso. Nesse sentido, grandezas 
como forma e dimensão da edificação, transmitância, atraso térmico, refletância à radiação solar, 
emissividade das superfícies, capacidade térmica, calor específico e massa específica dos materiais 
devem caracterizar o comportamento térmico de uma edificação (JUNIOR, 2015).

Pesquisas relativas aos tais materiais, por sua vez, largamente utilizados na construção civil 
estão se tornando cada vez mais costumeiros. Perante a necessidade que se tem, e por conta de 
benefícios gerados por ambientes satisfatoriamente confortáveis, são inúmeras as análises pós-
ocupação executadas a fim de adequar e sugerir modificações nas construções já existentes, tendo 
em vista o melhoramento da interação entre os ambientes arquitetados e seus usuários (ARANTES, 
2012).
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O objetivo deste trabalho se dá na verificação da eficácia do resíduo de lã de rocha misturado 
com silicato de sódio neutro aplicado em revestimento interno juntamente com camada de madeira, 
para tanto, será realizada uma comparação com protótipo de características iguais ao protótipo 
usado em ensaios, porém, sem qualquer revestimento. Objetiva-se verificar a condutividade térmica, 
resistência térmica e transmitância térmica dos componentes.

Procedimentos Metodológicos

A proposta do presente trabalho é que sejam produzidas placas, e que as mesmas sejam 
utilizadas como revestimento interno de um protótipo, colocada entre uma camada de madeira (pinus) 
e a alvenaria. Até o momento foram feitos testes no que diz respeito ao desenvolvimento das placas.

O protótipo que será utilizado está localizado em frente ao LATEC, próximo ao Prédio 17, da 
Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES, Lajeado - RS. 

Os protótipos foram executados com materiais de características similares aqueles empregados 
em edificações convencionais, sendo as fachadas executadas com alvenaria de tijolos cerâmicos 
maciços assentados com argamassa convencional, sem revestimentos. Será utilizado o protótipo 4, de 
dimensões iguais a 0,64 m de altura por 0,59 m de largura, coberto por laje pré-moldada de concreto 
armado de 0,76 x 0,76 m com 0,05 m de espessura, com orientação para o norte. Os resultados serão 
comparados com dados obtidos em protótipo sem revestimento de iguais dimensões e características.

O revestimento interno será de madeira pinus com o resíduo de lã de rocha misturado com 
silicato de sódio neutro entre as duas superfícies (madeira e alvenaria), em um vão de 2,0 cm em toda 
a extensão das paredes. 

As amostras do resíduo de lã de rocha foram cedidas pela empresa Slimstone, situada na 
cidade de Garibaldi – RS. Toda pesquisa será realizada com o mesmo material em fragmentos, 
necessitando que sejam triturados anteriormente aos testes. 

As tábuas de pinus com espessura de 2,5 cm do revestimento interno, serão fixadas com 
pregos galvanizados em travessas horizontais, essas fixadas na alvenaria com parafusos próprios para 
perfurações em concreto.

Na trituração dos fragmentos do resíduo utilizou-se de técnicas e manejos “caseiros”. O 
material foi depositado em um tambor de polímero em pequenas quantidades, após, utilizou-se de 
aparador de grama elétrico para a trituração. Em seguida o material foi disposto ao longo de uma lona 
para seleção a olho nu, separando fragmentos não triturados, finalizando com armazenamento em 
sacos plásticos transportados até o Laboratório de Tecnologias da Construção (LATEC) da Univates.

Antes da secagem, o resíduo foi posto em vasilhas metálicas para em seguida ser colocado 
em estufa elétrica, e para serem feitas dosagens do resíduo de lã rocha e também do silicato de sódio 
neutro foi utilizado balança de precisão digital.

No momento da mistura dos componentes foram utilizadas as seguintes ferramentas: haste 
de ferro de 0,5 m, colher metálica, balde plástico. Para a moldagem das placas utilizou-se de forma 
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metálica com dimensões iguais a 0,45 x 0,55 m com 0,05 m de profundidade, e colher metálica, para 
desmoldar a placa, colher metálica e espátula.

Foram realizados três testes. A dosagem de cada elemento para o primeiro teste foi à seguinte: 
2 l de silicato de sódio neutro; 1 kg de resíduo de lã de rocha. Para o segundo teste: 1 l de silicato de 
sódio neutro para 1 kg de resíduo de lã de rocha. Para o terceiro e último teste: 1,5 l de silicato de 
sódio neutro; 1 kg de resíduo de lã de rocha. Após a moldagem da placa para cada teste, o conjunto 
foi levado a estufa com temperatura de 105°C por quatro horas, em seguida a placa foi desmoldada.

Para a coleta de dados internos do protótipo, serão usados sensores que estão distribuídos em 
seu interior, conectados a um ArduinoMega já instalado no local, tendo seus dados armazenados em 
cartão de memória SD.

A temperatura externa do local será coletada com a utilização da estação meteorológica do 
Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Univates.

Resultados e Discussão

Baseado em instruções preliminares em diálogo com colaboradores da empresa fornecedora 
do resíduo, esses com ampla experiência no manuseio e preparo de lã de rocha, os métodos adotados 
para a preparação do resíduo de lã de rocha para a aplicação no objetivo final, como trituração, 
armazenamento e secagem, foram satisfatórios para a produção das placas.

Se tratando do resultado esperado na conclusão do processo de produção das três placas de 
isolamento termo acústico, esses foram insuficientes. No primeiro teste a quantidade de silicato 
de sódio neutro foi aparentemente elevada saturando as partículas e enrijecendo-as na secagem, 
diminuindo excessivamente o volume e espessura da placa. No segundo e terceiro teste, o aspecto 
se mostrou satisfatório não comprimindo excessivamente as partículas como no primeiro teste, por 
outro lado as placas não obtiveram o nível de aderência necessário para que a peça fique coesa entre 
si. Pressupõe que os resultados insatisfatórios na produção da placa se deram pelo fato de o material 
residual usado já ter sido exposto a uma mistura com resinas especiais anteriormente.

Conclusão

Conclui-se por hora que o material adotado para unificação dos elementos não atende 
a demanda, sendo assim, as placas não podem ser produzidas através do método empregado, 
impossibilitando a aplicação em protótipo e execução de testes termo acústico. No momento, 
encontra-se em discussão entre Professor Orientador e Aluno o novo método a ser adotado para a 
mistura dos elementos e produção das placas.
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Resumo: A vida útil das estruturas de concreto armado tem sido menor do que a projetada, o que se 
deve ao grande aumento de manifestações patológicas nas construções. A corrosão das armaduras 
destaca-se por ser a manifestação que mais causa problemas às estruturas de concreto armado, devido 
ao seu elevado potencial de dano. Esta pesquisa busca estudar a durabilidade de três tipos de vigas de 
concreto armado submetidas ao método de Corrosão Acelerada por Imersão Modificada (CAIM), que 
utiliza uma solução de cloretos aliada à aplicação de uma diferença de potencial para induzir a corrosão 
durante 30 dias. Foram moldadas seis vigas, sendo duas referências, duas com substituição parcial 
do cimento por cinza de casca de arroz na porcentagem de 10% (volume) e duas com substituição 
parcial do cimento por sílica ativa na porcentagem de 10% (volume), sendo três destas vigas, uma 
de cada um dos traços, submetidas ao método CAIM. As vigas têm dimensões de 100 x 10 x 15cm e 
armadura de flexão simples por 2 barras de 8 mm. A resistência das vigas será observada por meio de 
ensaio flexão na tração, comparando-se a resistência entre as vigas submetidas e as não submetidas ao 
processo de corrosão. Os resultados preliminares demonstram que a adição de materiais pozolânicos 
diminuiu o potencial de corrosão em vigas de concreto armado.
Palavras-chave: Concreto. Corrosão. Cinza de casca de arroz. Sílica Ativa. CAIM.

Introdução

A corrosão das armaduras é uma das mais graves manifestações patológicas que interferem 
na durabilidade das estruturas. Segundo Soares et al. (2015), este tipo de manifestação pode ser dado 
como o processo resultante de interações do material com o ambiente, resultando em reações que 
levam à destruição do material. As manifestações deste tipo de patologia em armaduras de concreto 
são dadas por meio de fissuras, manchas superficiais, destacamento de cobrimento de concreto e pela 
perda de massa das armaduras.

Os ensaios de corrosão acelerada são frequentemente utilizados para entender o modo no 
qual a corrosão da armadura afeta as propriedades do aço no concreto e como é dada a progressão e 
efeitos da mesma. O método CAIM – Corrosão Acelerada por Imersão Modificada foi desenvolvido 
por pesquisadores da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consiste na exposição 
de corpos de prova de concreto armado à solução de cloretos aliada à corrente elétrica, buscando 
facilitar a migração dos cloretos para a armadura (GRAEFF, 2007). 
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O cimento Portland utilizado na construção civil apresenta certa deficiência em aspectos 
de durabilidade, desta forma as pozolanas utilizadas em conjunto com o material, tentem a suprir 
esta necessidade. A sílica ativa ao adicionada a concretos atua como um microfíler, que preenche 
os espaços vazios deixados durante o processo de hidratação do cimento, proporcionando maior 
densificação e diminuição da capilaridade da pasta de cimento. Já a cinza de casca de arroz (CCA), 
material de elevada reatividade pozolânicas possibilita conforme Righi (2015) maiores ganhos de 
resistência e de durabilidade em concretos. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de adições minerais (cinza de 
casca de arroz e sílica ativa) na matriz cimentícia de vigas em concreto armado submetidas ao 
processo de corrosão pelo método CAIM.

Procedimentos metodológicos

Moldagem das vigas de concreto armado

Os agregados utilizados para a mistura do concreto foram caracterizados conforme suas 
respectivas normas, comparando-se os resultados com os especificados por cada um de seus 
fabricantes ou fornecedores. 

As armaduras utilizadas nas vigas, foram dimensionadas por Batisti (2017) seguindo os 
parâmetros especificados em norma. Desta forma foram utilizadas duas barras de armadura positiva 
de 8 mm de aço CA-50 e duas barras negativas de diâmetro de 5 mm, repetindo-se a configuração 
das barras negativas aos estribos porém com barras de aço CA-60, que foram dispostos a cada 5 cm. 
A dosagem dos materiais foi realizada pelo método ABCP, resultando no traço de referência, que 
posteriormente foi alterado conforme a porcentagem de cada substituição parcial realizada (10% 
em volume). Os materiais foram misturados em betoneira estacionária, sendo moldadas, além das 
duas vigas de 100 x 15 x 10, nove corpos de prova com 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura para 
cada um dos traços. Para o estado endurecido, foram previstos a execução do ensaio de resistência 
à compressão, para três corpos de prova de cada traço nas idades de 7, 14 e 28 dias, e o ensaio de 
resistência à tração na flexão. 

Corrosão Acelerada por Imersão Modificada

O ensaio de corrosão acelerada iniciou-se 29 dias após a moldagem das vigas, com três das 
seis vigas moldadas (uma referência, uma com substituição parcial do cimento por cinza de casca de 
arroz e uma com substituição parcial do cimento por sílica ativa). As vigas foram imersas até a altura 
de 4 cm, garantindo desta forma que a lâmina de água ultrapasse a barra de 8 mm disposta no interior 
da viga. Aliada à água, foi adicionada uma solução de 35 g/L de cloreto de sódio (NaCl), para garantir 
um ambiente similar ao encontrado no oceano. Durante a montagem da armadura, colocou-se um fio 
de cobre na armadura positiva, no qual será ligado a fonte de corrente constante para garantir-se a 
diferença de potencial durante o processo. 
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As vigas ficaram dispostas nos protótipos individuais durante 30 dias, tempo necessário para 
que conforme os estudos de Graeff (2007) se atinja a perda de 10% da massa. A Figura 1, apresenta o 
desenvolvimento do processo de corrosão com o passar das semanas, sendo na Figura 1a a primeira 
semana do processo e a Figura 1b a última semana do processo. 

Figura 1. Desenvolvimento do processo de corrosão

Resultados e discussão 

Até o momento, obteve-se os resultados de resistência à compressão dos corpos de prova 
moldados para cada um dos traços e da resistência a tração na flexão para dada uma das vigas, 
onde pode perceber-se que os traços com substituição parcial do cimento por materiais pozolânicos 
apresentam maiores resistências ao comparado com o traço referência. Para a resistência a 
compressão, o traço com 10% de CCA apresentou resistência superior aos demais traços analisados 
(Referência e Sílica Ativa).

Nos Gráfico 1 são apresentados os resultados para a resistência a tração na flexão para as 
vigas não submetidas a corrosão, enquanto no Gráfico 2, podem ser analisados os resultados para as 
vigas submetidas ao ensaio CAIM. Em ambos os gráficos pode-se analisar a maior resistência das 
vigas com cinza de casca de arroz (CCA).

Gráfico 2. Resistencia a flexão na tração – vigas não submetidas a CAIM
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Gráfico 3. Resistencia a flexão na tração – vigas submetidas a CAIM

Conclusões 

O traço com 10% de substituição do cimento por cinza de casca de arroz mostrou melhores 
resultados de resistência, tanto a compressão quanto a resistência a tração na flexão dentre os demais. 
Desta forma espera-se que as vigas deste traço apresentem menores perdas de massa nas barras que 
compõe a armadura positiva. 

Acredita-se que a maior resistência das vigas com substituição parcial do cimento por cinza 
de casca de arroz é dada pela reatividade do material e capacidade de melhorar as propriedades da 
massa cimentícia tanto no estado fresco quanto endurecido, favorecendo o ganho de resistência e 
durabilidade. 
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Resumo. A compartimentação vertical externa das edificações é um item de fundamental importância 
no sistema passivo de prevenção de incêndios já incorporado às edificações desde o projeto 
arquitetônico. Conforme Rodrigues (2009), as legislações atuais divergem sobre os distanciamentos 
entre as aberturas, na garantia do isolamento de riscos, não havendo nenhuma legislação federal ou 
norma regulamentadora que defina as alturas entre as aberturas que garanta o isolamento correto em 
caso de sinistro. A modelagem computacional é uma forma mais barata e promissora de simulação 
de sinistros, com confiabilidade em seus resultados segundo Tabaczenski et al. (2017), além de serem 
mais benéficos na construção de cenários reais. O presente trabalho visa analisar os distanciamentos 
previstos nas atuais legislações estaduais, que garantam a estanqueidade da edificação, com as 
variáveis de carga de incêndio, alturas de pé direito, bem como as janelas estreitas e largas, verificando 
os corretos dimensionamentos para a compartimentação externa das edificações sem abas horizontais. 
Foi definido o programa Pyrosim para a modelagem das estruturas, no qual possui uma interface 
mais simples para a entrada de dados e utiliza o FDS como ferramenta de análise computacional e 
visualização gráfica dos resultados.
Palavras-chave: Compartimentação; Incêndio; Modelagem Computacional; Pyrosim; FDS.

Introdução

Para o isolamento de riscos por separação de áreas em uma mesma edificação a legislação 
do Rio Grande do Sul RTT CBMRS (2017), considera que a distância vertical entre as aberturas 
deverá ser de 3 m entre as vergas da aberturas inferiores e os peitoris das aberturas superiores, 
independentemente do grau de risco de incêndio das áreas a serem isoladas. Paralelamente, e 
contradizendo as dimensões apresentadas pela resolução gaúcha, as seguintes condições nas fachadas 
são determinadas pela IT 09 (CBMSP, 2018), quando o isolamento for executado por vigas e/ou 
parapeitos, a altura mínima deve ser de 1,2 metros, separando aberturas de pavimentos sucessivos. 

O objetivo do trabalho é investigar as normas técnicas quanto à compartimentação vertical 
externa e possíveis alterações nas dimensões das mesmas, que garanta o isolamento do fogo entre 
unidades, verificando a eficiência conforme as classes de incêndio para modelos gerais que possam 
ser aplicados à todas as edificações.
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Procedimentos Metodológicos

Este trabalho utilizou a modelagem de uma edificação fictícia no software Pyrosim, com 
análise de simulação do FDS, com base em um modelo computacional em três dimensões, visto 
como as normas aplicam-se à todas as edificações, decidiu-se por um modelo generalista para 
análise, contrariamente à um estudo de caso. As dimensões das aberturas foram determinadas pelo 
trabalho de Rodrigues (2009), no qual elaborou um estudo detalhado sobre o assunto, servindo como 
base e inspiração para a realização deste presente trabalho. Os resultados encontrados no estudo de 
Rodrigues (2009) confirmam que as geometrias das aberturas modificam o comportamento do fogo, 
e comprovou que os afastamentos previstos entre aberturas de 1,2 metros mostraram-se satisfatórias 
para o risco baixo, porém, nas ocupações de risco médio, não obtiveram resultados positivos. 

O software foi disponibilizado pela Thunderhead Engineering Consultants ao autor deste 
como versão estudantil pelo periodo de 180 dias, e renovado por mais 180 de forma gratuíta. As 
cargas de incêndio foram dimensionadas conforme a carga máxima possível de cada faixa de risco 
de incêndio, sendo elas 300 MJ/m² para risco baixo, 1200 MJ/m² para risco médio e 4000 MJ/m² 
para risco alto, visando criar o pior cenário admissível para a compartimentação das unidades. No 
estudo destes modelos generalizados apresentados, as paredes, teto e piso não contribuirão para a 
propagação do fogo, e foi definido como análise inicial 4 casos principais, com base nas informações 
analisadas nos estudos anteriores, bem como nas legislções atuais, sendo eles, elencados na Tabela 1 
abaixo e analisados conforme as 3 cargas de incêndio, totalizando 12 casos:

Tabela 1. Casos para análise preliminar.

Modelos gerais de análise Distância entre aberturas
Janelas largas e pé direito baixo 1,20 m
Janelas estreitas e pé direito alto 1,20 m
Janelas largas e pé direito baixo 3,0 m
Janelas estreitas e pé direito alto 3,0 m

Fonte: do autor (2019)

Os critérios de resistência ao fogo utilizados para estanqueidade dos compartimentos 
adjascentes aos sinistrados foram conforme preconiza a ABNT NBR 6479 (1992), as médias dos 
termopares inferiores à 140ºC acrescidos da temperatura inicial do ensaio, ou 180ºC acrescidos da 
temperatura inicial, em qualquer termopar de análise.

Resultados Preliminares

Foram desenvolvidos modelos computacionais com dimensões 3x3 metros, 10x10 metros e 
25x25 metros, de forma a verificar se as dimensões do compartimento alterariam o comportamento 
do incêndio, decidiu-se adotar o modelo de 10x10m , visto as dimensões estarem mais próximas 
à realidade das edificações e não haver grandes diferenças no comportamento do incêndio com o 
aumento da área, conforme modelo adotado.
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A carga de incêndio foi dimensionada com o cálculo de metros cúbicos de madeira dispostas 
lado a lado, com temperatura de ignição de 298ºC, na qual ocorre sua combustão, somente após a 
temperatura atingir seu valor mínimo. O ponto de ignição foi analisado com uma carga tipo “vent” de 
1x1 m e com um bloco de 1m³ de combustível, para verificar o andamento do incêndio. Adotou-se o 
modelo “vent” visto simular um incêndio real em sua integra bem como a possibilidade de inserção 
de uma abertura de ventilação externa.

O fluxo de ar é necessário para manter o fogo ativo e não haver extinção automática, para 
isto, o cálculo da área de abertura por patamar foi dimensionada conforme o grau de ventilação 
determinado por Andrade (2018), de forma a garantir o caso mais desfavorável para a segurança 
contra incêndio das edificações.

Os parâmetros de análise do programa são importantíssimos para uma verificação correta do 
modelo à ser avaliado. Para isto, verificou-se todos os estudos já elaborados por outros autores sobre 
o assunto, para determinar os valores corretos à serem utilizados. Deste modo, inúmeros testes foram 
elaborados pelo autor de forma a determinar o modelo exato de análise para o software, tanto para 
análise da madeira, como para as malhas de análise, locais de ventilação e ponto de ignição. 

Elaborou-se então a base de análise com os parâmetros corretos para um incêndio com 
temperaturas próximas aos 1000ºC, valores mínimos determinados em um incêndio real, com curvas 
de temperatura esperadas à um modelo matemático que simula um real incêndio.

Considerações Finais

A finalização do presente trabalho dar-se-á após a conclusão do modelo base, e verificação da 
compartimentação dos 12 modelos preliminares de acordo com as legislações vigentes, criando uma 
vinculação entre as aberturas, as cargas de incêndio e os distanciamentos previstos.
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Resumo. O Brasil vem aprimorando a sua caminhada frente às técnicas construtivas da construção 
civil, introduzindo novos sistemas estruturais que remetem a ampliação da produtividade, redução 
de custos e melhorando o gerenciamento das obras. Para isso, é preciso realizar estudos técnicos 
e detalhados de cada sistema. Desse modo, o presente trabalho realiza a comparação de custos 
de três métodos construtivos utilizados na atualidade, o sistema de concreto convencional, a 
alvenaria estrutural e o concreto-PVC, são abordados conceitos básicos, características, vantagens e 
desvantagens, processos de execução e materiais utilizados em cada um dos sistemas, acrescentando 
uma base teórica sobre industrialização e desperdício de matérias na construção civil. A partir disso, 
foi realizado o dimensionamento do projeto arquitetônico de uma edificação residencial multifamiliar 
adaptado ao sistema de concreto convencional, de concreto-PVC e alvenaria estrutural com blocos de 
concreto. Com os projetos definidos é realizado levantamento dos materiais e mão de obra de acordo 
com a tabela SINAPI/RS através do software PLEO da empresa Franarin, considerando somente o 
custo direto da obra, e os principais elementos que apresentam diferenças consideráveis em cada 
sistema. Com os orçamentos finalizados foi possível realizar a análise comparativa dos custos entre 
os três métodos e avaliar qual será mais econômico para ser executado. 
Palavras-chave: Sistema Construtivo Convencional. Alvenaria Estrutural. Concreto-PVC.

Introdução

Atualmente, a construção civil está vivendo um momento de aperfeiçoamento nas suas 
técnicas e introduzindo novos sistemas construtivos, que gerem aumento na produtividade, reduzindo 
os custos, causando menos resíduos de construção e favorecendo o gerenciamento na obra. No Brasil, 
o método mais utilizado é o sistema construtivo de concreto convencional ancorado a novos manejos 
tecnológicos, uma vez que o modo tradicional vem indicando menos produtividade e grande nível de 
desperdício de materiais (NUNES; JUNES, 2008). 

Com vários métodos para a construção, o objetivo das empresas vem sendo a redução de 
custo e o controle de gastos do empreendimento, necessitando a escolha de um método capaz de 
atender a todas as particularidades fundamentais inerentes a execução de uma obra da maneira mais 
econômica possível (SILVA, 2017). Almejando a maior eficácia no sistema construtivo podemos 
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evidenciar dois processos de construção distintos, mas que ao mesmo tempo, apresentam paridades, 
que levam o nome de sistema construtivo em alvenaria estrutural e em concreto-PVC. 

A alvenaria estrutural é um sistema construtivo se destaca por ser um método racionalizado, 
pois diminui a quantidade de resíduos produzidos na obra, permite alta velocidade da construção, 
reduz o custo da mão de obra, além de poder ser empregada tanto na construção de casas como 
de edifícios com vários pavimentos, permitindo também economizar tempo na execução da obra 
(ABCP, 2013).

Já o sistema construtivo de concreto-PVC pode ser considerado inovador e versátil, nascido 
na década de 80, no Canadá. O método é integrado por perfis leves de PVC com encaixe simples, 
preenchidos com concreto, resultando em uma estrutura autoportante com elevada resistência, 
oferecendo alta produtividade, facilitando o controle dos materiais e mão de obra, evitando também 
desperdícios e diminuindo o impacto ao meio ambiente (ROYAL MARKET LTDA, 2018).

A presente pesquisa tem finalidade de analisar as principais características dos métodos 
construtivos citados, apresentando as suas particularidades, verificando e comparando o custo de 
uma construção do tipo residencial multifamiliar, executada pelo sistema construtivo de concreto 
convencional, concreto-PVC e alvenaria estrutural, localizada na cidade de Teutônia/RS. Desta forma, 
a pesquisa espera constatar qual dos sistemas é mais vantajoso em relação ao custo da execução.

Metodologia

Para a elaboração dos orçamentos e a comparação dos custos foi utilizado projeto arquitetônico 
disponibilizado pela empresa Engenharia Eldon Reckziegel Ltda – ME. Trata-se de uma edificação 
residencial multifamiliar de alvenaria e concreto já executada, que foi adaptado para os sistemas de 
concreto-PVC e alvenaria estrutural.

O projeto possui dois pavimentos e está localizado na Rua Carlos Arnt, bairro Canabarro, na 
cidade Teutônia/RS. Apresenta uma área total de 343,50m², sendo que cada o pavimento possui uma 
área de 168,51m². Cada pavimento conta com 6 unidades individuais, no qual 3 unidades possuem 
uma área útil igual a 22,42m² e as outras 3 unidades possuem área útil de 19,07m². Possui sacada 
com área de 24, 66m² e escada de concreto armado com área de 6,48m². Todas as unidades são 
compostas por um banheiro, sala de estar e cozinha conjugada. 

Para a realização dos orçamentos foi utilizado o projeto arquitetônico de cada sistema, 
que serviu como suporte para o levantamento dos quantitativos dos materiais e mão de obra, para 
elaborar a planilha orçamentária. No projeto de concreto convencional foi dimensionado pilares, 
vigas e as alvenarias com tijolos furados, na alvenaria estrutural foi usado blocos de concreto, graute 
e armadura com barras de aço de Ø 10mm e no concreto – PVC foi utilizando painéis de PVC, 
armadura e concreto. Para os três sistemas foram usados laje pré-moldada. 

Na composição de custos foi utilizada a tabela SINAPI/RS fornecida pela Caixa Econômica 
Federal e tabela de composição do programa PLEO da empresa Franarin do mês de fevereiro/2019. 
A SINAPI e o PLEO contêm dois conjuntos, a tabela de insumos e a de composições unitárias. 
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A tabela de insumo são elementos necessários para a construção (materiais e equipamentos) e a 
de composição unitária é composta pela descrição e qualificação de cada insumo e a composição 
auxiliar empregada para executar cada serviço. 

Como o sistema de concreto-PVC não consta na tabela SINAPI/RS, foi contatada uma 
empresa especializada nesse tipo de método construtivo. A empresa selecionada está localizada na 
cidade de Serra no estado do Espírito Santo. 

Na elaboração da planilha foi considerado os custos diretos (material e mão de obra) para os 
três sistemas construtivos. Não foram analisados os custos indiretos da obra e nem a porcentagem 
de BDI, pois foram orçados somente os custos, e não o preço final da obra.Para a análise da mão de 
obra e tempo de execução da obra do concreto convencional e de alvenaria estrutural foi considerado 
os coeficientes de produtividade da tabela SINAPI/RS e PLEO/RS. E o sistema concreto – PVC foi 
usado o quantitativo de horas da empresa, com base na média de horas de obras já executadas. 

Na comparação de custos foram consideradas todas as etapas da construção, como: serviços 
preliminares, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria, revestimento das paredes, piso e forro, pintura, 
instalações elétricas e hidráulicas, cobertura, esquadrias, mão de obra e tempo de execução. A etapa 
de serviços preliminares, fundação, cobertura e esquadrias são consideradas iguais para os três 
sistemas construtivos.

As planilhas orçamentárias foram desenvolvidas pela autora através do software PLEO 
– Planilha Eletrônica de Orçamentos da empresa Franarin, programa utilizado para elaboração de 
orçamentos. Ele é composto por um banco de dados da própria empresa Franarin e da tabela SINAPI 
disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, que nos permite trabalhar com diversos tipos de 
insumos, os quais fazem parte de diversas composições.

Considerações Finais

Após o levantamento dos quantitativos foi elaborada a planilha orçamentária para os três 
sistemas com os custos diretos (materiais e mão de obra). O sistema que apresentou maior economia 
no custo total foi o concreto – PVC que apresentou R$ 314.976,86, o concreto convencional de R$ 
375.291,24 e o de alvenaria estrutural R$ 360.705,24. Entre o concreto convencional e o concreto 
– PVC teve uma diferença de R$ 60.314,38, já a alvenaria estrutural e concreto – PVC a diferença 
foi de R$ 45.728,38, e a alvenaria estrutural e o concreto convencional de R$ 14.586,00. O concreto 
– PVC é considerado o mais econômico pois os painéis de PVC são fabricados na empresa, não 
necessitando de pilares e vigas, revestimentos de paredes e pintura, assim demandando de pouca mão 
de obra.
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Resumo: O presente trabalho refere-se a uma pesquisa exploratória e experimental, que propõem 
contribuir com o desenvolvimento da tecnologia nacional na investigação e aplicação de peças 
estruturais construídas a partir da madeira laminada colada (MLC). Neste contexto foram fabricados 
corpos de prova conforme descreve a NBR 7190/1997 para assim submetê-los a testes de resistência 
à compressão e cisalhamento, utilizando a madeira eucalipto com dois diferentes adesivos estruturais, 
o adesivo Sikadur 32 e o adesivo Kleiberit 501.0 PUR. A partir dos testes e o registros de resultados, 
os mesmo serão comparados aos valores médios de resistência descritos na norma, para verificar a 
resistência requerida.
Palavras-chave: Adesivo estrutural, Construção civil, Madeira de reflorestamento, Madeira laminada 
colada, Resistência.

1. Introdução

Um dos assuntos mais tratados atualmente no mundo é a questão de preservação ambiental 
e sustentabilidade. No Brasil, no ramo da construção civil, muito se fala em métodos sustentáveis 
relacionadas a construções de alvenaria, o reaproveitamento do entulho gerado, e da industrialização 
deste método a partir de obras pré-fabricadas em concreto e aço. Entretanto, pouco se fala nas 
construções em madeira, que empregam soluções semelhantes aos outros métodos construtivos e 
apresentam inúmeros benefícios ao meio ambiente (SALLES, 2011). 

A madeira, quando corretamente utilizada, apresenta durabilidade e resistência como 
características satisfatórias ao seu emprego na construção civil, além de apresentar característica de 
ser 100% renovável. Diferentemente ao que se apresenta, a madeira é de extrema durabilidade. O 
real desafio é o conhecimento das propriedades básicas da madeira, que por ser um material orgânico 
necessita certos cuidados com o local de aplicação, especialmente em locais com umidade excessiva 
(MELLO, 2007). 
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1.1 Objetivo

O objetivo desde trabalho é adquirir resultados de resistência da madeira lâminada colada 
através dos ensaios de compressão paralela as fibras e cisalhamento. A partir do conhecimento 
desses valores, fazer análise dos resultados encontrados entre os diferentes adesivos utilizados para 
a fabricação das peças, e então comparar os resultados do adesivo de maior êxito, com os valores de 
resistência da madeira maciça.

2. Procedimentos Metodológicos

Com o intuito de conferir e analisar o comportamento dos adesivos na fabricação de 
peças estruturais de madeira laminada colada, foram moldados corpos de prova de diferentes 
dimensões para testes de compressão paralela as fibras e de cisalhamento da cola conforme 
descrito na NBR 7190. A partir da realização dos ensaios, foram analisados os resultados de 
resistência, assim com o comportamento da ligação entre a madeira e os adesivos utilizados para 
este estudo.

A pesquisa utilizou-se de madeira da espécie eucalipto, extraída de floresta de reflorestamento 
localizada na cidade de Taquari –RS e fornecida por madeireira local. Conforme orientado na NBR 
7190 (ABNT, 1997), o material foi submetido a estufa de secagem para que assim fosse verificado 
o índice de umidade presente na madeira do lote em questão. Para esta secagem, o material foi 
direcionado ao Laboratório da Tecnologia da Construção (LATEC) da Univates onde foi colocado 
em estufa com temperatura de 105 ± 5 °C.

Tendo as orientação da NBR 7190 (ABNT, 1997) como base para a seleção e caracterização 
da madeira a ser utilizada, as peças foram submetidas a testes para que fosse possível a caracterização 
das mesmas quanto a sua classe e propriedades.

Inicialmente buscou-se analisar a densidade e o teor de umidade presente nas peças utilizadas. 
Para isso foram moldados seis peças com dimensões de 2cm x 3cm x 5cm para cada ensaio, onde 
para o ensaio de densidade foram anotadas as dimensões das peças em estado de saturação e também 
o sua massa após secagem. Já para o ensaio de teor de umidade, foi relacionado a massa inicial 
com a massa após secagem. Os moldes foram submetidos a estufa para secagem, onde foram feitas 
verificações das massas a cada 6 horas, até que a mesma atingisse uma variação menor ou igual a 
0,5% da última verificação.

Para o processo de escolha da cola, assim como a sua aplicação e tempo de prensagem adotou-
se a orientação da NBR 7190 (ABNT, 1997) e também as orientações do fabricante. Aspectos como 
clima e a temperatura no dia da colagem, superfície da madeira e mistura da cola foram fatores de 
atenção para esta etapa.

A primeira ação a ser adotada foi a preparação da madeira, que após ser classificada, passou 
por etapas de corte e aplainamento para que assim obtivesse as dimensões desejadas para cada 
ensaio. No dia em que foi feita a colagem das peças, a temperatura estava em 20ºC. Fator que 
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foi de relevância para determinar o tempo de prensagem das laminas, pois o adesivo 501 PUR 
da marca Kleiberit exige um tempo médio de prensagem de 60 minutos para esta temperatura, 
enquanto o adesivo epóxi SikaDur 32 exige tempo de prensagem médio de 24 horas nesta mesma 
temperatura.

Foi adotado um tempo de 72 horas para corte e acabamento das peças coladas. Isso para 
garantir a reação de ligação entre a madeira e os adesivos utilizados, possibilitando um melhor 
desemprenho dos moldes em seus respectivos ensaios de resistências. Para os ensaios de compressão 
paralela as fibras e cisalhamento de cola, foi utilizada a prensa de compressão normal disponibilizada 
pelo Laboratório da Tecnologia da Construção (LATEC) da Univates.

3. Resultados e discussão

Dentre os ensaios e analises realizados até o momento, é possível verificar os resultados 
dos testes de seleção do lote utilizado para este estudo, onde apresentam densidade média de 0,44 
g/cm³ e teor de umidade na faixa de 12% a 16%. Estes resultados permitem a fabricação das 
peças estruturais de MLC a partir deste lote para os ensaios de compressão paralela as fibras e 
cisalhamento de cola.

Foram realizados até o momento ensaios de compressão paralela as fibras e cisalhamento de 
cola referente ao intervalo de 4 e 7 dias após a colagem. Observa-se que há um ganho de resistência 
conforme o passar do tempo da aplicação dos adesivos, esta resistência resultante da aderência 
entre a madeira o adesivo utilizado. Esta característica é percebida nos ensaios de cisalhamento, 
onde os moldes de 4 dias apresentam ruptura na lâmina de cola, diferentemente da ruptura dos 
moldes de 7 dias, que apresentam ruptura na madeira, resultando assim, maior aderência entre os 
materiais.

Restam ainda os ensaios de 21 dias para assim atingir todos os resultados propostos. 
Entretanto, é possível avaliar que nos valores obtidos nas idades de 4 e 7 dias de fabricação das 
peças, há um ganho de resistência que se aproxima de maneira satisfatória dos resultados obtidos 
através dos mesmos ensaios para a madeira maciça.

4. Considerações Finais

Ao final deste trabalho irá ser realizada uma análise entre os resultados adquiridos para ambos 
os ensaios, comparando a utilização de diferentes adesivos e diferentes idades dos CPs. Com isso irá 
ser feita uma relação dos valores de resistência obtidos com a utilização de MLC, onde o adesivo 
de maior resistência a partir da idade de 21 dias irá ser comparado com os valores de resistência da 
madeira maciça extraída do mesmo lote, correlacionado com os valores médios descritos na NBR 
7190 (ABNT, 1997) para a espécie utilizada para o estudo. 
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Resumo. O atual cenário de escassez hídrica que o mundo se encontra cria a necessidade urgente da 
busca por fontes alternativas de água, dentre estas, destaca-se um método simples e eficiente que está 
ao alcance de todos: o sistema de aproveitamento de água da chuva, que além de combater a escassez 
hídrica, colabora para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, gera economia de água 
potável e ajuda a amenizar enchentes nas cidades. O presente trabalho tem por objetivo dimensionar 
e projetar tal sistema para um edifício residencial composto por 15 apartamentos, localizado na 
cidade de Lajeado/RS, bem como, analisar a viabilidade técnica/econômica deste investimento e 
desenvolver um roteiro que conduza a tais objetivos, delimitando-se em estudar apenas os sistemas 
que coletam águas pluviais de superfícies de telhados para uso específico em descargas de bacias 
sanitárias. A elaboração do projeto e dimensionamento atendeu às normativas brasileiras vigentes 
e o roteiro criado para isso se mostrou completo e eficaz. O custo total do sistema resultou em R$ 
18.135,16, sendo que o tempo de retorno deste investimento foi calculado em 14 anos e 7 meses para 
uma taxa de atratividade igual a zero, e 25 anos para uma taxa de atratividade igual a 4,53% ao ano.
Palavras-chave: Coleta de água. Reuso. Água pluvial. Dimensionamento.

Introdução

Apesar de ser considerada um recurso renovável, a água vem se tornando cada vez mais 
escassa em diversos locais do planeta, sendo até mesmo motivo de conflitos em algumas regiões. 
De acordo com Hagemann (2009), essa escassez ocorre principalmente por causa do aumento 
populacional, atividades agrícolas/industriais, poluições e desperdícios. 

O aproveitamento de água da chuva no Brasil é permitido apenas para usos não potáveis 
desde que as diretrizes da NBR 15527 (ABNT, 2007) sejam atendidas. Inúmeras leis e incentivos 
vem sendo criados para obrigar e encorajar este uso. Como exemplo de lei pode-se citar o Código 
de Obras de Lajeado/RS, especificamente o artigo 170, que obriga empreendimentos com telhados 
superiores a 200m2 a possuírem sistema de aproveitamento de água da chuva. Como exemplo 
de incentivo pode-se citar a isenção ou descontos no pagamento do IPTU já implantado em 55 
cidades do Brasil (RODRIGUEZ, 2017). Para USP (1999 apud TOMAZ, 2005), 29% do consumo 
total de água potável em uma residência Brasileira correspondem à descarga de vasos sanitários, 
desta forma, o reuso de água para esta finalidade resulta em uma economia de água significativa, e 
consequentemente, contribui para questões sócio/ambientais. 
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Procedimentos metodológicos 

Este trabalho foi desenvolvido em um prédio residencial de 4 andares, localizado na rua Piauí, 
330, bairro São Cristovão em Lajeado/RS, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1. Projeto 3D e planta do pavimento tipo.

 

A Figura 2 ilustra a metodologia utilizada no trabalho.

Figura 2. Metodologia do trabalho.

Resultados e discussão

Projetou-se duas calhas centrais com seção retangular de 20 X 10cm, 4 tubos de queda de 
100 mm e condutores horizontais com 100 e 150 mm. Os reservatórios inferior e superior foram 
dimensionados com 2000 L cada e o reservatório de descarte com 500 L. A tubulação de recalque 
e as colunas de distribuição com 25 mm, os barriletes com 32mm e as bombas com 0,5 CV. Para 
a filtragem e cloração adotou-se dispositivos comerciais e o sistema de tratamento foi locado no 
subterrâneo do subsolo. 

O valor do investimento resultou em R$ 18.135,16, a economia anual de água em R$ 1.245,92 
e o tempo de retorno do investimento em 14 anos e 7 meses (payback simples) e 25 anos (payback 
descontado).
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Conclusão

Conclui-se que o sistema apresenta um tempo de retorno relativamente longo, entretanto, é 
necessário ressaltar que a contribuição que este sistema possibilita à humanidade vai muito além de 
economia financeira, afinal, trata-se de uma medida que combate a escassez hídrica, colabora para 
o desenvolvimento sustentável do planeta e assegura a qualidade de vida da humanidade e futuras 
gerações. Além disso, ajuda a amenizar enchentes, que é o principal motivo de seu uso em grandes 
cidades. Por fim, recomenda-se que consumidores, empresas e engenheiros deem mais atenção para 
esta fonte alternativa de água visto que municípios de todo Brasil vêm criando leis e incentivos para 
obrigar e encorajar este uso.
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Resumo. O crescimento das grandes metrópoles de forma acelerada nos últimos anos, acabam gerando 
a exploração de áreas não urbanizadas, o que aumenta a área impermeabilizada e aumenta os riscos 
de enchentes. Uma das novas tecnologias que vem sendo adotada como alternativa ao problema é 
a do pavimento permeável. Os pavimentos permeáveis podem ser constituídos de concreto, sendo 
denominado de concreto permeável. O objetivo desta pesquisa, é a utilização de fibras de polipropileno 
na mistura de concreto permeável, de maneira a avaliar se as fibras alteram de maneira significativa 
as propriedades deste tipo de concreto, como resistência à compressão e resistência à tração na 
flexão. Foram utilizados primeiramente três traços de concreto permeável afim de determinar o traço 
referência, sendo eles: 1:3, sem utilização de areia e com relação a/c=0,32; 1:4, com utilização de 
10% de areia grossa e relação a/c=0,35; e por fim 1:5, com utilização de 10% de areia grossa e relação 
a/c=0,35. Nestes traços foram realizados ensaios a fim de determinar suas propriedades mecânicas 
sendo eles: a permeabilidade, a resistência à compressão e a resistência a tração na flexão após os 28 
dias. Após a determinação do traço referência serão feitos mais três traços com a utilização das fibras 
de polipropileno, nos teores de 0,6 kg/m³, 1,8 kg/m³ e 3,0 kg/m³, sendo aproximadamente, 0,03%, 
0,08% e 0,14%, se comparados com a massa total confeccionada de concreto. Após serão realizados 
os mesmos ensaios. 
Palavras-chave: concreto permeável; fibras de polipropileno; propriedades mecânicas; resistência.

1. Introdução

A aceleração de crescimento dos grandes centros urbanos nos últimos anos acaba gerando o 
aumento da exploração das áreas que antes não eram urbanizadas. Este processo acaba limitando os 
locais com solo exposto, que são naturalmente permeáveis, diminuindo a capacidade de infiltração 
das águas provenientes das chuvas. Consequentemente, este fenômeno altera o sistema de drenagem 
dos solos, ocasionando, desta maneira, inundações e enchentes. A utilização do concreto para a 
drenagem urbana é denominado de concreto permeável sendo caracterizado por ter um alto índice de 
vazios que estão interligados entre si, tendo em sua constituição uma grande quantidade de agregados 
graúdos e pouca ou nenhuma quantidade de agregados miúdos, permitindo desta maneira a passagem 
sem obstrução de grandes volumes de água. (QUADRELLI; BARBOSA, 2015). 
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Entretanto, devida a grande porosidade que tem no concreto permeável, a resistência mecânica 
deste tem valores relativamente baixos se comparados com os concretos convencionais (FAGUNDES; 
et al., 2016). A fim de que sejam minimizadas as deficiências que os concretos apresentam, nos 
últimos tempos vêm crescendo a utilização de fibras em sua constituição (SALVADOR, 2013). Dessa 
maneira, o presente trabalho visa avaliar as propriedades mecânicas do concreto permeável com 
a adição de fibras de polipropileno, de maneira de que esta propriedade atinja maiores valores e 
possibilite que esta técnica seja mais aplicada no Brasil.

2. Procedimentos Metodológicos

O programa experimental que é utilizado para alcançar o objetivo principal do presente 
trabalho teve como etapas: a separação dos materiais para a concepção dos concretos permeáveis 
referências. Sendo estes traços 1:3 (sem utilização de agregado miúdo e relação a/c 0,32), 1:4 (com 
substituição de 10% do agregado graúdo pelo miúdo e relação a/c 0,35) e 1:5 (com substituição de 
10% do agregado graúdo pelo miúdo e relação a/c 0,35). Após os 28 dias foram realizados os testes 
de permeabilidade, resistência à compressão e resistência à tração na flexão. Após foram separados 
os materiais para a concretagem do traço referência com a adição das fibras de polipropileno nos 
traços: 0,6 kg/m³, 1,8 kg/m³ e 3,0 kg/m³.

Foram moldados dois corpos de prova cilíndricos, de dimensões 10x20 cm, para cada traço 
inicial a fim de encontrar os valores de compressão de cada traço. Foram moldados também, dois 
corpos de prova prismáticos, de dimensões 15x15x50 cm, de forma a determinar a resistência à 
tração na flexão de cada traço. Foram ensaiados também aspectos dos materiais no estado fresco, 
sendo eles massa específica e massa unitária.

O ensaio de tração na flexão foi realizado conforme a NBR 12142 (ABNT, 2010). Já o ensaio 
de compressão foi realizado conforme a NBR 9781 (ABNT, 2013). O ensaio de permeabilidade 
foi realizado conforme a NBR 16416 (ABNT, 2015). Sendo todos os corpos de prova rompidos e 
testados aos 28 dias.

3. Resultados Parciais 

Nos ensaios realizados nos concretos permeáveis com os traços iniciais, obteve-se os primeiros 
resultados aos 28 dias. A tabela 1 apresenta os resultados dos testes de compressão juntamente com 
os seus traços.
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Tabela 1 – Resistência à Compressão

Traço Força Máxima (kgf) Resistência à Compressão (Mpa)
1:3 6869,26 8,58
1:3 6826,05 8,52
1:4 5348,52 6,68
1:4 5953,36 7,43
1:5 6584,12 8,22
1:5 6917,41 8,51

Foi realizado também o ensaio de tração na flexão ocasionando nos resultados apresentados 
na Tabela 2 bem como os seus traços.

Tabela 2 – Resistência à Tração na Flexão

Traço Força Máxima (N) Tensão Ruptura No Centro (Mpa)

1:3 13049,16 1,74

1:3 10252,91 1,37

1:4 15252,26 2,03

1:4 8981,89 1,20

1:5 6524,58 0,87

1:5 3897,80 0,52

Foi realizado também o ensaio de permeabilidade encontrando os seguintes tempos para 
percorrer pelo corpo de prova cilíndrico de 20 cm: 1:3 – 3 segundos, 1:4 – 5 segundos, 1:5 6 segundos. 
Assim sendo, todos eles ficaram abaixo do valor máximo especificado na NBR 16416 (ABNT, 2015) 
que especifica que este valor não pode ser maios que 10-3

 m/s.

Após a análise de resultados foi determinado que o traço a ser utilizado como referência será 
o 1:4, onde foi levado em consideração o aspecto econômico e por ter apresentado uma tensão de 
ruptura mais elevada que as outras, para ser confeccionado o concreto permeável. Assim poderá ser 
confeccionado o concreto permeável com a adição de fibras de polipropileno.
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Resumo. Os materiais das construções estão submetidos às ações físico-químicas do ambiente 
que estão em contato. Estas ações afetam diretamente a sua estrutura, provocando degradação 
e comprometendo a sua durabilidade, funcionalidade e estabilidade. A falta de durabilidade das 
estruturas de concreto tem aumentado, geralmente as manifestações patológicas acontecem por causa 
das reações dos componentes de concreto com a ação de agentes químicos. Este trabalho tem como 
objetivo analisar a durabilidade de concretos em contato com agente químico, especificamente o 
sulfato de sódio. Conforme o programa experimental, será realizada a resistência à compressão dos 
concretos, onde foi feito 4 traços de concreto, sendo um deles o concreto referência e os demais foi 
substituído o cimento por Cinza de Casca de Arroz (CCA) em 5%, 10% e 15%, o traço referência 
é 1:2:03:0,5. Os ensaios no estado endurecido serão: resistência à compressão aos 7, 14, 28, 63 e 
91 dias; absorção por capilaridade aos 28 e 91 dias; absorção e índice de vazios aos 28 e 91 dias. O 
ensaio de penetração de sulfatos será pelo método de imersão, será realizado ensaio de resistência à 
compressão para cada traço, os CP's serão rompidos aos 119 dias, totalizando um período de 28 dias 
em cura úmida e 91 dias em imersão à sulfatos.
Palavras-chave: Durabilidade. Concreto. Sulfato de sódio. Cinza de Casca de Arroz (CCA)

Introdução

Conforme Costa (2015), a falta de durabilidade das estruturas de concreto tem aumentado 
em grande proporção, mesmo com o elevado avanço de tecnologias utilizadas na construção civil. 
Na grande maioria, as manifestações acontecem por causa das reações dos componentes de concreto 
com a ação de agentes agressivos.

A utilização de resíduos como a Cinza de Casca de Arroz (CCA), além de trazer benefícios 
ao meio ambiente devido a sua deposição, oferece vantagens ao concreto por possuir propriedades 
pozolânicas, aumentando a resistência do concreto e tornando-os concretos mais resistentes (COSTA, 
2015).
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Objetivo

O objetivo é analisar a durabilidade de concretos com substituição de cimento por cinza de 
casca de arroz em diversos teores, quando submetidos a degradação com agentes agressivos (sulfato).

Procedimentos para mistura do concreto com cinza de casca de arroz

Os agregados utilizados nos concretos foram caracterizados. Para a areia é de origem natural 
do tipo quartzosa média, a caracterização deste material foi realizada através dos ensaios de massa 
especifica, massa unitária, curva granulométrica, modulo de finura através da curva granulométrica e 
material pulverulento. A brita utilizada é brita basáltica do tipo 1, para a caracterização deste material 
foi executado ensaios de granulometria, massa especifica e massa especifica aparente.

Foram definidos 4 traços, sendo um o traço referência e nos demais o cimento foi substituído 
por cinza de casca de arroz (CCA) nas proporções de 5%, 10% e 15% em volume. A dosagem dos 
materiais foi através do método da ABCP, sendo o traço referencia 1:2:3 e 0,5 a/c. Para estado fresco 
do concreto foi analisado a consistência pelo abatimento, NBR NM 67 (ABNT, 1998). Para o estado 
endurecido foi previsto os seguintes ensaios: resistência a compressão aos 7, 14, 28, 63 e 91 dias; 
absorção por capilaridade aos 28 e 91 dias; absorção e índice de vazios aos 28 e 91 dias.

O ensaio de penetração de sulfatos será realizado baseado na dissertação de pós-graduação 
em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Luiz Carlos Pinto da Silva 
Filho no ano de 1994. O método de agressão do concreto será por imersão. Os corpos de prova serão 
armazenados em uma caixa d'água com uma solução de 5% de sulfato de sódio diluído sob o total 
de água potável necessária para deixar os CP's totalmente submersos. A quantidade de sulfatos na 
água será controlada com o monitoramento do pH da solução. Será realizado ensaio de resistência a 
compressão para cada traço, os CP's serão rompidos aos 119 dias, totalizando um período de 28 dias 
em cura úmida e 91 dias em imersão à sulfatos.

Resultados

Até o momento obteve-se os resultados de resistência a compressão para os 7, 14, 28 e 63 dias 
para todos os traços realizados. No gráfico 1, pode-se observar os resultados para cada idade bem 
como para cada traço. 
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Gráfico 1: Resistência à compressão

Os ensaios de absorção por capilaridade, absorção e índice de vazios e penetração por sulfatos 
estão em andamento, sendo assim não se tem os resultados finais.

Conclusões

A partir dos resultados obtidos para a resistência à compressão de cada idade, é possível 
perceber que o traço com a substituição do cimento por 15% de CCA para os 7 dias foi o com maior 
resistência, já para todas as demais idades o traço com substituição do cimento por 10% de CCA foi 
o de maior resistência. 

Com isso pode-se ver que a teoria de Santos (1997) está correta, pois o mesmo escreveu que a 
cinza de casca de arroz, influencia no aumento da resistência, na fissuração, na retração, na exigência 
e retenção de água e também da fluência do concreto. Influenciando também na durabilidade de 
concretos, quando submetidos a agentes químicos, principalmente sobre a corrosão das armaduras.

Sendo assim, espera-se que para o ensaio de durabilidade quando os concretos estão em 
contato com sulfato de sódio, o concreto com a substituição do cimento por 10% de CCA seja o de 
maior resistência à compressão.

Referências

COSTA, Fernanda Bianchi Pereira da. Análise da Durabilidade de Compósitos Cimentícios 
de Elevada Capacidade de Deformação Reforçados com Fibras. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, UFRGS. Porto Alegre, 2015.

SANTOS, S. Estudo da viabilidade de utilização de cinza de casca de arroz residual em 
argamassas e concretos. Florianópolis, 1997, 130f. Dissertação (Mestrado) -Universidade Federal 
de Santa Catarina, Florianópolis, 1997.



630 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

ANÁLISE DOS IMPACTOS GERADOS PELOS FUROS EM 
VIGAS DE CONCRETO ARMADO

Sidinei Ritter da Rosa1, Rebeca J. Schmitz2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Civil– UNIVATES 
2Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

srdrosa@universo.univates.br, rschmitz1@univates.br

Resumo. A ausência de compatibilização de projetos na construção civil, pode ocasionar interferências 
entre projetos, levando a necessidade de soluções rápidas, que normalmente geram custo e possíveis 
deficiências na edificação. Casos comuns podem ser visualizados na interferência dos projetos 
hidrossanitários e estruturais, sendo muito recorrente aberturas não previstas na estrutura para 
passagem de tubulações. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de furos não 
previstos na resistência de vigas em concreto armado. Para isso será analisada uma viga isostática 
de 7 metros de vão sujeita a um carregamento comum de edifícios. Essa viga será dimensionada 
segundo a NBR 6118 sem a consideração de furos. Em seguida será feita sua modelagem no ANSYS 
e posteriormente feitos possíveis furos junto ao apoio e junto ao centro do vão. A partir disso será feita 
análise da influência dos furos.
Palavras-chave: Furos em vigas, concreto armado, elementos finitos, ANSYS.

1. Introdução

Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014), qualquer estrutura com necessidades de furos ou 
aberturas, deverá ser projetada e detalhada, para absorver as alterações do fluxo de tensões, que 
ocorrem no entorno destes locais. É comum as empresas realizarem furos não previstos em projeto 
para passagem de tubulações. Portanto, este trabalho tem como propósito, a análise do impacto gerado 
pelos furos em vigas, verificando as regiões que propiciam menores interferências na estrutura, 
avaliando as tensões e deformações geradas em relação a uma viga sem os furos.

2. Metodologia

2.1. Elementos de Análise

Serão analisadas 3 vigas com as seguintes dimensões: comprimento 7 metros, altura de 70 
centímetros e largura de 20 centímetros. Esta seção foi definida, pois segundo Bastos (2015), tem-se 
preferência das vigas, ficarem embutidas nas paredes, e conforme NBR 6118 sua largura não pode 
ser inferior a 12 cm. Sendo assim foi definido uma largura de 20 cm, que permite uma boa alocação 
da armadura. A altura da viga, segue um método empírico de pré-dimensionamento que corresponde 
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a 10% do vão sendo adotado assim, uma viga com seção transversal de 70x20 cm. Destas três vigas, 
duas serão realizados furos e uma reservada para comparação (alma cheia).

Os furos serão todos no centro da viga em sua altura, variando sua posição no vão da viga 
sendo furos de 10 e 15 cm próximos ao apoio com distância de 140cm do apoio, correspondente a 
duas vezes a altura da viga, e furos de 10 e 15 cm no centro do vão, a 350 cm do apoio. Conforme a 
NBR 6118 (ABNT, 2014), definiu-se a distância de 2h do apoio, por ser uma condicionante para a 
dispensa de verificação dos efeitos dos furos na viga.

Figura 1 – Viga para análise com furo próximo ao apoio

Figura 2 – Viga para análise com furo no centro

2.2. Software utilizado

O ANSYS é um software de elementos finitos que pode ser utilizado nos mais variados 
tipos de problemas de engenharia. A aplicação utilizada do Método dos Elementos Finitos (MEF) 
corresponde a análise de estruturas, que tem como parâmetro, as variáveis nodais de um número 
finito de pontos previamente definidos, nomeados de nós (ANSYS INCORPORATION, 2012).

2.3. Material

O concreto e o aço serão modelados como materiais elásticos lineares que seguem a Lei 
de Hooke. Sendo os parâmetros para o concreto iguais a resistência do concreto 30 MPa (mais 
comumente usados).

3. Resultados

Para começarmos o estudo de fato, foi calculado a armadura necessária para a viga, modelo 
sem furos. Neste cálculo foi obtido o carregamento a qual a viga estará sujeita, sendo apresentado na 
Tabela 1. Vale salientar que considerou-se que a distância entre vigas é de 3 metros, sendo que a laje 
se apoia unicamente no seu menor vão.
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Tabela 1 – Definições de cargas atuantes sobre a viga

Cargas Identificação Valor Unidade

Na laje Peso próprio laje maciça de 10 cm 2,5 kN/m²

Revestimento cerâmico 0,85 kN/m²

Reboco 0,25 kN/m²

Carga acidental 2,0 kN/m²

Reação total sobre a viga Somatório da carga na laje x 3 m 16,65 kN/m

Demais cargas na viga Peso próprio 3,5 kN/m

Peso de parede de alvenaria (2,3 x 0,15) 6,21 kN/m

Carga total 26,36 kN/m

Sobre essa carga ainda se considerou um ponderador de 1,4, totalizando 36,904 kN/m. O 
que representa cortante de 129,164 kN e momento fletor de 226,037 kNm. A partir disso fez-se o 
dimensionamento segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014) sendo considerados os seguintes valores para 
armadura longitudinal:

a) d (distância do centro de gravidade da armadura tracionada e zona mais comprimida) = 
63,4 cm.;

b) As (área de aço necessária) = 8,94cm²;

Para armadura transversal considerou-se o modelo I, sendo adotado estribo de dois ramos 
foi definida a área de aço necessária igual a 1,16 cm²/m, entretanto como a área de aço mínima era 
superior, igual a 2,31 cm²/m esta foi a limitação. Ao final definiu-se que seriam adotados estribos de 
5 mm a cada 15 cm, totalizando 2,62 cm²/m. Para a armadura longitudinal, na região mais tracionada, 
adotou-se 5 barras de 16 mm (10,05 cm²) em dois níveis, na região comprimida, adotou-se duas 
barras de 10 mm, utilizadas apenas para montagem. Além disso, foi considerado a necessidade da 
armadura de pele, sendo duas barras de 10mm em cada face da alma, distante, não mais de 20cm uma 
da outra.

4. Conclusão

A partir dos resultados obtidos nos cálculos, serão inseridos os dados no software ANSYS para 
modelagem das vigas, e futura verificação das tensões geradas. Assim que inserido os dados, irá ser 
disposto os furos nas vigas, em diferentes tamanhos e posições, conforme relatado na metodologia. A 
partir dos resultados, serão analisados os impactos gerados pela redistribuição das tensões sobres os 
furos e na viga como um todo. Para chegar nesses resultados, será feito uma comparação entre a viga 
de alma cheia e as vigas com os furos.
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Resumo. Ao projetar um empreendimento deve-se fazer a escolha de materiais ou combinações entre 
eles, para a estrutura, levando em consideração questões como economia, vantagens e funcionalidades. 
Muito utilizada em empreendimentos de grande porte, as estruturas mistas aço-concreto são previstas 
em norma brasileira desde a década de 80, entretanto ela não é muito utilizada em edifícios, e nem é 
prevista no currículo acadêmico da engenharia civil. Esse trabalho procura avaliar as diferenças entre 
estrutura em concreto armado e estrutura mista aço-concreto, apresentando um dimensionamento 
de um empreendimento utilizando estruturas mistas, buscando as vantagens que essa configuração 
apresenta.
Palavras-chave: Estruturas. Sistema misto. Dimensionamento.

Introdução

Ching et al. (2015) apresenta que sistemas estruturais devem ser estáveis e direcionar os 
esforços para o solo, sendo essenciais nas construções atuais. Segundo Rebello (2007) a escolha 
de uma configuração estrutural está muito relacionada com custos, disponibilidade de mão-de-obra 
qualificada e de materiais.

Estruturas mistas são aquelas que apresentam um perfil de aço e uma seção concreto simples 
ou armado que trabalham juntamente. Esses materiais interagem entre si através de atrito, meios 
mecânicos ou aderência e repartição das cargas, é um sistema comumente utilizado em pontes e 
edifícios (QUEIROZ; PIMENTA; MARTINS, 2012).

As estruturas de aço-concreto ganharam força no Brasil na década de 60 com o desenvolvimento 
de métodos construtivos que garantiram o funcionamento conjunto d a estrutura. Na década de 70 
houve uma estagnada em sua utilização, com retomada no fim dos anos 80 com novas pesquisas e 
sua regulamentação na NBR 8800 (KOTINDA, 2006).

Esse trabalho tem por finalidade comparar uma estrutura com duas configurações distintas em 
um mesmo empreendimento, sendo uma delas em concreto armado e outra com os elementos misto 
aço-concreto. Para isso, em um edifício, o qual a estrutura foi dimensionada em concreto armado, se 
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traçará diretrizes para que o mesmo seja dimensionado em estrutura mista. Após a obtenção de todos 
os dados, será elaborado um estudo que apresente as diferenças entre ambas.

Estrutura mista aço-concreto

Fakury (2007) apresenta que o dimensionamento das estruturas mistas é normatizado pela 
NBR 8800, e Fakury et al. (2012) salienta que sua reformulação foi um marco que apresentou uma 
evolução no uso dessa estrutura no Brasil, a qual possibilita diferentes tipos de combinações, o que 
pode reduzir significativamente o volume, e em consequência o peso próprio da estrutura.

Queiroz et al. (2012) apresenta que o sistema pode dispensar, ou reduzir, o uso de fôrmas 
e escoramentos, apresenta um aumento na rigidez da estrutura, e uma redução no volume de aço 
estrutural e uma redução nos elementos de proteção a corrosão. Pinho (2012) apresenta que devido 
a presença de aço ser maior, contribuindo de forma considerável para a resistência da estrutura, há 
uma redução no seu peso próprio, o que reduz, também, seu volume e a quantidade de materiais 
necessários na fundação. Outra grande vantagem das estruturas mistas é a possibilidade de mais 
frentes de trabalho, reduzindo em até 40% o tempo de obra.

Viga Mista

A NBR 8800 (ABNT, 2008) apresenta que é um perfil simétrico em relação ao plano de 
flexão, associada à uma laje mista, ligadas por meio mecânico através de conectores de cisalhamento 
soldados na mesa do perfil e embutidos na laje. No projeto as vigas originalmente de concreto armado 
serão substituídas por perfis simétricos I. 

Laje Mista

São lajes com as fôrmas de aço incorporadas na estrutura, esse perfil possui função de 
sustentação de cargas, suportando as cargas permanentes enquanto o concreto está em seu estado 
fresco e como armadura positiva do concreto em seu estado endurecido (QUEIROZ, PIMENTA e 
MARTINS, 2012). Elas apresentam um peso próprio reduzido, o que auxilia na redução ou ausência 
de escoras durante o processo de execução (CICHINELLI, 2009).

Pilares Mistos

A NBR 8800 (ABNT, 2008) apresenta que um pilar mista é composto por um perfil I ou H 
soldado ou laminado, com suas seções transversais total ou parcialmente preenchidas com concreto 
de densidade normal. Os pilares serão substituídos pelo tipo envolvido, procurando, também manter 
uma questão estética.
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Procedimentos metodológicos

O projeto a ser adaptado (Figura 1) é de ocupação mista, com área total de 411,78 m², de três 
pavimentos, sendo um subsolo com estacionamento, térreo com duas lojas comerciais, e o pavimento 
superior com um apartamento. Os pilares são de 20 x 60 cm, e estão localizados nas paredes externas 
do empreendimento e nas que circundam a escada. Tendo em vista que as estruturas mistas têm como 
vantagem alcançar grandes vãos, fazendo uma análise da estrutura do empreendimento como um 
todo, visando uma economia e um melhor aproveitamento dos espaços, será proposta a remoção do 
pilar localizado nos pavimentos subsolo e térreo, entre as lojas. 

Para obtenção dos valores das cargas será utilizada a NBR 6120, em seguida será feita a 
utilização de planilhas eletrônicas para o dimensionamento dos elementos estruturais.

Figura 1. Projeto utilizado com pilar a ser removido marcado em vermelho.
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Resumo. O setor da construção civil é atualmente um dos maiores consumidores de matéria prima 
natural e um dos principais em geração de resíduos em todos os seus processos produtivos, chamados 
de Resíduos da Construção Civil (RCC’S), que segundo estudos poderiam ser reaproveitados dentro 
do próprio setor na composição de novos materiais. Como uma das formas de reaproveitamento deste 
tipo de material, este trabalho propõe a utilização de resíduos de cerâmica vermelha como adição 
mineral e componente substituinte de forma parcial ao cimento Portland na produção de concretos. 
No intuito de avaliar os efeitos desta substituição nas propriedades físicas e mecânicas do concreto, 
este estudo apresenta a comparação entre os resultados obtidos para o concreto contendo cerâmica 
em sua composição e os do traço referência sem substituição do cimento. O pó de cerâmica vermelha 
deve ter granulometria aproximada a do cimento Portland e os teores de substituição são de 10%, 15% 
e 20% em massa, produzindo assim, quatro traços de diferentes composições. Serão avaliados para 
este trabalho o índice de atividade pozolânica do material cerâmico, a trabalhabilidade e resistência 
a compressão axial dos concretos produzidos, além do índice de absorção de água do concreto e seu 
módulo de elasticidade para cada traço. As análises e comparativos serão realizados após as idades de 
rompimento dos CP’s, sendo estas respectivamente 3, 7 e 28 dias.
Palavras-chave: Resíduo Cerâmico; Cimento Portland; Pozolana; Adição Mineral.

Introdução

Segundo Pozzobon e Ruppenthal (1999), historicamente, o setor da Construção Civil sempre 
se apresentou como um dos principais contribuintes na geração de resíduos industriais e impactos 
ambientais. Ferreira (2009) afirma que a quantidade e a seriedade dos problemas ambientais que 
as sociedades vêm enfrentando nas últimas décadas tornam de extrema necessidade a análise e 
reavaliação da questão ambiental buscando formas de conciliar desenvolvimento com proteção 
ambiental.

Para Silva (2016), a implantação de sistemas de gestão de resíduos tornou-se algo realmente 
necessário para mitigar os danos causados pela disposição indevida destes materiais, na maioria das 
vezes provenientes do desperdício na construção civil. Estudos que visam alternativas de reutilização 
destes materiais se tornaram comuns nos últimos anos.
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Conforme Rosário e Torrescasana (2011), existem tecnologias que tornam possível a 
reutilização de parte dos chamados Resíduos da Construção Civil (RCCs) dentro do próprio 
setor, visando assim a minimização dos impactos gerados através da utilização de materiais que 
antes seriam descartados e dispostos em algum local como forma de substituição parcial de novos 
materiais, o que além de reduzir a geração de resíduos reduz também a exploração da matéria-prima 
natural. A incorporação destes RCCs na produção de concretos tornou-se uma alternativa, devido 
a sua capacidade de absorver determinados tipos de resíduos sem causar danos ambientais e com a 
possibilidade de melhora de algumas de suas propriedades. 

Visto a importância do assunto, optou-se por aprofundar neste estudo a análise da utilização do 
resíduo de cerâmica vermelha, sendo este proveniente de processo de moagem de blocos cerâmicos, 
como material substituinte parcial do cimento Portland no concreto. Delimitando-se a análise as 
propriedades físicas e mecânicas, com enfoque à resistência à compressão axial do concreto.

Objetivo Geral

Analisar o efeito causado pela substituição parcial do cimento Portland por pó de cerâmica 
vermelha na resistência à compressão do concreto convencional.

Objetivos Específicos

Estabelecer relação entre os resultados obtidos para os parâmetros avaliados e a resistência à 
compressão final obtida para cada traço produzido. 

Avaliar o desempenho dos concretos contendo cerâmica na composição

Procedimentos Metodológicos

Para este trabalho foram produzidos quatro traços de concreto, sendo que três destes contaram 
com a substituição parcial do cimento por resíduo de cerâmica vermelha nos teores de 10%, 15% e 
20% em massa e comparados a um traço de referência sem substituição alguma. A análise corre a 
cerca das variações nas propriedades físicas e mecânicas dos concretos provenientes da substituição 
em relação ao concreto dado como referência.

Os ensaios a serem realizados para obtenção de dados afim de caracterizar os concretos 
produzidos serão os de resistência à compressão axial, módulo de elasticidade e índice de absorção de 
água do concreto. Além destes, também serão avaliadas características do concreto no estado fresco 
como trabalhabilidade, abatimento e coesão entre os materiais para uma análise mais detalhada sobre 
os efeitos da substituição.
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Materiais

A primeira etapa produtiva deste trabalho consiste na obtenção do material cerâmico com 
granulometria similar ao cimento através do processo de moagem com uso de britador e moinho de 
bolas e peneiramento em peneira de malha 200 (0,075mm). O material cerâmico foi caracterizado 
quanto a massa específica, tendo como resultado ρ=2,63 g/cm³. Após obter o material necessário, o 
mesmo pode ser utilizado no ensaio para determinação do índice de atividade pozolânica de acordo 
com a NBR 5752; (ABNT, 2014).

Também se faz necessária a caracterização física dos demais materiais a serem utilizados 
nos traços de concreto, sendo estes, agregado miúdo e agregado graúdo disponibilizados pelo Latec 
Univates, além do cimento Portland CPV, utilizado devido a sua composição com teor nulo de 
pozolana e disponibilidade no mercado da região, tendo sua massa específica determinada de acordo 
com a NBR 16605 (ABNT, 2017), resultando em ρ=2,95 g/cm³.

Tabela 1. Resultados de caracterização

Agregado
Massa 
específica 
do 
agregado 
seco (g/
cm³)

Massa 
específica 
na 
condição 
saturada 
(g/cm³)

Massa 
específica 
aparente 
(g/cm³)

Absorção 
de água 
(%)

Massa 
unitária 
(kg/m³)

Massa 
unitária 
Saturada 
(kg/m³)

Índice 
de 
vazios 
(%)

Diâmetro 
máximo 
característico 
(mm)

Módulo 
de 
Finura

Graúdo 3,01 2,88 2,82 2,27 1561,1 1596,57 48,03 19 7,78
Miúdo 2,50 2,51 2,53 0,54 1634,3 1643,11 34,37 2,36 3,18

Dosagem 

O traço utilizado para dosagem dos concretos produzidos foi 1 (cimento):2,2 (agregado 
miúdo):2,9 (agregado graúdo) a/c=0,59. O mesmo foi obtido através da análise de bibliografias e 
trabalhos realizados na mesma região, optou-se por esta alternativa pelo fato de todos os materiais 
serem oriundos de mesma fonte e portanto apresentarem características muito semelhantes. 
Simultaneamente ao processo de dosagem e moldagem dos CPs foram avaliadas as características do 
concreto no estado fresco citadas no item 2 deste resumo.

Ensaios e determinações

Serão realizados ensaios para caracterização das propriedades dos concretos provenientes da 
substituição parcial do cimento pelo material cerâmico, bem como a análise comparativa com base 
nos resultados obtidos para o concreto referência.

Para a determinação do índice de absorção de água do concreto foram moldados 3 CP’s para 
cada traço, os mesmos devem ser ensaiados após 28 dias de cura de acordo com o que é previsto na 
NBR 9778 (ABNT, 2005). 

Para determinação do módulo de elasticidade segue-se o que diz a NBR 8522 (ABNT, 2017). 
Deve ser determinada a resistência à compressão para dois CP’s similares e preferivelmente oriundos 



641 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

da mesma betonada e curados da mesma maneira dos que serão utilizados para determinar o módulo 
de elasticidade. O ensaio ocorre aos 28 dias para 3 amostras de cada traço.

O ensaio de resistência à compressão axial está normatizado pela NBR 5739 (ABNT, 2018). 
Este será o principal critério de avaliação dos concretos produzidos, tendo os demais resultados como 
embasamento para melhor entendimento dos efeitos da substituição proposta. Para esta determinação 
foram produzidos 3 CP’s para cada idade de ensaio, sendo estas 03, 07 e 28 dias, totalizando portanto 
09 unidades para cada traço de concreto.

Tabela 2. Resistência e abatimento

Traços Abatimento (mm) Resistência 03 dias (Mpa)

Referência 64 27,54

Subst. 10% 53 23,84

Subst. 15% 52 18,73

Subst. 20% 45 20,23

Conclusão

Com base nos resultados obtidos até o momento e bibliografias utilizadas como fonte de 
pesquisa, conclui-se que o material atende o proposto pelo trabalho, podendo ser utilizado como 
opção de material substituinte em composições de concreto. Porém é necessária a conclusão e 
obtenção dos demais resultados para definir-se qual teor de substituição dentre os estudados apresenta 
melhor desempenho.
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Resumo. O material avaliado nesta pesquisa consiste no bloco vazado de solo-cimento. Para avaliar o 
seu desempenho, sete corpos de prova foram submetidos ao ensaio de compressão simples, atingindo 
uma resistência média de 2,2 MPa, de modo a atender os requisitos de resistência estabelecidos pela 
NBR 10836 (ABNT, 2013). Foram construídos dois protótipos em escala reduzida, um deles com o 
bloco aparente, e outro com reboco simples, para serem comparados com outros dois protótipos já 
existentes, feitos com bloco cerâmico convencional. A análise do desempenho térmico do material 
iniciou com a instalação de sensores que mediram a temperatura interna de cada protótipo e do 
ambiente externo. Através das leituras de temperatura pode-se fazer a comparação do material de 
solo-cimento com o convencional. Resultados preliminares indicam que os protótipos construídos 
com blocos de solo-cimento apresentam temperaturas mais elevadas tanto em dias quentes como em 
dias frios quando comparados com os blocos convencionais.
Palavras-chave: Solo-cimento. Sustentabilidade. Eficiência energética. Desempenho térmico.

1. Introdução

A indústria da construção civil atualmente é um dos setores que mais causa impactos 
ambientais, pois é um dos que apresenta maior consumo energético, desde a fase pré-operacional até 
o seu uso e ocupação (MOURA; MOTTA, 2013). Segundo Melo (2011), o consumo energético para 
a fabricação de materiais de construção industrializados é muito alto, então a utilização de materiais 
que requeiram menos energia no seu processo de produção é uma alternativa para reduzir o impacto 
que o alto consumo energético causa ao ambiente. 

A utilização de materiais e técnicas sustentáveis e com adequada viabilidade econômica está 
ganhando espaço na construção civil. Os blocos solo-cimento são considerados um material de baixo 
consumo energético, pois é composto por solo em seu estado natural (dispensa a queima), prensado 
e estabilizado com cimento.

Também aliada à sustentabilidade, está a eficiência energética de edificações. De acordo com 
Lamberts et al. (2004), um edifício é considerado mais eficiente que outro quando proporciona as 
mesmas condições ambientais com menos consumo de energia.
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1.1. Objetivos

Realizar a análise do desempenho térmico do bloco de solo-cimento, a fim de verificar a sua 
eficiência energética e as vantagens de sua utilização na construção de habitações em comparação 
com o bloco cerâmico convencional. 

2. Procedimentos Metodológicos

Utilizou-se blocos de solo-cimento do tipo vazado, com dimensões de 30 cm x 15cm x 8 cm, 
com diâmetro interno dos furos de 8 cm, fabricados por uma indústria localizada no município de 
Bom Retiro do Sul, RS.

2.1. Ensaio de resistência à compressão

De forma a seguir os procedimentos da NBR 10836 (ABNT, 2013), foram submetidos ao 
ensaio de compressão simples sete corpos de prova, os quais tiveram a sua superfície retificada. Os 
corpos de prova foram submetidos à aplicação de carga uniforme e à razão de 50 kgf/s, com aumento 
gradativo até ocorrer a ruptura do elemento.

2.2. Construção e preparação de protótipos

Foram construídos dois modelos de protótipos em escala reduzida, com dimensões de 75 x 
75 x 72 cm, localizados no município de Lajeado, RS. Ambos os modelos foram construídos com 
características semelhantes, com laje inferior e superior de concreto, telhas do tipo sanduíche, e com 
blocos de solo-cimento. Em um deles manteve-se o bloco aparente, e em outro foi aplicada uma 
camada de revestimento de reboco simples.

Finalizada a construção dos protótipos, foram instalados sensores de temperatura do tipo 
PT100 no interior de cada um. Também foi realizada a calibração dos sensores que estão instalados 
nos protótipos de bloco cerâmico convencional já existentes no local, e do sensor externo que capta 
a temperatura do ambiente. A leitura dos dados se dá através do equipamento FieldLogger modelo 
512k, o qual foi configurado para registrar a temperatura a cada 1 hora. Para coletar os dados, deve-
se conectar um computador, e então é possível extrair os dados registrados pelos sensores.

2.3. Determinação da transmitância térmica, carga térmica e simulação da eficiência 
energética

Os valores de condutividade térmica de cada material serão consultados em bibliografias e 
catálogos, após será feito o cálculo da resistência térmica total do elemento de acordo com a NBR 
15220-2 (ABNT, 2005). Posteriormente, será possível calcular a transmitância térmica. A carga 
térmica será determinada a partir da soma do fluxo de calor de cada parede e da cobertura, através 
das equações de Lamberts et al. (2004). Com a obtenção de valores através dos cálculos, será 
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realizada a análise de eficiência energética, a qual avalia a redução do consumo energético utilizado 
na climatização artificial para proporcionar conforto térmico.

3. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos até o momento limitam-se ao valor de resistência à compressão simples 
e ao registro de temperaturas internas e externa dos protótipos.

Para o ensaio de compressão obteve-se um valor de resistência média de 2,2 MPa, de modo 
em que todos os valores de resistência individuais ficaram acima do limite mínimo estabelecido pela 
NBR 10836 (ABNT, 2013) que é de 1,7 MPa.

Quanto ao registro de temperaturas, as leituras iniciaram no dia 30/08/2019 e foram coletadas 
até dia 11/09/2019, entretanto, continuarão a ser realizadas até novembro. Durante este período de 
amostra, houveram grandes variações de temperatura, sendo a mínima registrada de 7,6ºC no dia 
05/09/2019 (Gráfico 1) e a máxima de 35,4ºC no dia 09/09/2019 (Gráfico 2).

Gráfico 1 - Dia mais frio

Gráfico 2 - Dia mais quente
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Através da interpretação dos dados obtidos até o momento, observa-se que os protótipos 
construídos com o bloco de solo-cimento não apresentam grande diferença no isolamento de 
temperatura quando comparados com os protótipos convencionais. Tanto no dia mais frio, quanto no 
dia mais quente, o protótipo que apresentou temperatura média mais elevada foi o protótipo de solo-
cimento com reboco, entretanto, os picos de temperatura mais elevada foram registrados no protótipo 
de tijolo comum com reboco.

4. Conclusões

Até o presente momento, é possível concluir que os tijolos de solo-cimento não influenciam de 
maneira significativa no desempenho térmico, se comparados aos tijolos cerâmicos convencionais.

Para as próximas leituras, serão revisadas as juntas de todos os protótipos, de modo a verificar se há 

alguma abertura que possa influenciar na troca de calor do ambiente interno com o exterior.
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Resumo. Segundo Isaia (2007) o concreto para construção civil é o insumo que tem maior importância 
na atualidade, mesmo sendo o material mais recente na construção de estruturas. A areia utilizada 
para confecção do concreto representa cerca de 40% do seu volume. Com passar dos anos a extração 
da areia natural podem se esgotar, é interessante pensar em trocas para aumentar a vida útil deles, 
assim tendo a busca de materiais alternativos. Para resolver este problema a areia industrial tem sido 
a alternativa para a substituição da areia natural pelas empresas da construção civil. Sua utilização e 
produção tem como consequência a diminuição dos danos ambientais e se indica economicamente 
viável, sendo que temos ganhos de características químicas e físicas constantes. Porém, tem-se 
a presença elevada de materiais finos, com forma angulosa e grãos lamelares. Tendo em vista os 
apontamentos anteriores, se destaca a preocupação de engenheiros em aplicar métodos de dosagem 
para a composição de concreto com cimento Portland, integrando na sua composição a areia industrial 
sem que afete a qualidade e aspectos tecnológicos. Por estes motivos, este trabalho tem como objetivo 
de avaliar a viabilidade técnica da substituição total do agregado miúdo natural proveniente de rio por 
areia artificial proveniente da britagem de rocha de basalto, em concreto de cimento Portland quanto 
as propriedades físicas, mecânicas e a relação custo-benefício.
Palavras-chave: Concreto, Britagem, Areia Industrial

Informações gerais

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade técnica da substituição total do agregado 
miúdo natural proveniente de rio por areia artificial proveniente da britagem de rocha de basalto, em 
concreto de cimento Portland quanto às propriedades físicas e mecânicas. Também será analisada 
a influência da substituição de agregado miúdo natural por diferentes teores de areia artificial nas 
propriedades físicas no estado fresco e no estado endurecido as propriedades físicas e mecânicas. A 
influência do tempo após preparo do concreto nas propriedades físicas/mecânicas no estado fresco e 
endurecido e por fim a sua viabilidade financeira.
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Materiais e métodos

O trabalho se compõem em cinco fases, a primeira fase é composto pela caracterização dos 
materiais que são cimento, areia fina, areia média, areia grossa, brita 0 e 1, água e aditivo. Na fase 
dois são determinados a definição do traço, as etapas de dosagem dos materiais e alguns cuidados 
que devem ser tomados na execução. Na fase três analisamos a trabalhabilidade do concreto nos 
tempos de 0, 30, 60, 90 minutos e também será avaliada a perda de abatimento e consumo de água 
ao decorrer do tempo. Já na fase quatro analisamos a resistência do concreto para cada tempo e na 
fase cinco será feito a analise financeira para a viabilidade de centrais de concreto substituir a areia 
natural por industrial perto de extrações de areia natural. 

Caracterizações dos materiais

Os materiais que foram caracterizados são:

Cimento Portland CPII-Z-32 MPa, fabricado pela empresa Votorantim com massa específica 
de 2,98 g/cm³.

Os agregados utilizados são areia natural e artificial, brita 0 e 1. A areia se compões entre fina 
campo, média e grossa juntas utilizam um modulo de finura 2,45 e juntas tem uma massa especifica 
de 2655 Kg/m³. A areia artificial possui um modulo de finura de 2,65 e massa especifica 2953 Kg/m³. 
E a junção das britas 0 e 1 possuem um modulo de finura de 4,39 e massa especifica de 2953 Kg/m³. 
Estes ensaios foram realizados conforme a NBR NM 248 e NBR NM 52, onde que o gráfico 1 indica 
a curva granulometria das areias. 

Gráfico 1. Granulometria das Areias

 

Trabalhabilidade

O gráfico 2 demostra o consumo de água do concreto para os tempos de 0, 30, 60 e 90 minutos. 
Estes tempos são definidos para simular o transporte do concreto até a obra, o traço A se compõe 
de 100% areia natural, o traço B temos a composição de 50% industrial e 50% natural e o traço C 
compõem-se de 100% areia industrial.
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Gráfico 2. Consumo de Água

Resultados Parciais

Na análise dos resultados, comparou-se o traço de referência com concretos empregando-
se substituição de 50% e 100% de areia artificial. No gráfico 3 apresentam-se os resultados de 
resistências à compressão correspondentes a cada uma das idades de rompimento.

Gráfico 3. Resistência a Compressão aos 28 dias.

 

Considerações Finais 

Conforme resultados apresentados poderão ter fortes indícios de não viabilidade, mas será 
confirmado após os resultados de um novo estudo de adição de mais tempo, mas pelos resultados 
apresentados à tendência de queda da areia industrial é maior que a natural, onde que no campo 
poderá ter tempos muito maiores do que estes simulados no laboratório, assim tendo talvez uma 
impossibilidade de ser utilizado na parte que se diz somente de resistência, mas teremos que analisar 
juntamente a parte financeira, ou seja, é preciso analisar como um todo.
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Resumo. O presente trabalho busca comparar dois tipos de estruturas metálicas para um mesmo 
pavilhão hipotético, que são: vigas e pilares treliçados e vigas e pilares de alma cheia. O trabalho 
será baseado no projeto de duas propostas, sendo assim, inicialmente são definidas as dimensões do 
pavilhão e todos os materiais utilizados. Em seguida será feita estimativa dos carregamentos e sua 
combinação que representa o Estado Limite Último (ELU) da estrutura. As duas estruturas serão 
modeladas no Ftool, em que são aplicadas as cargas, com isso, verificados os esforços. A partir dos 
esforços, todos os elementos serão dimensionados segundo a NBR 8800 (ABNT, 2008). Ao final 
poderá ser feito o comparativo de peso, considerando que as duas estruturas estarão atendendo aos 
requisitos de segurança.
Palavras-chave: Pavilhões. Dimensionamento Estrutural. Estrutura Metálica. NBR 8800.

Introdução

O projeto estrutural engloba vários processos como, por exemplo, definir o sistema estrutural, 
escolher os materiais, analisar a estrutura, entre outros. O projeto de um pavilhão em estrutura metálica 
dispõe de várias possibilidades para a concepção estrutural, sendo necessário definir a solução mais 
adequada (CHAVES, 2007). Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é comparar dois projetos 
em aço para um mesmo pavilhão, sendo avaliado o sistema estrutural que utiliza a menor quantidade 
de aço.

Procedimentos metodológicos

Para ambas as estruturas, treliçadas e de alma cheia, ficou definido o aço como sendo o ASTM 
A 572 Grau 50 da fabricante Gerdau, devido a sua alta disponibilidade, não necessitando fazer 
encomenda. Esse aço deve ter limite mínimo de escoamento de 350 MPa e resistência à ruptura de 
450 MPa (GERDAU, 2018). Para a estrutura em alma cheia ficou definido perfis H para as colunas 
e perfis I para as vigas. Já para as estruturas treliçadas foi definido perfis U para colunas e vigas e 
também para as barras montantes e diagonais.
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Neste capitulo também foi definido as principais características do pavilhão (FIGURA 1), 
tais como, vão livre: 20,00 metros; espaçamento entre pórticos: 6,00 metros; altura das colunas: 9,00 
metros; inclinação da cobertura: 10%; comprimento total: 54,00 metros.

Figura 1. Principais dimensões

Resultados

Através das recomendações dadas por Bellei (2010), foi possível iniciar o dimensionamento 
mais detalhado dos perfis de alma cheia. As relações para as colunas com altura constante, largura do 
pilar/altura do pilar entre 1/20 e 1/30 foram utilizadas para determinar a largura estimada da coluna, 
resultando em um valor entre 300 e 450 mm. Com isso foi selecionado o perfil W 360 x 91,0 (H) com 
353 mm de altura na Tabela de Bitolas da Gerdau (2018).

Para o dimensionamento da viga, foi utilizado também a relação de Bellei (2010), para a 
altura da viga de pórtico de pavilhões sem pontes rolantes que é dada pela relação H/L entre 1/50 e 
1/70, sendo H, a altura do perfil e L, o vão da viga. Foi encontrado o valor para a altura estimada da 
viga 285,7 a 400 mm e posteriormente foi escolhido o perfil W 310 x 21,0 com altura de 303 mm.

No caso das estruturas treliçadas, as vigas serão do tipo Pratt e as colunas do tipo Warren. Para 
o pré-dimensionamento das vigas treliçadas, foi utilizado as relações de Melo (2013), que formula 

as seguintes equações: ; ; sendo L o vão da viga,  altura das barras 

montantes e  o espaçamento entre os nós ao longo do vão. Com isso foi obtido os seguintes valores:

= 1,50 m e = 1,30 m. Já a largura das colunas treliçadas foi dimensionada através da relação de 
Bellei (2010), largura da coluna/altura coluna entre 1/15 e 1/18 resultando em um valor entre 600 e 
500 mm. Portanto, foi determinado 600 mm de largura para as colunas e 600 mm de espaçamento 
entre os nós ao longo da coluna, obtendo uma inclinação de 45º nas barras diagonais. 

As ações permanentes para o pavilhão em alma cheia foram calculadas de maneira a se 
encontrar uma carga distribuída, considerando as vigas, colunas, contraventamentos, peso das telhas, 
terças e tirantes, chegando ao valor de 2,51 kN/m. No caso do pavilhão constituído por treliças, foi 
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estimado o peso das vigas e colunas, bem como o contraventamentos, as telhas, terças e tirantes, 
chegando a 2,03 kN/m de carga distribuída entre os 6m de cada pórtico.

A NBR 8800 (ABNT, 2008) recomenda prever sobrecarga característica mínima na cobertura 
de 0,25 kN/m², em projeção horizontal, que distribuído pelos 6 metros entre os pórticos é obtido 
o valor de 1,50 kN/m. Já as cargas de vento foram calculadas através do software Visual Ventos 
considerando os critérios listados a seguir que obteve-se as forças indicadas na Figura 2.

a) velocidade básica do vento : 45 m/s;

b) fator topográfico : 1,00 (terreno plano fracamente acidentado);

c) fator de rugosidade : 0,88 (categoria de terreno III e edificação de classe C);

d) fator estatístico : 0,95 (instalações industriais de baixa ocupação);

e) coeficiente de pressão externa: -1,00;

f) coeficiente de pressão interna: 0,2 e -0,3.

Figura 2. Casos de força do vento

Conclusão

Este trabalho tem como objetivo comparar dois tipos de estruturas para um pavilhão industrial. 
Para isso será feito o dimensionamento dos pórticos principais dos dois pavilhões e após isso será 
feito o comparativo dos mesmos em relação ao peso, que em estruturas metálicas, é um parâmetro 
diretamente relacionado ao custo.

Até o momento foram pré-dimensionadas as duas estruturas e definidas as cargas. A etapa 
seguinte é de combinação das mesmas e modelagem da estrutura no software Ftool. Posteriormente 
ainda deve ser feito todo o dimensionamento segundo a NBR 8800 (ABNT, 2008).
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Resumo. Tendo em vista a importância e benefícios gerados pelas edificações sustentáveis, o trabalho 
traz um estudo comparativo, através de modelagem computacional, que compara desempenho e 
eficiência energética entre uma edificação de serviço educacional construída em alvenaria estrutural, 
no ano de 1964, com a aplicação de materiais com apelo ecológico e com fortes características 
isolantes térmicas nas fachadas da mesma edificação. O presente estudo tem o intuito de apresentar 
à sociedade opções para tornar a edificação um ambiente de alto desempenho térmico, trazendo uma 
melhor eficiência energética e conforto térmico aos usuários, com o emprego de materiais naturais em 
suas fachadas. Principais resultados obtidos e conclusões.
Palavras-chave: Desempenho térmico; Isolamento térmico; Sustentabilidade. 

Introdução

O setor da construção civil é importante para atender as necessidades e anseios da sociedade, 
proporcionando abrigo, qualidade de vida e conforto, de forma a estimular o crescimento, a produção 
de riquezas às comunidades, empreendimentos e governo. 

Com isso, os projetos de edificações sustentáveis têm gerado interesse pela sociedade 
desde o ano 2000, ganhando ainda mais foco a partir de 2005. Entretanto, a grande maioria desses 
projetos ainda permanece em níveis básicos de sustentabilidade. Em contrapartida, os edifícios de 
alto desempenho possuem a característica de considerar o impacto sobre a saúde humana ambiental, 
com o compromisso de melhorar a qualidade do ar, implantar atividades e materiais que reduzem 
a geração de resíduos, consumo de energia e água em comparação com edificações de métodos 
construtivos convencionais. Dessa forma, novos materiais sustentáveis e de baixa condutividade 
térmica são estudados e empregados nas edificações de alto desempenho como isolantes térmicos.

Diante disso, há uma grande necessidade de estudar e comprovar a eficiência de materiais 
alternativos que possam ser utilizados como isolantes térmicos de forma eficiente, sustentável e 
econômica. Os impactos negativos causados ao meio ambiente pelas práticas usuais na construção 
civil requerem uma necessária intervenção.
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Procedimentos Metodológicos

O edifício estudado foi construído em 1964 e localiza-se na cidade de Lajeado no Rio Grande 
do Sul, pertencendo à Universidade do Vale do Taquari. Com sua fachada principal no sentido norte, 
a edificação de três pavimentos é distribuída em salas de aula e laboratórios, utilizados durante os 
turnos diurno e noturno para atividades universitárias. 

A edificação foi construída em alvenaria estrutural, passando por reformas de fins reparatórios 
ao longo dos anos que auxiliaram a manter a vida útil da edificação. 

Ao todo, serão analisados, através da modelagem gráfica e simulação computacional, oito 
cenários, todos mantendo a estrutura da edificação, com paredes em alvenaria, laje maciça de 
concreto, e cobertura constituída por telhas metálicas. 

O Quadro 1 apresenta as combinações de materialidades aplicadas no programa EnergyPlus:

Tabela 1: Combinações de materialidades construtivas

Cenário Materialidades Autor

I Paredes em alvenaria, sem isolante térmico. Estado atual 
da edificação.

-

II Isolamento com EPS NBR 15220-2 (2005)
III Isolamento com Placa de palha de soja Laura Zambiasi (2018)
IV Isolamento com placa de sabugo de milho Angelica Bertoti (2018)
V Isolamento com Placa de slimstone Leonardo Sangalli (2017)
VI Isolamento com Casca de pinheiro Lua Carneiro (2018)

VII Isolamento e revestimento com placas de revestimento a 
vácuo

Dantara Lerin (2017)

Fonte: Da autora (2019).

As simulações térmicas têm como base os arquivos climáticos mais próximos da cidade de 
Lajeado, obtidos em formato EPW (EnergyPlus Weather) no site oficial do programa EnergyPlus, 
referentes à cidade de Santa Maria, distante cerca de 200 Km do local do estudo.

O programa leva em consideração diferentes taxas de ventilação, dimensões, espessuras, 
equipamentos elétricos, fechamentos opacos e transparentes, cor da materialidade, temperaturas 
médias, posição e incidência solar. 

Para a simulação da edificação no programa EnergyPlus, é necessário conhecer as 
características e propriedades físicas de cada materialidade a ser simulada, sendo elas: resistência 
térmica, transmitância térmica, calor específico e a espessura das camadas. 

Resultados e Discussão

Os isolantes térmicos estudados nesta pesquisa, ainda não são frequentes nas construções do 
nosso dia a dia. Por isso, optou-se por analisá-los e fazer uma comparação térmica entre eles, e com 
a edificação em seu estado atual. 
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Com o desenvolvido da modelagem gráfica fiel à edificação, através do software SketchUp, 
e com a inserção dos parâmetros no software EnergyPlus, a transmitância térmica encontrada para a 
edificação atualmente foi 3,34 W/m².K, caracterizando baixo desempenho e conforto térmico. Para 
os demais cenários analisados, a transmitância térmica ficou abaixo do valor máximo de 2,5 W/
m².K admissível pela norma NBR-15220-2 (2005), gerando bons resultados de economia de energia 
elétrica e de conforto térmico.

Conclusão

Visto a importância da utilização de materiais que proporcionam à edificação melhor 
desempenho e eficiência, a melhor forma de reduzir a carga térmica representada pelos ganhos 
solares indesejados é evitar que a radiação solar entre nos ambientes. Isso é possível através do 
posicionamento correto de dispositivos de sombreamento externos ao edifício, e através do uso de 
isolantes com propriedades térmicas.

Os materiais sugeridos nesse trabalho adaptam-se às características climáticas da região, com 
o objetivo de manter uma temperatura agradável no verão e no inverno, além da economia em uso de 
aparelhos de ar condicionado e no custo final da energia elétrica. É entregue uma proposta de obra 
mais rápida, mais limpa e com características sustentáveis.
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Resumo. Resíduos como a cal de carbureto e o vidro, no seu descarte incorreto contribuem em 
problemas ambientais, porém, tais resíduos possuem grande potencial na estabilização de solos. Esse 
trabalho tem como objetivo utilizar esses materiais industriais e analisar sua influência na melhoria 
das propriedades mecânicas de um solo argiloso, oriundo da cidade de Passo Fundo. Para isso, foram 
realizados ensaios de resistência à compressão simples (Qu) das amostras de solo, pó de vidro e cal. 
Para as dosagens foram definidos 3 pesos específicos (γd) (14, 15 e 16 kN/m³), 3 teores de vidro (10, 
20 e 30%) e 3 teores de cal (3, 6, e 9%), definidos a partir de ensaios de compactação e pelo método 
de pH, previamente realizados. Foram moldados 162 corpos de provas, sendo que 81 ficaram em cura 
por 7 dias e os outros 81 em 28 dias. Conforme os resultados já ensaiados há um grande ganho na 
resistência desse solo com o uso desse tipo de resíduo.
Palavras-chave: Resíduos. Cal de Carbureto. Vidro. Resistência

1. Introdução

O solo é um material variável, complexo, de baixo custo e de ampla aplicação na engenharia. 
Em muitos casos, o solo não apresenta propriedades exigidas em obras, por isso, novas técnicas vêm 
sendo estudas para soluções que consistem em melhorias do solo preservando os recursos naturais. 
A estabilização de um solo visa alterar as suas características e propriedades, melhorando o seu 
comportamento mecânico e possibilitando que este seja capaz de responder de forma satisfatória 
às solicitações previstas em projeto. Além disso, se tem um menor tempo de execução da obra e 
possibilita a utilização de materiais rejeitados de outros setores, reduzindo o impacto ambiental 
(CRISTELO, 2001; LOVATO, 2004).

2. Material e Métodos

2.1 Materiais

O solo analisado foi extraído do campo experimental de geotecnia, localizado na Universidade 
de Passo Fundo (UPF), a característica desse solo é argiloso do tipo residual, proveniente do 
horizonte B, classificado como Latossolo vermelho. Pelo Sistema unificado de classificação de solos 
é classificado como CL uma argila de baixa compressibilidade e na classificação rodoviária o solo 
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é classificado em A-6. O solo possui uma massa específica (Gs) de 2,67 g/cm³ conforme ensaio 
realizado de acordo com a NBR 6458 (ABNT, 2016). 

A cal de carbureto é um resíduo da produção do gás acetileno, sendo composta por reações 
químicas de entre carbureto de cálcio e água (SALDANHA et al., 2018). O referido resíduo foi 
cedido pela empresa White Martins Gases S.A, localizada no município de Sapucaia do Sul/RS. O 
material apresenta massa específica de 2,12 g/cm³ a partir dos procedimentos descritos pela NBR 
16605 (ABNT, 2017). 

O vidro moído utilizado nesta pesquisa é beneficiado pela empresa Minasolo localizado na 
cidade de São Paulo – SP. O vidro é composto por areia, calcário, carbonato de sódio e óxido de 
alumínio, apresentando uma massa específica de 2,49 g/cm³ (ABNT, 2017).

2.2 Métodos

O processo de moldagem e cura dos corpos de provas foram realizados em acordo com a 
NBR 12024 (ABNT, 2012). Os corpos de prova foram moldados com 50 mm de diâmetro e 100 mm 
de altura e compactados estaticamente em macaco hidráulico. No total foram moldados 162 corpos 
de prova, no sistema de triplicatas, com 3 pesos específicos (γd) 14, 15, 16 (kN/m³), 3 teores de vidro 
(10, 20 e 30%), 3 porcentagens de cal (3, 6 e 9%) e umidade de 19%, curados durante 7 e 28 dias em 
câmara úmida. Nas últimas 24h que antecedem a ruptura das amostras (aos 6 ou 27 dias), as mesmas 
são colocadas e imersão, a fim de diminuir os efeitos da sucção. Através da realização de ensaios de 
compressão simples, regidos pela NBR 12025 (ABNT, 2012), foi obtida a resistência dos corpos de 
prova.

3. Resultados Prévios

É possível perceber a partir dos resultados já obtidos e apresentados no Gráfico 1 que com o 
aumento do γd e do teor de cal obtêm-se maiores resistências em comparação aos demais teores. A 
resistência a compressão simples (RCS) em 7 dias é menor do que em 28 dias, pelo fato de um maior 
tempo de cura possibilitou aos corpos de prova um melhor desenvolvimento das reações pozolânicas 
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Gráfico 1 – Resultados de compressão simples

4. Considerações Finais

A utilização de resíduo industrial como possível agente estabilizante de um solo, apresenta 
não só uma vantagem econômica como também ambiental, posto que o material reutilizado em 
questão, se não descartado de maneira correta, pode ocasionar problemas ao meio ambiente. A cal 
de carbureto resultou em um crescente aumento de resistência, conforme foi sendo aumentado o 
seu respectivo teor na mistura da amostra de solo, portanto é um bom material para utilizar em 
estabilização de solos.
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Resumo. O presente trabalho demonstra o dimensionamento de uma estrutura em concreto armado de 
cinco pavimentos, com o auxílio do software Eberick e embasamento na NBR 6118 (ABNT, 2014), 
que norteia o projeto de estruturas de concreto armado. Neste é analisado a influência da alteração da 
resistência característica do concreto (fck) nos elementos estruturais, tais como vigas, pilares e lajes, 
ao que se refere à área de aço, fissuras e flechas. A metodologia consiste no lançamento da estrutura 
a ser projetada e verificação de seus lançamentos quanto ao Estado Limite Último (ELU) e quanto 
ao Estado Limite de Serviço (ELS) para fck de 25 MPa à 85 MPa, variando de 10 em 10 MPa. Os 
resultados são apresentados através de tabelas confeccionadas pelo autor, separadas por pavimento 
e elementos, destacando as dimensões dos elementos estruturais e os resultados obtidos em função 
da resistência do concreto, possibilitando assim uma análise qualitativa e quantitativa da relação 
entre o aumento do fck e a alteração da área de aço, fissuras e flechas sofridos pela estrutura. Com os 
resultados prévios percebe-se uma redução das flechas e/ou fissuras proporcionalmente ao aumento 
da resistência do concreto, porém a redução da área de aço não acompanha a mesma proporção.
Palavras-chave: Concreto Armado, Projeto Estrutural, Software Eberick, Resistência.

1. Introdução

Os profissionais de todos os ramos devem estar a par das novas tecnologias existentes que 
facilitem seus trabalhos, permanecendo assim competitivos no mercado, e não somente isto, mas 
procurar tecnologias que estejam atualizadas com as normas e conhecimentos atuais, segundo 
Kimura (2007). Na construção civil não é diferente, pois a cada momento novos meios de construir 
e projetar surgem, que tentam se adequar as normas existentes. Pensando nisto, este trabalho busca 
demonstrar, a partir do uso do software estrutural Eberick, a influência das alterações da resistência 
característica do concreto, incluindo os de alta resistência, acima de 50 MPa, incluídos na atualização 
da NBR 6118 (ABNT, 2014), para com a área de aço, flechas e/ou fissuras.

2. Procedimentos Metodológicos

Para a análise, foi projetado um prédio de uso misto, residencial e comercial, composto por 
cinco pavimentos, sendo um destes o reservatório. O primeiro pavimento possui um pé direito de 
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415 cm, e será utilizado como escritório. O segundo, terceiro e quarto pavimentos possuem um pé 
direito de 288 cm, e são destinados ao uso residencial, enquanto o reservatório tem pé direito de 385 
cm. Este empreendimento é projetado para ser construído no bairro Universitário, região central 
da cidade de Lajeado, configurando-se assim como meio urbano, onde a classe de agressividade é 
moderada (classe II), e com base nela, buscou-se atender os requisitos da NBR 6118 (ABNT, 2014).

As dimensões da estrutura foram mantidas iguais para todas as alterações de fck, pois desta 
forma se tornaria mais visível o efeito das alterações nas fissuras e/ou flechas e nas áreas de aço. 
Com o mesmo intuito, foram analisadas as áreas de aço calculadas, não as adotadas, visto que em 
muitos elementos, a área de aço calculada ficou abaixo da mínima, sendo em um projeto real adotada 
a mínima. Para a coleta dos dados a serem analisados foram feitas sete simulações, iniciando-se com 
fck de 25 MPa, variando de 10 em 10 MPa, até 85 MPa.

3. Resultados e Discussão

Após a simulação da estrutura para cada fck para as vigas, foi compilado tabelas com 
resultados de área de aço inferior, superior, fissura e flecha, tais como o exemplo das vigas do 
reservatório, demonstrado pela Tabela 1. Nesta, estão presentes os resultados obtidos até a simulação 
de fck 55 MPa, que já demonstram que para estes elementos, os ganhos são mínimos, ocorrendo até 
um aumento de área de aço, apesar de diminuir a flecha e fissura, sendo esta última insignificante. 
Este aumento da área de aço se deve ao fato de que se considera uma armadura mínima de tração, 
gerada por um momento mínimo, definido pelo item 17.3.5.2.1 da NBR 6118 (ABNT, 2014), que 
aumenta conforme aumenta-se o fck.

Tabela 1. Resultados das simulações para vigas do reservatório.

 Viga Seção As Inf. (cm²) As Sup. (cm²) Fissura (mm) Flecha (cm)

fck 25 
MPa

V1 20 x 45 1,35 1,35 0,02 0,73
V2 20 x 45 1,35 1,35 0,13 0,83
V3 20 x 45 1,35 2,14 0,17 0,72
V4 20 x 45 1,35 2,74 0,11 0,83

fck 35 
MPa

V1 20 x 45 1,35 1,35 0,02 0,61
V2 20 x 45 1,35 1,35 0,1 0,7
V3 20 x 45 1,35 2,11 0,14 0,61
V4 20 x 45 1,35 2,7 0,09 0,7

fck 45 
MPa

V1 20 x 45 1,52 1,52 0,02 0,54
V2 20 x 45 1,52 1,52 0,1 0,62
V3 20 x 45 1,52 2,09 0,12 0,54
V4 20 x 45 1,52 2,64 0,1 0,62

fck 55 
MPa

V1 20 x 45 1,65 1,65 0,02 0,5
V2 20 x 45 1,65 1,65 0,09 0,57
V3 20 x 45 1,65 2,09 0,11 0,5
V4 20 x 45 1,65 2,63 0,1 0,57
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Para lajes, a compilação apresenta a alteração das áreas de aço e flecha, que não será 
apresentada aqui pois o pavimento do reservatório há somente uma laje, e que assim como as vigas, 
teve aumento da área de aço, mas diminuição da flecha. A análise das fissuras neste não é feita, 
visto que o software Eberick 2018 Next não disponibiliza nos resultados obtidos de cálculo a fissura 
gerada.

Para pilares, a compilação apresenta a área de aço para cada elemento, conforme demonstrado 
pela Tabela 2. Os resultados apresentados pela mesma também revelam um ganho mínimo com o 
aumento da resistência do concreto, e existentes somente no primeiro aumento, demonstrando que, 
para cargas pequenas, essa alteração da resistência não é necessária.

Tabela 2. Resultados das simulações para pilares do reservatório.

  fck 25 
MPa

fck 35 
MPa

fck 45 
MPa

fck 55 
MPa

fck 65 
MPa

fck 75 
MPa

fck 85 
MPa

Pilar Seção As As As As As As As
P34 25 x 25 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
P35 25 x 25 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57
P36 30 x 30 3,68 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
P37 30 x 30 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
P38 30 x 30 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36
P39 30 x 30 4,71 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,68

4. Conclusão

Visualizando os resultados do último pavimento, pode-se notar que o aumento do fck não 
compensa para estruturas de pouca carga, tendo ganho de área de aço somente para pilares, pois 
resistem à compressão principalmente, segundo Araújo (2014).

Com relação à utilização de softwares, nota-se que eles proporcionam maior facilidade e 
agilidade, não deixando de atender as normas vigentes, além de proporcionarem uma visão melhor 
de toda a estrutura.
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Resumo. A mobilidade urbana está diretamente relacionada com os deslocamentos e as necessidades 
individuais da população, por isso justifica-se a importância de um bom planejamento no setor, a fim 
de garantir fluidez, segurança e liberdade na locomoção. A atual administração municipal de Bom 
Retiro do Sul/RS, visando proporcionar mais conforto e facilidade durante o deslocamento para a 
área central da cidade, propôs rota alternativa para seus usuários. Desta forma, objetiva-se no presente 
trabalho, analisar as configurações atual e futura proposta pelo município, através de contagens de 
tráfego e através do auxílio do software de microssimulação Simulation of Urban Mobility – SUMO, 
comparando os indicadores de desempenho para cada situação. Com base nestes resultados, será 
possível prever se a alteração no fluxo viário proposto terá o desempenho desejável.
Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Bom Retiro do Sul/RS. Contagem de tráfego. Microssimulação 
de tráfego. SUMO. 

Introdução

Atualmente o setor de transportes absorve uma grande parcela do capital de investimentos do 
Brasil. Este departamento é um dos principais responsáveis pelos fatores de produção na economia e 
agente indutor de desenvolvimento e riqueza de um país (ANTAS; VIEIRA; GONÇALO e LOPES, 
2010).

Ao tratar-se de mobilidade urbana, a mesma está relacionada à facilidade de pessoas e bens em 
se deslocar nas áreas centrais das cidades, considerando todos os modos de transporte e infraestrutura 
viária disponibilizada. Neste contexto, justifica-se a importância de um bom planejamento, a fim de 
garantir a liberdade do deslocamento para os cidadãos (VAZ e SANTORO, 2005).

Discorrem Hoel, Garber e Sadek (2017) que a falta de planejamento para este setor, combinada 
com o decorrente crescimento populacional, com a expansão urbana para zonas mais afastadas e com 
o consequente aumento de veículos e pedestres, a problemática do tráfego urbano vem despontando 
cada vez mais como um desafio para os responsáveis em entendê-lo e conduzi-lo com o objetivo de 
apresentar novas alternativas, tanto nas grandes quanto nas pequenas cidades brasileiras.

Neste propósito, a atual administração municipal de Bom Retiro do Sul, cidade do Vale do 
Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul, sancionou a Lei Ordinária nº 4.516 de 13 de junho de 
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2018 (Bom Retiro do Sul, 2018), autorizando o financiamento para a execução da proposta de rota 
alternativa, com o intuito de proporcionar mais fluidez e segurança para a área central da cidade. 

Leciona Barcelo (2010) que atualmente a utilização de softwares de microssimulação de 
tráfego vem sendo cada vez mais empregados por engenheiros. O uso dessas ferramentas possibilita 
analisar uma malha viária sem que haja interferência direta no trânsito. 

Neste contexto, o presente trabalho se estabelece como um estudo e avaliação da mobilidade 
urbana atual e futura para a cidade, por meio de microssimulações a partir do software SUMO.

Procedimentos metodológicos

Conhecida como o pesqueiro do vale, Bom Retiro do Sul/RS possui uma área territorial de 
102,326 km² e tem sua população estimada em 12.265 habitantes, resultando em uma densidade 
demográfica de 112,11 hab./km². O município possui a 134ª maior frota de veículos do estado do Rio 
Grande do Sul e tem como principal via de acesso a Avenida Senador Pinheiro Machado, conectando 
a cidade até a BR-386.

O estudo proposto tem como diretriz analisar os indicadores de desempenho do cenário atual 
de tráfego e de um cenário futuro a partir de alterações em andamento no município. Através destes 
indicadores, define-se os seguintes dados a serem obtidos: Fator hora pico; Fatores de equivalência; 
Capacidade; Densidade; Fluxo de tráfego; Intervalo de tempo e tempo médio de viagem.

A fim de obter os dados acima, a partir do Manual de Estudo de Tráfego (DNIT, 2006), estão 
sendo realizadas contagens de tráfego em campo, através da contagem volumétrica, na qual consiste 
em levantar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam pelos pontos 
selecionados do sistema viário em um determinado período.

As contagens estão sendo realizadas três vezes em cada ponto selecionado, os dias e horários 
da semana foram definidos conforme análise visual, pré contagem e com o auxílio do Manual de 
Estudo de Tráfego. Optou-se por selecionar as terças e sextas-feiras em dois turnos. Na parte da 
manhã, a contagem será realizada entre as 07:00 e as 08:00 e na parte da tarde entre as 17:15 as 18:15. 
Estes horários foram definidos como o maior fluxo de trânsito encontrados na cidade, diretamente 
relacionados com os horários de abertura e fechamento do comércio. 

Atentou-se para o fato de a Avenida Senador Pinheiro Machado possuir várias interseções 
importantes com vias coletoras que levam aos principais bairros da cidade. Com isso, foram pré-
definidos quatro pontos para a contagem dos veículos:

O primeiro ponto de contagem está no cruzamento entre a Avenida Senador Pinheiro Machado 
e a Rua Cecília Koche Brackmann. A partir desse ponto inicia-se a rota alternativa proposta. 

O segundo e o terceiro ponto respectivamente estão na interseção entre a Avenida Senador 
Pinheiro Machado e a Rua Leopoldo Dahmer e a interseção entre a Avenida Senador Pinheiro 
Machado e a Rua Osvaldo Aranha. Tomou-se a opção por estes pontos por se tratar das duas principais 
vias coletoras da cidade, interligando a área central com as áreas bairristas da cidade
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O quarto ponto está localizado na interseção entre a Avenida Senador Pinheiro Machado e a 
Rua Reinaldo Noshang, um dos principais meio de ligação entre a área urbana e rural da cidade.

Após levantamento e equivalências corrigidas, serão realizadas microssimulações através 
do software SUMO. A ferramenta consiste em um software de código aberto desenvolvido para 
simulações de rede de tráfego microscópicas, multimodal, de espaço contínuo e discreto (BEHRISCH 
et. al., 2011).

Resultados e discussões

Espera-se ao desenvolver o presente trabalho, analisar, estudar e concluir de que forma a rota 
alternativa proposta acarretará para a mobilidade urbana Bonretirense através das microssimulações 
de tráfego. Almeja-se ainda atestar de que maneira a nova alternativa contribuirá e promoverá 
os impactos no tráfego da cidade e se a expectativa de levar mais fluidez e segurança para os 
deslocamentos dos cidadãos para as áreas centrais da cidade será atendida. Essas questões são os 
principais objetivos nos quais o autor pretende atender. Visa-se também, comprovar e promover o 
uso de softwares no setor de engenharia de tráfego, a fim de facilitar e otimizar os resultados obtidos 
e criar possíveis soluções para problemas atuais e futuros.
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Resumo. Estudos comprovam que o concreto asfáltico escuro pode influenciar no aumento de 
temperaturas em grandes centros urbanos, ajudando no desenvolvimento de ilhas de calor. Os 
pavimentos flexíveis à base de petróleo se caracterizam por captar uma grande porcentagem de 
radiação solar no decorrer do dia e disseminar calor para o ambiente facilmente. Para solucionar tais 
efeitos, pode se aplicar uma pintura clara em pavimentos já existentes, aumentando sua refletância 
solar. Neste trabalho, estão sendo realizados testes de captação de temperaturas em placas de concreto 
asfáltico em situações distintas. Espera-se, com isto, uma diminuição das temperaturas das placas 
modificadas em comparação com a placa escura usual.
Palavras-chave: concreto asfáltico; temperatura; refletância solar; ilha de calor

1. Introdução

Muito se tem relatado ao longo dos anos, especialmente a partir do século XXI, que existe 
uma elevação das temperaturas em áreas urbanas de vasta população e desenvolvimento. Conforme 
as cidades crescem, essas ilhas de calor urbanas (ICU) ajudam a elevar as temperaturas médias 
anuais. Essa manifestação ocorre praticamente em todas as cidades do mundo na estação de verão, 
exceto as localizadas perto dos polos (CASTRO et al., 2017). 

Segundo Carnielo e Zinzi (2013), o principal motivo da criação de uma ICU é o emprego 
desproporcional de materiais industrializados (concretos, vidros, misturas de asfalto, tijolos, etc) em 
zonas urbanas, modificando o terreno nativo. Estes materiais captam uma grande porcentagem de 
radiação solar no decorrer do dia e disseminam para o ambiente mais facilmente do que as superfícies 
encontradas em áreas periféricas de baixa densidade ou regiões rurais.

O pavimento flexível à base de petróleo tem se dotado de benefícios de elevada uniformidade, 
bem-estar e baixo ruído e têm sido extensamente aplicado na prática de vias urbanas. Todavia, este 
pavimento escuro tem uma alta absorção e propagação de calor, devido principalmente a fatores 
como capacidade de reflexão (albedo) e calor específico baixos, podendo chegar facilmente a 60ºC 
em dias de verão. 

Uma das soluções para atenuar a ICU em áreas densamente urbanizadas sem consumir 
nenhum tipo de energia pode ser a aplicação do ‘’CoolSeal’’ (selo fresco), uma espécie de pintura 
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de cor clara que atua refletindo os raios solares, consequentemente, ajudando na diminuição das 
temperaturas mais elevadas do pavimento, e que vem sendo aplicada e monitorada na cidade de Los 
Angeles – EUA (THE WASHINGTON POST, 2017).

O pavimento asfáltico representa uma enorme fração de área na urbanização e sua coloração 
escura favorece a absorção e propagação de calor. É de suma importância criar mecanismos para 
atenuar tais efeitos. Diante disto, este trabalho busca uma comparação de desempenho térmico entre 
um concreto asfáltico de coloração escura e um concreto asfáltico revestido com pintura clara visando 
uma estratégia que poderá trazer um maior conforto térmico para todas as classes da população.

2. Procedimentos Metodológicos

Está sendo realizado experimento ao ar livre, comparando temperaturas em diversas faixas 
de temperatura ambiente de placas de concreto asfáltico em situações distintas, confrontadas com os 
fatores climáticos ali presentes. Após, serão realizados ensaios de volumetria, extração de ligante, 
granulometria e resistência à tração de corpos-de-prova retirados das placas, para comprovação do 
projeto de mistura asfáltica.

2.1. Moldagem, compactação e desforma das placas de concreto asfáltico

Para este estudo, foram fabricados moldes com dimensões internas de 50 x 50 x 10 cm, 
produzidos com chapas de MDF com revestimento melamínico, conectados com parafusos para uma 
fácil desforma. Para a realização da compactação das placas utilizou-se concreto asfáltico usinado, 
seguindo projeto de mistura asfáltica de traço A. Despejou-se o concreto asfático nos moldes e em 
seguida realizou-se a compactação com auxílio de uma placa vibratória usada em trecho em obras. 

2.2. Aplicação do revestimento de tinta e preparação do ensaio ao ar livre

Aplicou-se a tinta de tonalidade cinza clara em uma das placas de concreto asfáltico, como 
ilustrado na figura 1. Cuidou-se para que todas as rugosidades aparentes na superfície da placa 
fossem cobertas. A não escolha pela cor branca se deu pela claridade que poderia ocorrer se aplicada 
em grande escala nos pavimentos existentes, podendo causar problemas de visão ao condutor ou 
pedestre que por ventura utilizaria a via. 
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Figura 1 - Aplicação de revestimento de tinta de cor cinza clara

Para a preparação do terreno do ensaio foram utilizadas duas vagas de estacionamento na 
Universidade do Vale do Taquari. Com a ajuda de ferramentas de escavação foram abertos três buracos 
próximos para a colocação das placas. As três placas estão sendo avaliadas em situações distintas: 
uma diretamente exposta à incidência solar, outra com aplicação de tinta clara na sua superfície - 
visto a aumentar sua refletância solar - em situação análoga a primeira, enquanto que para a terceira 
foi criada uma arborização para proteger a placa da incidência solar direta. A forma de abordagem 
acontecerá através da medição das temperaturas do ar, da superfície e do interior dos pavimentos nas 
profundidades de 1, 2, 3, 4, 5, e 6 cm, utilizando termômetros específicos para tais fins. As leituras 
das temperaturas ocorreram entre os meses de setembro e outubro de 2019, sendo coletadas durante 
o horário com maior predominância de insolação solar, nos dias mais quentes. 

3. Resultados e Discussão

Gráfico 1 - Resultados das medições de temperaturas

As placas expostas ao sol obtiveram uma elevação de temperatura em comparação com a do 
ar. A diferença de temperatura entre as placas ficou entre 7 e 8°C para a superfície e 4 e 2°C para 
camadas internas. A placa na sombra manteve uma temperatura praticamente igual na sua superfície 
comparada com a do ar, e nas camadas internas uma temperatura inferior ao do ar. 
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4. Conclusão

A aplicação da pintura clara aumenta a reflexão dos raios solares, diminuindo a temperatura 
da placa modificada em relação à placa escura usual. Mesmo com a diminuição de temperaturas da 
placa clara, a arborização ainda é a melhor solução para diminuição de temperaturas.
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Resumo: A construção civil atual busca produtividade e racionalidade nas construções em geral. 
Deste modo, os pavilhões comerciais são obras que seguem evoluindo. As estruturas pré-moldadas 
estão ganhando cada vez mais espaço no mercado da construção civil. Os elementos pré-fabricados 
apresentam algumas particularidades nas obras, como: rígido controle de qualidade, alto nível 
organizacional da produção, coordenação modular e rapidez de execução. A revisão bibliográfica está 
voltada para a história e evolução do concreto, custos em geral, especificações, normas, softwares 
e dimensionamento. Através de pesquisas para este trabalho, foi realizada uma comparação de dois 
tipos de sistemas construtivos: concreto pré-moldado e concreto armado moldado in loco; para as 
mesmas dimensões de pavilhão, avaliando a construção mais econômica e, para isso, os pavilhões 
estarão localizados no Vale do Taquari – RS.
Palavras-chave: Pré-moldados, Moldado in loco, Custo de construção. 

Introdução

Segundo El Debs (2000), fala que o Brasil sempre teve mão de obra barata, e isso fez com que 
a indústria não se desenvolveu como em outros países por exemplo. No início dos anos 90, alguns 
países como Espanha, Holanda e Finlândia tinham um consumo de 150 kg de concreto por habitante 
para fabricação de pré-moldado, já no Brasil o valor era de apenas 20 kg. O consumo de concreto 
utilizado no Brasil em 2013 chegou a quase 71 milhões de toneladas (CBIC, 2016), deste montante 
apenas 420 mil toneladas foram usadas para estruturas pré-fabricadas (ABCIC, 2014), que representa 
menos de 0,6% do total de concreto.

A NBR 9062 (ABNT, 2006), é a norma nacional em vigor para projeto e execução de estruturas 
de concreto pré-moldado. Neste presente trabalho será comparado dois modelos de execução de 
obras, entre eles estará o projeto de um pavilhão em concreto pré-moldado, que será comparado com 
outro sistema construtivo. 

Já a NBR 6118 (ABNT, 2014), é conhecida como a norma máxima da construção civil, pois 
ela é responsável por todos procedimentos do projeto de estruturas de concreto. Neste trabalho será 
analisado o projeto de um pavilhão de concreto moldado in loco, com essa análise será possível 
apresentar o método construtivo com melhor custo benefício.
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Objetivo

Com a intenção de analisar o custo do m² de estruturas pré-moldadas em relação as estruturas de 
concreto armado moldado in loco. Ao mesmo tempo, também se buscou a análise de dimensionamento 
dos dois métodos de construção, para ver se tem variações de seções e dimensionamento, pois são os 
dois tipos de construção mais utilizados na construção civil.

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa teve por base dois pavilhões com as mesmas medidas, mas com diferentes 
métodos construtivos, as obras em questão seriam realizadas no município de Arroio do Meio, RS. 
Os projetos foram dimensionados no software Eberick, para determinação do projeto estrutural a 
seguir, sendo em seguida analises dos custos através das tabelas de custos e composições SINAPI. 
Antes da realização dos orçamentos foi realizado o dimensionamento das duas estruturas conforme 
orientação da NBR 9062 (ABNT, 2017) e NBR 6118 (ABNT, 2014).

Dimensionamento das estruturas

Ambas estruturas foram dimensionadas no software Eberick, que permite a elaboração do 
cálculo estrutural por meio de um sistema gráfico de entrada de dados poderoso, e que permite 
englobar todas as etapas de lançamento, pois o detalhamento final dos elementos e analise estrutural, 
foram executadas de acordo com a NBR 9062 (ABNT, 2017) e NBR 6118 (ABNT, 2014).

Inicialmente buscou-se dimensionar os dois métodos construtivos, para posteriormente 
analisar os custos da obra, para isso, as dimensões precisaram ser as mesmas das duas obras. Para o 
dimensionamento de ambas estruturas buscou-se atender todas as normas vigentes para análise dos 
deslocamentos horizonteis, coeficiente Gama-z e análise estática linear, pois a estabilidade global 
da estrutura pode ser analisada de várias maneiras, de acordo com o tipo de informação o projetista 
pretende obter. Esta análise é fundamental para permitir uma boa performance da estrutura, pois 
com o software Eberick é possível visualizar o comportamento geral de estrutura e identificar os 
elementos que críticos ou com deformação excessiva conforme a NBR 6118 (ABNT, 2014).

Orçamentos a partir da tabela SINAPI

Para obtenção dos valores que serão gastos nas duas obras será utilizada a tabela SINAPI, pois 
com ela é possível a especificação de insumos, composições de serviço e realização de orçamentos. 
Os dados nela são atualizados mensalmente pelo IBGE, e divulgados pela Caixa Econômica Federal 
no seu site, com estas empresas dividindo a autoria da tabela SINAPI, os dados são mais confiáveis. 

Segundo Caixa Econômica Federal (2015), o SINAPI resume-se em forma de insumo, pois é 
composto basicamente por todos os elementos da construção civil, como equipamentos, matérias e 
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mão de obra. Já na forma de composição unitária de serviço que engloba a codificação, descrição e 
quantificação dos insumos de forma individual ou empregadas em uma unidade de serviço.

Resultados e discussão

Com as duas estruturas dimensionadas através do software Eberick, verificamos que para a 
estrutura de concreto moldada in loco o deslocamento horizontal da estrutura na direção X foi de 
1,04 cm e na direção Y de 0,27 cm, e para a estrutura de concreto pré-moldada o deslocamento 
horizontal da estrutura na direção X foi de 1,28 cm e na direção Y de 0,29 cm, sendo que para ambas 
as estruturas o limite admissível é de 0,47 cm para as duas direções, com isso não atendendo a NBR 
6118 (ABNT, 2014), definidos pela automaticamente pelo software Eberick, com isso é necessário 
realizar uma análise de 2ª ordem.

Na classificação da estrutura quanto a deslocabilidade dos nós, o coeficiente Yz (Gama-z) 
destaca o quanto são importantes os esforços de 2ª ordem globais para efeito de cálculo. O coeficiente 
Gama-z para o pavilhão moldado in loco teve os valores de 1,04 para X e 1,02 para Y, já o pavilhão 
pré-moldado obteve o valor de 1,02 para ambas as direções X e Y, como esses valores o Gama-z 
ficou dentro do limite que a NBR 6118 (ABNT, 2014) determina de 1,10, e a estrutura passa a ser 
caracterizada de nós fixos.

Tabela 1 – Estabilidade global do moldado in loco

Tabela 2 – Estabilidade global do pré-moldado
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Conclusões

Os projetos já dimensionados apresentaram deformações dentro do previsto pela norma. Como 
os dois projetos serão comparados pelos seus custos as dimensões dos elementos são os mesmos, 
para não haver diferença em volume de concreto. Os pilares dimensionados são de 25 x 35 cm e as 
vigas de 20 x 40 cm, já a cobertura será em tesouras metálicas deixando a cobertura mais leve, com 
isso, torna-se desnecessário seu orçamento. Para as paredes do pavilhão de concreto moldado in loco 
serão utilizados o bloco de concreto vazado de 14 x 19 x 39 cm, e para o pavilhão pré-moldado serão 
utilizados placas de concreto maciço de 8 cm de espessura. Para a obtenção dos custos será utilizada 
a tabela SINAPI do estado do Rio Grande do Sul, com referência do mês de julho de 2019. Espera-se 
que a obra de concreto pré-moldado apresente um valor menor para sua construção.
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Resumo. As estruturas em concreto são amplamente empregadas nas construções ao redor do mundo. 
O concreto demonstra um ótimo comportamento em condições de incêndio por ter baixa condutividade 
térmica, por não ser inflamável e por não emitir gases, porém, não significa que esse material não 
perca suas características iniciais com a exposição a altas temperaturas. Uma vez que exposto a 
temperaturas elevadas, como em um incêndio, sofre mudanças e consequentemente diminuição da 
resistência, alteração na sua cor e surgimento de falhas no concreto. Em casos de concreto com 
grande resistência podem ocorrer até mesmo desplacamentos, deixando à armadura exposta ao fogo. 
Em função disso, o presente trabalho pretende verificar a resistência do concreto em diferentes traços 
com diferentes teores de fibras, expostos a altas temperaturas e com dois tipos de resfriamento.
Palavras-chave: Resistência do Concreto. Exposição a Altas Temperaturas. Resfriamento Rápido e 
Lento.

1. Introdução

O concreto é um material muito usado para construções dos mais variados tipos de estrutura. Em 
condições de temperatura consideradas normais, mudanças químicas e físicas vão ocorrendo durante 
boa parte de sua vida útil. Quando exposto a temperaturas bastante elevadas, como em um incêndio, 
por exemplo, essas mudanças se intensificam, pois podem ser tanto aceleradas como modificadas 
pelo calor excessivo. Testes realizados com o concreto, visando à segurança, demonstraram um 
ótimo comportamento deste material ao fogo, porém autores apontam como os principais fatores 
para este comportamento o fato de não ser um material inflamável, apresentar baixa condutividade 
térmica e por não emitir gases tóxicos quando aquecido. Porém, ao ser exposto ao fogo, a resistência 
do concreto pode ser reduzida de forma bastante significativa. (COSTA ; PIGNATTA, 2002)

Conforme apontam Figueiredo, Costa e Silva (2002), dependendo do tipo de concreto 
utilizado, o aumento progressivo da temperatura pode causar variadas consequências no concreto 
como: mudanças na cor, diminuição da sua resistência, esfarelamento da superfície, trincas e, por 
fim, pode até mesmo levar a ruína da estrutura. O concreto de alta resistência é um dos mais usados, 
justamente por proporcionar agilidade na entrega da estrutura. Em função disso, muitas pesquisas 
estão sendo realizadas com este tipo de concreto para analisar seu desempenho quando exposto ao 
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fogo, pois sua microestrutura, muito fechada, acaba bloqueando a saída de vapor, impedindo assim 
a diminuição da pressão. Em concretos com menor densidade, a sua porosidade ajuda para que os 
vapores passem do interior para superfície do concreto, facilitando essa liberação da pressão (LIMA, 
2004).

Diante disto, este trabalho tem por objetivo verificar a resistência à compressão de diferentes 
traços de concreto de alta resistência, com adições de fibras de polipropileno monofilamentadas em 
diferentes porções, expostos a variadas temperaturas e sofrendo resfriamento rápido e lento.

2. Material e Métodos

Realizou-se, primeiramente, três traços distintos para a definição do de maior resistência. O 
traço que apresentou maior resistência, o qual foi utilizado para o presente trabalho foi 1: 0,73:2,16:0,4 
(Cimento:Areia:Brita:relação água/cimento), com adição de aditivo superplastificante em 0,472% em 
relação ao cimento. Em um dos traços não foi utilizado fibras, enquanto e os demais traços realizados 
com adição delas. Nos três traços com adição de fibras, a quantidade utilizada foi definida como 
a quantidade de fibra mínima (600 g/m³), a quantidade média (4300 g/m³) e a quantidade máxima 
(8000g/m³) recomendada pelo fornecedor. 

Após a definição das quantidades de materiais para cada traço, foi realizado o ensaio de 
caracterização físicas dos agregados. Foi realizado ensaio de granulometria da areia e brita. Os 
resultados mostram que, de acordo com a norma NBR 7211 (ABNT, 2009), a areia está no limite de 
sua zona utilizável e a brita está ligeiramente fora da zona utilizável pela norma.

Foi realizado o ensaio da massa específica e unitária da areia, brita e cimento. Os resultados 
para a massa específica e massa unitária ficaram, respectivamente: 2,65g/cm³ e 1,64g/cm³ para a 
areia; 2,84 g/cm³ e 1,44 g/cm³ para a brita e 2,84 g/cm³ e 1,02 g/cm³ para o cimento. Os ensaios de 
compressão foram realizados em 35 corpos de prova (CPs) cilíndricos com dimensões de 20 x 10 cm. 
Após moldados, os CPs foram colocados para cura em uma câmara úmida por 28 dias. Passado este 
período, foram submetidos há 24 horas em estufa a 50ºC e depois a mais 24 horas em estufa a 105ºC 
para secar. Após processo de secagem, os corpos de prova ficaram 1 dia a temperatura ambiente para 
depois serem colocados por um período de 5 horas na câmara mufla (a 200, 400 e 600ºC). Dos 35 
CPs cilíndricos, apenas 30 cilíndricos foram colocados na câmara mufla, os demais foram testados 
sem alterações. A metade dos 30 CPs cilíndricos foi colocada em água a temperatura ambiente para 
resfriamento rápido e a outra metade foi deixada resfriar lentamente em temperatura ambiente, o 
resfriamento lento foi realizado por um período de 24 horas. Ao final destes processos, os CPs foram 
rompidos à compressão.

Os resultados do rompimento comparados aos traços de referência mostram que as resistências 
dos CPs apresentam diminuição de sua resistência conforme o aumentando da temperatura, 
juntamente com isso pode-se observar que o resfriamento lento demonstra maior resistência ao se 
comparar ao resfriamento rápido.
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Gráfico 1 – Análise da resistência para o traço 1

Fonte: autor

3. Considerações Finais

Foi possível avaliar de que o traço sem fibra foi o que apresentou melhor resistência, nos traços 
com adição de fibra a resistência verificou-se uma decaída no traço 2 e 3, e apresentou melhorias para 
o traço 4. Esta análise se faz referente aos resultados obtidos dos ensaios de resistência dos distintos 
traços, e os comparativos de perda e ganho de resistência dos CPs.

Com os resultados pode-se analisar ainda que as fibras apresentou-se certas melhorias apenas 
para o traço 4 com 8 kg/m³, pois nos demais traços com fibra a resistência foi inferires.
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Resumo. Frente a necessidade de solucionar problemas impostos por obstruções em vias, passarelas 
começaram a ganhar maior importância com o tempo. O presente trabalho analisará um projeto 
padronizado de uma passarela metálica, onde o vão máximo será de 30 metros, baseado em rodovias 
de pistas duplas com canteiros centrais. Para a realização do estudo o presente autor se baseia, 
principalmente, nas seguintes normas: NBR 8800 (ANBT, 2008) e NBR 7188 (ABNT, 2013). A partir 
da concepção estrutural foram definidos os materiais para possibilitar a definição das cargas. Sobre 
o dimensionamento, o modelo do Ftool já está definido e o próximo passo é fazer um modelo mais 
refinado no ANSYS baseado em Graebin (2018). 
Palavras-chave: Passarela. Aço. Estrutura Padronizada.

Introdução

Passarelas são estruturas que estão presentes no cenário da sociedade desde a antiguidade 
e possuem uma série de fatores que contribuem para o transporte de pessoas (PFEIL; PFEIL, 
2009). Considerando a importância delas, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um projeto 
padronizado de uma passarela treliçada feita totalmente em aço estrutural.

Nesse contexto, o objetivo de dimensionar uma passarela em aço é justificado pelas diversas 
vantagens que o mesmo tem sobre outros materiais, como por exemplo, as estruturas são produzidas 
por processos industrializados, o que favorece prazos e dá confiabilidade ao material, além disso, os 
elementos da passarela podem ser montados e desmontados com facilidade além do material ter uma 
alta resistência (BELLEI, 2006).

Procedimentos metodológicos

Para a concepção estrutural da passarela foi definido uma largura de 2,50 metros que atende 
a NBR 9050 (ABNT, 2015) e uma altura de 2,50 metros que atende o manual de travessias urbanas 
do DNIT (2010). A treliça será do tipo Pratt, os perfis utilizados para banzos superiores e inferiores 
serão perfis I, W310X21,0, e para diagonais e montantes foram adotados perfis U, U10X29,8. Os 
dados destes perfis foram obtidos do catálogo da fabricante Gerdau e serão no aço ASTM A572 que 
é um aço comum de linha e não necessitam uma fabricação ou pedido especial.
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Os carregamentos iniciais foram definidos como o peso da estrutura, o carregamento variável 
de uso e sobrecarga na estrutura. Para o peso da estrutura foi estimada uma carga de 40% do valor 
do carregamento variável, que é de 5 kN/m², ou seja, 2 kN/m² e para a sobrecarga na estrutura foram 
considerados 0,25 kN/m², conforme recomendação da NBR 8800 (ABNT, 2008).

A partir dos carregamentos serão definidos dois modelos, um mais básico no software Ftool 
que serve para a escolha dos perfis e verificação preliminar de solicitações, e um modelo no software 
ANSYS para uma análise mais refinada da estrutura. Este modelo será utilizado para verificação de 
solicitações geradas pelas cargas de vento e choque de veículos, além de uma análise de estado limite 
de serviço de deformação excessiva, e ainda para dimensionamento das ligações.

Resultados parciais

Neste item será apresentado o modelo desenvolvido no Ftool e seus principais resultados, 
além da etapa de dimensionamento feita a partir dos mesmos. Vale ressaltar que foi desenvolvido 
o modelo do Ftool apenas para o maior vão, 30 metros, a fim de analisar a situação mais crítica 
primeiro. A Figura 1 mostra as dimensões dos banzos superiores e inferiores, dos montantes e das 
diagonais, sendo apresentado apenas metade do modelo da treliça devido à simetria e para facilitar a 
visualização.

Figura 1 – Dimensões dos elementos que formam a passarela

Após a modelagem da estrutura, foram lançadas as cargas e foram verificados os esforços 
axiais atuantes na estrutura, que são mostrados na Figura 2 (apenas metade da estrutura). A partir 
desses esforços e com o auxílio de planilhas de dimensionamento, foi possível escolher os perfis 
mencionados no item 2. 
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Figura 2 – Forças Axiais atuantes na treliça

Para a definição dos banzos superiores e inferiores, considerou-se a maior força solicitante de 
compressão que é de 545,20 kN e a partir desse valor foi escolhido um perfil I que tem resistência 
um pouco acima desse valor, o perfil escolhido foi o W310X21,0 que atende uma solicitação de até 
553,00 kN para um comprimento de 1,25 m. Para a definição dos montantes e das diagonais, adotou-
se a maior força solicitante na compressão que é de 196,10 kN e a partir dela foi definido o perfil 
U10x29,8 para um comprimento de 2,50 para montantes e 2,80m para diagonais com força resistente 
de 234,86 kN.

Conforme a Tabela 1, percebe-se que os perfis escolhidos atendem plenamente as solicitações 
tanto de tração quanto de compressão.

Tabela 1 – Cálculos para definir os perfis

Conclusão

Este trabalho tem como objetivo analisar um projeto padronizado para passarelas entre 10 
e 30 metros, que sejam modulares. Dentro dessa proposta foram analisados os carregamentos e 
desenvolvido o modelo básico no Ftool, que permitiu a escolha dos perfis e seu pré-dimensionamento. 
A etapa seguinte deste trabalho é utilizar o ANSYS e desenvolver um modelo mais refinado e mais 
detalhado, baseado no modelo de Graebin (2018), para análise de cargas de vento e impacto de 
veículo, além de verificar de ELS e fazer o dimensionamento de ligações. 
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Resumo: Os agregados oriundos de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) já estão sendo 
empregados na produção de concretos, no entanto o uso de materiais finos de agregados reciclados, que 
são gerados em larga quantia, não são aconselhados na produção de concretos convencionais (CCV) 
devido a influência direta em algumas das suas propriedades. O concreto autoadensável (CAA) é um 
concreto especial que contém as seguintes características: fluidez, habilidade passante e resistência à 
segregação. Entretanto, para obter essas propriedades é necessário o uso de materiais finos ou adições 
minerais em sua composição. Por isso, o CAA é considerado uma ótima chance do uso da fração fina 
dos agregados reciclados. Desta forma, este estudo tem como objetivo principal avaliar a influência 
de diferentes finos de RCD (concreto e material cerâmico) nas propriedades mecânicas do concreto 
autoadensável. Para a obtenção dos resultados, foram realizados ensaios para reconhecimento do 
desempenho do CAA em relação ao estado fresco e estão previstos os ensaios no estado endurecido.
Palavras-chave: Concreto autoadensável. Materiais finos. Resíduos de construção e demolição.

Introdução

O concreto autoadensável (CAA) tem como característica possuir uma grande deformabilidade 
no estado fresco, isto é, pode ser moldado facilmente nas mais variadas formas sob a ação da 
gravidade (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). Porém, para alcançar essa propriedade, o CAA precisa 
ser dosado com um alto teor de materiais finos. Logo, o concreto autoadensável é considerado uma 
oportunidade de uso da fração fina dos agregados reciclados, tanto como agente de controle de 
segregação, quanto na garantia de uma finalidade nobre a esses materiais de pouca demanda no 
mercado (SANTOS, 2018). Desta forma, o objetivo deste estudo é avaliar a influência de diferentes 
finos de RCD (concreto e material cerâmico) nas propriedades mecânicas do CAA.

Procedimentos Metodológicos

Para a pesquisa foram realizadas três diferentes configurações de concreto autoadensável, a de 
referência de CAA com areia fina e as outras duas de CAA com finos de RCD de concreto e de tijolos 
maciços cerâmicos. 
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O processo de beneficiamento dos resíduos consistiu na sua britagem, seguido de peneiramento, 
a fim de se obter apenas o resíduo passante na peneira de 0,15 mm (#100 mesh). 

Foram realizados os ensaios de caracterização dos materiais utilizados no estudo. Seguindo 
os preceitos da NBR 16605 (ABNT, 2017), foi efetuado o ensaio de massa específica do cimento. 
O agregado graúdo utilizado para a produção do concreto foi uma brita de origem basáltica do tipo 
1, a areia utilizada foi uma areia média de origem natural quartzosa e para a produção do CAA de 
referência foi empregada uma areia fina, utilizando apenas a fração de 0,15 mm. Para a caracterização 
dos agregados, foram executados os seguintes ensaios: granulometria, conforme a NBR NM 248 
(ABNT, 2003); massa específica, de acordo com a NBR NM 53 (ABNT, 2009); e massa unitária, 
segundo a NBR NM 45 (ABNT, 2006). Foi realizado o ensaio de massa específica dos resíduos 
seguindo os preceitos da NBR 16607 (ABNT, 2017).

Santos (2018), em seu estudo, realizou quatro proporções diferentes de relação cimento/
agregados secos (1:m), em massa: um traço rico (1:2,5), dois traços intermediários (1:4 e 1:5,5) e um 
traço pobre (1:7). O traço intermediário de 1:4 apresentou resultados de resistência à compressão que 
variam de 21,6 MPa a 38,51 MPa, considerados satisfatórios para o estudo em questão. Sendo assim, 
este foi o traço empregado na realização desta pesquisa. Ainda de acordo com Santos (2018), o teor 
de argamassa adotado foi o de 55%, com traço de 1:2,57:2,92. 

Após a fixação do teor de argamassa, foi definido o teor ideal de aditivo superplastificante nas 
misturas, o qual foi acertado em relação à massa de cimento, sendo aplicado, a princípio, em pouca 
quantia até atingir o ponto ideal, visualmente detectado. Chegou-se a um teor de 0,50% de aditivo, o 
qual foi mantido permanente para todas as configurações de CAA, para tornar possível a comparação 
dos resultados adquiridos.

De maneira a corrigir a segregação e a exsudação expressas nas misturas do concreto, foram 
adicionados os materiais finos em substituição parcial à areia. Estes variaram de acordo com a 
necessidade observada durante a dosagem.

Assim como Santos (2018, p. 56), para a definição do teor ideal de finos de cada configuração 
de CAA, iniciou-se com 10% de substituição da areia, com acréscimo de 5 em 5% “até que os 
concretos autoadensáveis estivessem fluidos, coesos e não apresentassem segregação, bem como 
atendessem os limites aceitáveis dos ensaios de caracterização no estado fresco”.

O mesmo método utilizado para os finos foi executado para a quantidade de água. Esta foi 
adicionada pouco a pouco durante a dosagem, a fim de atingir os resultados de espalhamento de 660 a 
750 mm, seguindo a classe de fluidez SF 2 da NBR 15823 (ABNT, 2017) para todas as configurações 
de CAA. 

Conforme indicado na NBR 5738 (ABNT, 2015), foram moldados 12 corpos de prova de 
formato cilíndrico de 10 ± 0,1 cm x 20 ± 0,2 cm para cada configuração de CAA. No estado fresco 
foram realizados, de acordo com a NBR 15823 (ABNT, 2017), os seguintes ensaios: espalhamento ou 
slump-flow, tempo de escoamento (t500), anel J e funil V. Para o estado endurecido estão previstos os 
seguintes testes: de resistência à compressão, NBR 5739 (ABNT, 2018), para 3, 7 e 28 dias; módulo 
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de elasticidade, NBR 8522 (ABNT, 2017), aos 28 dias; e absorção de água por capilaridade, NBR 
9779 (ABNT, 2012), também aos 28 dias.

Resultados e Discussão

Os traços unitários dos concretos autoadensáveis podem ser vistos na Tabela 1, onde na faixa 
cinza estão os teores considerados ideais de substituição da areia por finos. Na Tabela 2, estão os 
resultados dos ensaios no estado fresco.

Tabela 1 – Traços do CAA

0 1: 1,75: 2,25 9,78 0,00 17,11 22,00
10 1: 0,17: 1,58: 2,25 10,80 1,80 17,11 24,31
15 1: 0,25: 1,50: 2,25 11,40 2,84 17,11 25,64

0 1: 1,75: 2,25 8,89 0,00 15,56 20,00
10 1: 0,17: 1,58: 2,25 9,82 1,63 15,56 22,10

0 1: 1,75: 2,25 9,78 0,00 17,11 22,00
10 1: 0,17: 1,58: 2,25 10,80 1,80 17,11 24,29

Aditivo 
(%)

4,92 0,5

CAA de referência com areia fina
Substituição de 

areia por finos (%) Traço unitário Cimento 
(kg)

Areia fina 
(kg)

Areia 
(kg)

Brita 
(kg)

Água 
(kg)

CAA com finos de concreto
Substituição de 

areia por finos (%) Traço unitário Cimento 
(kg)

Areia fina 
(kg)

Areia 
(kg)

Brita 
(kg)

Água 
(kg)

Aditivo 
(%)

5,26 0,5

6,17 0,5

CAA com finos cerâmicos
Substituição de 

areia por finos (%) Traço unitário Cimento 
(kg)

Areia fina 
(kg)

Areia 
(kg)

Brita 
(kg)

Água 
(kg)

Aditivo 
(%)

Tabela 2 – Ensaios do CAA no estado fresco

(mm) classe (s) classe (mm) classe (s) classe
700 SF 2 1,84 VS 1 40 PJ 2 6,22 VF 1
740 SF 2 1,00 VS 1 50 PJ 2 2,22 VF 1
670 SF 2 1,10 VS 1 40 PJ 2 10,65 VF 2

Areia
Concreto
Cerâmico

Configuração Espalhamento Tempo de escoamento Anel J Funil V

Conclusões

Na dosagem realizada, percebe-se que o concreto de referência carece de maior teor de finos 
para atingir as propriedades de autoadensabilidade. No entanto, em razão da maior granulometria e 
forma arredondada dos grãos da areia, há uma menor necessidade de água para a mistura. Enquanto 
que para o CAA com finos cerâmicos, nota-se uma maior demanda de água dentre as demais 
configurações.

Os resultados dos ensaios do CAA no estado fresco mostram que todos os concretos 
são aceitáveis quanto às propriedades de autoadensabilidade. As três configurações de concreto 
classificaram-se, quanto ao espalhamento, na classe SF 2, o que caracteriza a sua adequação para a 
maioria das aplicações correntes. 
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Resumo. Cada vez mais ouve-se falar de conscientização ambiental e muitos estudos acerca do 
assunto são constantemente lançados em palestras, livros, revistas e afins. Com a certeza de que 
os recursos naturais são limitados e que o meio ambiente não consegue aderir a tantos agentes 
poluentes quanto produzidos pela humanidade, cada vez mais se torna necessário criar mecanismos 
de redução ou reutilização dos resíduos sólidos gerados. Com o desenvolvimento populacional e, 
consequentemente, o avanço da necessidade de novas edificações para atender a todos, o ramo da 
construção civil passa a aumentar gradativamente a geração de materiais poluentes, tanto na geração 
de resíduos sólidos nos processos de fabricação de materiais e construção de edificações, quanto nas 
demolições provindas de edificações antigas para que novos empreendimentos sejam lançados. Neste 
sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise de viabilidade de produção de 
blocos de concreto com resíduos da construção civil, possibilitando a reutilização destes materiais, 
além de reduzir os poluentes sólidos. Desta forma, seria possível amenizar o impacto ambiental da 
extração da matéria prima da natureza e reduzir os impactos ambientais com a reutilização dos resíduos 
sólidos provindos da construção civil. Para isso, serão analisados dados da literatura sobre a análise 
e caracterização do RCC como matéria prima da produção de blocos de concretos, posteriormente 
serão coletados dados sobre a geração de resíduos sólidos nas construtoras de Lajeado/RS para que 
seja possível enumerar a quantidade de blocos que podem ser produzidos anualmente utilizando o 
resíduo na composição. Desta forma, após quantificados os materiais que podem ser recebidos pela 
nova empresa de fabricação de blocos, serão estimados valores para recebimento do resíduo, valor 
de produção dos blocos, valor de implantação da usina com equipamentos e mão de obra, gerando 
um valor final ao produto a ser vendido na localidade, visando estimar-se o tempo de retorno do 
investimento da nova usina, tornando viável ou não sua implantação.
Palavras-chave: Resíduos da construção civil. Reciclagem. Blocos de concreto.

Introdução

A indústria da construção civil é um ramo de atividade cuja geração de resíduos está muito 
presente, seja no quesito geração ou exploração, uma vez que o cenário no qual empreendimentos 
modernos acabam por ser inseridos absorve grande volume de recursos naturais e também de 
energia. Dentro do cenário da construção civil o número de resíduos gerados é muito grande e 
de forma extremamente variada, sendo que um conjunto de materiais acabou por receber prévia 
classificação pela Resolução CONAMA n° 307 de 2002. Dentre os materiais classificados estão os 
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tijolos, madeiras, chapas de compensado, gesso, blocos cerâmicos e de concreto, argamassa, caliças 
de revestimentos cerâmicos dentre outros.

Desta forma, visando apresentar soluções que corroborem com as problemáticas acerca 
dos resíduos da construção civil, o estudo da viabilidade de implantação de usina de produção de 
blocos de concreto com resíduos como agregado graúdo se torna importante, trazendo uma possível 
colaboração na solução deste problema.

Problemática

Os resíduos gerados da construção civil têm origem em diversas atividades diferentes, sendo 
elas provindas de todas as etapas da construção, seja na demolição para implantação de um novo 
empreendimento, bem como concepção e execução. Dentro de todas estas etapas da construção, é 
possível identificar o desperdício de material. Este desperdício pode ser do tipo incorporado (tipo 
de desperdício em que se utiliza camadas mais espessas de material sem que haja necessidade) ou 
desperdício não incorporado (materiais destinados para caçambas), que correspondem a pelo menos 
50% do volume total de resíduos da construção. Como pode ser visto na Figura 1, o material com 
maior incidência de desperdício e maior variabilidade entre o mínimo e o máximo é o gesso, tendo 
seu valor mínimo representado por uma obra em que o gesso foi aplicado sobre base revestida 
com argamassa, tendo sua espessura inferior à mínima teoricamente recomendada (LINHARES; 
FERREIRA; RITTER, 2007).

Figura 1 - Taxas de desperdício de material na construção civil. Fonte: Linhares, Ferreira, Ritter. 
(2007).

A indústria da construção civil atualmente é considerada dentre vários autores, a maior 
poluidora do planeta e responsável pelo consumo de cerca de 75% da matéria-prima que é produzida 
no planeta. Na atualidade, pode-se constatar que a produção do volume de cimento é maior do que a 
produção de alimentos, e que o uso de concretos só perde para o volume de água utilizado no mundo, 
chegando a um consumo elevado de cerca de 500 quilos de entulho por habitante anualmente. 
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Metodologia da pesquisa

Visando caracterizar os resíduos sólidos da construção civil da cidade de Lajeado como 
um possível subproduto para a produção de blocos de concreto, tornou-se necessário avaliar a 
viabilidade deste negócio. Para tal, o trabalho tem se desenvolvido de forma a quantificar os resíduos 
a serem coletados, e também o custo de implantação da usina que faça a trituração dos resíduos 
(ainda em orçamento) e confecção dos blocos (considerou-se os equipamentos utilizados na empresa 
de produção de blocos Lidiel em Estrela/RS, conforme Tabela 1). Os resultados esperados ainda 
não estão consolidados visto que nem todas as construtoras entrevistadas retornaram a pesquisa. A 
escolha das empresas a serem entrevistadas se deu com base nas construtoras mais conhecidas de 
Lajeado, visto que não foi possível levantar dados de ranking de produção ou faturamento. Os custos 
de operação (material e mão de obra) estão sendo quantificados

Tabela 1 – Descrição dos equipamentos necessários em uma usina de produção de blocos de concreto

Descrição Valor
Terreno para instalação da usina  R$ 150.000,00 
Estrutura pré-moldada galpão 18x40m  R$ 115.200,00 
Vibro prensa automática  R$ 260.000,00 
Formas para moldagem  R$ 15.000,00 
Misturador automático  R$ 80.000,00 
Silo dosador de materiais (3 baias)  R$ 140.000,00 
Silo de cimento  R$ 115.000,00 
Esteira transportadora  R$ 30.000,00 
Esteira de saída  R$ 15.000,00 
Paletizador de blocos  R$ 30.000,00 
Empilhadeira  R$ 70.000,00 
Compressor  R$ 3.000,00 

R$ 1.023.200,00 
Fonte: Do Autor (2019).

Conclusão da pesquisa

Até o presente momento, através da pesquisa bibliográfica pode-se concluir que a problemática 
ambiental é algo extremamente importante e que deve ser solucionado mas que, muitas vezes, por se 
tornar financeiramente inviável tratar os resíduos, algumas oportunidades são dispensadas, a proposta 
deste projeto traz para a cidade de Lajeado/RS um investimento com retorno financeiro, com os 
dados consolidados será possível identificar o payback e viabilizar a implantação. 
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Resumo. A alma de todo negócio é a geração de lucros, e visto a grande competitividade no mercado 
imobiliário, as empresas que desejam comercializar espaços devem calcular e analisar o melhor 
aproveitamento de áreas, para que no fim produza melhores lucros. Dessa forma, o presente trabalho 
visa realizar um estudo comparativo de custos de construção do mesmo número e área de unidades 
habitacionais, porém dispostas em diferentes alturas, a fim de verificar a influência da altura e da 
forma da planta no custo final de construção e determinar qual a opção de planta será mais terá seu 
custo de construção menor. Foram desenvolvidos 3 projetos arquitetônicos, sendo divididos em 1, 
2 e 4 pavimentos. Estes projetos foram quantificados, orçados e comparados entre si. O orçamento 
realizado teve como base as composições de custo disponíveis na tabela SINAPI, considerando 
apenas o custo direto da obra. Com os orçamentos concluídos, foi possível comparar os custos entre 
os três projetos, no qual a opção de 1 pavimento teve custo total de R$ 224.174,13, 2 pavimentos 
em R$ 236.453,02 e 4 pavimentos em R$ 285.780,22, sendo assim possível avaliar qual será o mais 
econômico e quanto a forma e a altura da edificação influenciam no custo da construção.
Palavras-chave: Orçamento. Custo de construção. Forma e altura.

Introdução

Devido à grande competitividade no ramo de construção civil, as empresas deste setor procuram 
enxugar ao máximo os seus custos de obra para que no final, obtenham um produto com maior índice 
de lucro. De acordo com Mascaró (2006), sempre existiu uma relação entre a história do homem e seu 
progresso técnico-econômico. Em épocas de escassez financeira, havia a necessidade de otimizar ao 
máximo os recursos disponíveis, exercendo assim grande influência nas decisões arquitetônicas. 

Segundo Bostancioglu (2010), as decisões referentes à forma do edifício têm uma 
consequência relevante sobre os custos de construção. O índice de compacidade indica o quanto 
o projeto se aproxima ou se afasta da forma geométrica mais econômica no que diz respeito ao 
perímetro das paredes externas. (TURBINO, 2004).

De acordo com Mascaró (2006), do ponto de vista geométrico, a edificação é composta por 
planos horizontais e verticais, e o seu agrupamento é o que compõe os espaços projetados. Nem todos 
os planos tem o mesmo custo, as faces externas sofrem a agressividade do clima e do meio ambiente, 
devendo ser resistentes a tal, enquanto que as internas não, desta forma o simples conceito de reduzir 
os planos exteriores é uma forma de diminuir os custos. Ainda segundo o autor, em média, os planos 
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verticais correspondem à 45% do custo total do edifício, enquanto que os planos horizontais 25%, 
instalações em geral 25% e canteiro de obras e outros trabalhos preparatórios somam 5%.

Os principais elementos que resultam em variações de custo de construção relacionando a 
altura tem incidência crescente, decrescente e variável. Com incidência crescente estão a estrutura 
da edificação, elevadores, fachadas, instalações em geral, duração da obra e insumo de mão de obra. 
Para a incidência decrescente está a movimentação de terra, subsolo, cobertura e terreno ocupado. Já 
as incidências variáveis destacam-se as fundações e a elevação dos materiais. (MASCARÓ, 2006).

Considerando a preocupação com os custos e a busca de sempre os reduzir, este trabalho 
realiza a comparação de custo de construção do mesmo número e área de unidades habitacionais 
dispostas em alturas diferentes. Estes projetos serão orçados e comparados entre si e determinado a 
relação entre a altura e a forma externa da construção no custo final da obra.

Metodologia

Todos os projetos foram elaborados seguindo todas as imposições descritas no Código de 
Edificações e Plano Diretor da cidade de Teutônia/RS. Foram projetadas 4 unidades habitacionais em 
cada projeto, sendo distribuídos da seguinte forma: a) 1 pavimento com 4 unidades; b) 2 pavimentos 
com 2 unidades cada e c) 4 pavimentos com 1 unidade cada. Cada unidade habitacional contempla 
sala de estar, cozinha, circulação, banho e 2 dormitórios, totalizando 49m².

O terreno utilizado para o trabalho é um lote de esquina com dimensão de 15x30 metros, 
localizado na Av. 1 Sul, bairro Centro Administrativo, cidade de Teutônia, com localização geográfica 
29º28’59”S 51º48’30”W com valor de venda fixado em R$ 148.000,00, tendo o seu custo dividido 
proporcionalmente ao tamanho que o empreendimento exigirá no lote em cada opção.

Os quantitativos de materiais necessários para a construção foram retirados a partir do 
software AutoCad, e todos os valores extraídos foram transpassados para planilhas eletrônicas. 
Para levantamento dos custos de serviços, foi utilizada a tabela SINAPI/RS fornecida pela Caixa 
Econômica Federal. Na elaboração da planilha foram considerados os custos diretos (material e mão 
de obra) para os três projetos. Não foram analisados os custos indiretos da obra e nem a porcentagem 
de BDI, pois foram orçados somente os custos de construção, e não o preço final da obra. 

Na comparação de custos foram consideradas todas as etapas da construção: serviços 
preliminares, infraestrutura, alvenaria, supraestrutura, pisos, revestimento, cobertura, esquadrias, 
instalações elétricas e hidrossanitárias.

Resultados

Após o levantamento dos quantitativos foi elaborada a planilha orçamentária para os três 
projetos com os custos diretos (materiais e mão de obra). Até o presente momento, apenas as 
instalações elétricas e hidrossanitárias não haviam sido calculadas, e o resultado até então se mostrou 
o seguinte:
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a) Construção da opção A (térreo): total R$ 224.174,13 até o momento;

b) Construção da opção B (2 pavimentos): total R$ 236.453,02 até o momento;

c) Construção da opção C (4 pavimentos): total R$ 285.780,22 até o momento.

Os valores por etapas de construção podem ser visualizados no gráfico seguinte:

Considerações finais

Até o momento a opção mais econômica para construção é a térrea, visto que os custos 
estruturais e de revestimento aumentam de acordo com a altura. Escada e guarda-corpo são etapas 
em que a opção térrea não necessita, tendo assim custo zero. Outros serviços como Infraestrutura e 
Cobertura tem seus custos maiores devido a maior quantidade necessária.

Os próximos passos para a finalização do orçamento são o levantamento dos quantitativos do 
projeto elétrico e hidrossanitário. Após todos os quantitativos calculados e orçados, cada projeto terá 
o valor do terreno dividido proporcionalmente ao tamanho que o empreendimento exigirá no lote, 
tendo assim o valor final dos custos diretos para a construção de cada opção.
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Resumo. O Brasil vivencia um déficit de infraestruturas e atividades no que se refere ao saneamento 
básico, causando uma interferência na qualidade de vida da população. A ausência de coleta, transporte 
e tratamento de esgotos acaba por disseminar diversas doenças, e também afetando a qualidade dos 
recursos hídricos. Deste modo, será realizado o estudo de concepção para a implantação da rede coletora 
de esgoto, no município de Guaporé/RS. Compreendendo que esta área não possui sistema coletivo 
de esgotamento sanitário, em que os esgotos são dispostos à tratamento individual, rudimentares, e 
até mesmo lançados em corpos receptores sem nenhum tipo de tratamento. Este trabalho se propõe a 
analisar a melhor alternativa de traçado para as redes e dimensionar o sistema de coleta e transporte 
dos efluentes sanitários gerados na microbacia do Arroio Barracão. 
Palavras-chave: Saneamento, Esgotamento sanitário, dimensionamento, redes coletoras, Canalização.

Introdução

A constituição brasileira assegura o direito ao saneamento básico, através da Lei Federal 
11.445 (Brasil, 2007), que institui as atividades abrangidas pelo saneamento básico. Sendo este 
definido como um conjunto de serviços com infraestrutura de tratamento e posterior distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgotos, controle de águas pluviais, e a coleta e destinação de resíduos 
sólidos. 

Tiscoski (2009) relata que os serviços de saneamento estão conectados com a melhora da 
qualidade de vida. Porém o acesso aos benefícios do saneamento é ainda uma meta a ser obtida por 
toda a sociedade. Avaliando o caso, fica evidente a importância de novos estudos de saneamento 
básico, especialmente em questão de esgotamento sanitário.

Conforme Telles (2014), a rede coletora de esgoto é composta por um conjunto de condutos 
conectados entre si, cobrindo as ruas do local a que serve, podendo ser nomeadas de redes simples as 
que são constituídas de uma canalização única por rua, ou redes duplas, as que possuem canalização 
distribuída uma em cada calçada. 

Guaporé não possui um sistema coletivo para tratamento de efluentes, portanto, o único 
meio de tratamento que existe são os sistemas individuais, por lote habitacional, através de fossa-
séptica, filtro anaeróbio e instalação em rede pluvial mista na maior parte dos casos, bem como 
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em sumidouros, quando há possibilidade (PMSB, 2017). Portanto, é de fundamental importância 
a realização de um estudo de concepção de uma rede coletora de esgoto que atenda a demanda dos 
principais lotes habitacionais, onde encontra-se o maior número populacional da cidade de Guaporé.

Procedimentos Metodológicos

Este trabalho propõe uma visão viável e técnica de um sistema de esgotamento sanitário da 
cidade de Guaporé, visto que a cidade conta apenas com sistema de esgotamento sanitário do tipo 
individual, viabilizando esta pesquisa, pois a cidade cresceu demasiadamente nas últimas décadas, 
comportando um sistema coletor avançado.

Após definir a rede simples como o tipo de rede que será adotada, através da análise das 
vazões de esgoto e do terreno estudado e levando em consideração os custos para uma possível 
implantação, há uma série de cálculos a serem feitos para que desta maneira seja possível realizar o 
dimensionamento da rede coletora, o passo a passo pode ser verificado no fluxograma representado 
na Figura 01:

Figura 01: Fluxograma da ordem de realização do estudo de concepção.
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Resultados e Discussão 

Nuvolari (2011) fala que a primeira variável a ser analisada em um Plano de Saneamento é 
a questão da população que será atendida pelo projeto de esgotamento sanitário num determinado 
período adotado. Assim, permitindo deduzir uma vazão de esgotos atual e futura, ano por ano até o 
fim de plano e a saturação, que destinará ao tratamento apropriado. Realizou-se o estudo de concepção 
para a projeção do sistema num período de 20 anos, estimando o crescimento da população de acordo 
com o censo do IBGE para a quantidade de habitantes que irão utilizar a rede de esgotos. 

O projeto da rede coletora foi elaborado seguindo como base o projeto urbanístico, 
levantamentos topográficos e planialtimétricos da área, bem como curvas de níveis da microbacia do 
Arroio Barracão, e através da análise destes fatores o escoamento do esgoto seja realizado através da 
gravidade. Com o auxílio de uma planilha do Excel, baseada em um modelo utilizado pela CORSAN, 
será desenvolvido todo o processo de cálculos necessários para o dimensionamento da rede coletora 
de esgoto, para que atenda as condições de velocidade final, tensão trativa e velocidade crítica. 

O projeto segue diretrizes da CORSAN, onde a rede foi dimensionada usando tubos de PVC 
com diâmetro mínimo de 150 mm, sempre atendendo a lâmina d’água mínima de Y/D = 0,75 e 
com uma tensão trativa de 1,0 Pa, garantindo a autolimpeza das tubulações. Os cálculos farão uma 
previsão da taxa de infiltração de 0,0001 l/s.km para a rede coletora, e uma vazão mínima por trecho 
de 1,5 l/s recomendada pela NBR 9649.

Conclusão

Tendo por base a bibliografia consultada e materiais e informações coletadas nos órgãos 
públicos do município, foi possível realizar o diagnóstico da situação do esgotamento sanitário em 
Guaporé para posteriormente realizar um estudo de concepção.

Conclui-se que o presente trabalho serve de base para a posterior realização do projeto 
executivo e implantação do sistema de esgotamento no município, colaborando para o progresso da 
infraestrutura de saneamento básico em Guaporé e, por conseguinte, para garantir a recuperação do 
meio ambiente e qualidade de vida dos habitantes.
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Resumo. O aumento do déficit habitacional brasileiro é crescente, gerando certa preocupação, não 
apenas pela falta de moradia, mas pelas condições que apresentam as já existentes. O Programa 
Nacional de Habitação Rural (PNHR) foi criado para beneficiar as famílias rurais de baixa renda a 
adquirirem sua casa própria. Dentro deste enfoque, este estudo objetiva avaliar o desempenho térmico 
e energético de quatro habitações pertencentes ao PNHR, no município de Vespasiano Corrêa/RS, 
através de simulações com o uso do software EnergyPlus. Com base nos resultados obtidos, será 
feita uma análise entre o uso do Energyplus e do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de 
Eficiência Energética de Edifícios Residenciais (RTQ-R) para verificar quais dos métodos são mais 
eficientes. Por fim, se necessário, serão apresentadas alternativas que favoreçam o conforto térmico e 
tornem a edificação mais sustentável.
Palavras-chave: Conforto térmico. Eficiência energética. Habitações. EnergyPlus. 

Introdução

O crescimento populacional brasileiro aumenta gradativamente e com ele a preocupação quanto 
ao aumento do déficit habitacional, visto que muitas famílias não possuem condições financeiras para 
construírem suas casas. Pensando nisso, o Governo Federal criou programas habitacionais, como 
é o caso do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), que visa beneficiar famílias rurais de 
baixa renda a adquirirem suas próprias moradias. Porém, surge uma preocupação quanto a qualidade 
das mesmas, onde muitas delas apresentam situações precárias, afetando a qualidade de vida do 
usuário. Para Lamberts et al. (2014), o desempenho térmico e a eficiência energética são pontos 
determinantes na busca por habitações que proporcionem conforto e qualidade de vida, além de 
minimizar os impactos causados ao meio ambiente, uma vez que a construção civil se destaca entre 
os setores que mais o prejudicam.

Objetivo

O presente estudo tem por objetivo avaliar o desempenho térmico e energético de habitações 
do Programa Nacional de Habitação Rural, no município de Vespasiano Corrêa/R.
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Procedimentos Metodológicos

Será realizado uma análise em quatro residências, pertencentes ao Programa Nacional 
de Habitação Rural, localizadas no município de Vespasiano Corrêa/RS. Por se tratar de quatro 
habitações iguais, com mesma materialidade e projeto, nesta parte inicial foi necessário apenas 
analisar uma das habitações, visto que ambas são compostas por uma cozinha, sala de estar, área 
de serviço, um banheiro e dois dormitórios, totalizando 45,97 m² de área cada. Serão realizadas 
simulações computacionais, por meio do software EnergyPlus.

Determinação da materialidade e modelagem a ser aplicada

Primeiramente, realizou-se uma coleta de informações quanto a materialidade utilizada 
nas habitações, onde, segundo Sperotto (2018, p.60), o sistema construtivo utilizado é a alvenaria 
estrutural de tijolos cerâmicos furados (12 x 14 x 23 cm) e a cobertura constituída por telhas de 
fibrocimento de 6 mm assentadas sobre madeiramento de eucalipto, sendo o forro de PVC, com 
espessura de 10 mm. O autor ainda ressalta que as aberturas são metálicas, do tipo basculante no 
banheiro, com dimensões de 40x60 cm e nos demais ambientes são do tipo veneziana, com dimensões 
de 100x120 cm, com vidro liso de 3mm. 

Para a elaboração das simulações, criou-se um modelo geométrico das habitações no 
software SketchUp, respeitando a situação real quanto à geometria e orientação solar, apresentando o 
máximo possível de detalhes e sombreamentos. A modelagem foi dividida através da separação dos 
ambientes, sendo que para cada ambiente, criou-se uma zona térmica, sendo necessário interligar 
todas as paredes e aberturas, além de apresentar todas as zonas de sombreamento. Essas zonas são 
utilizadas para que o EnergyPlus consiga desenvolver a avaliação e os cálculos térmicos de troca de 
calor entre cada ambiente.

Inserção dos parâmetros no software EnergyPlus

Para o desenvolvimento da análise, inseriu-se, no software EnergyPlus, os dados das 
propriedades térmicas e físicas da materialidade das habitações e o arquivo do modelo geométrico 
elaborado no SketchUp, além da inserção dos dados climáticos da região, levando em consideração 
que a cidade de Vespasiano Corrêa está localizada na Zona bioclimática 2. O software EnergyPlus 
deve estar configurado de acordo com as propriedades das habitações, além de inserir alguns 
parâmetros como densidade e condutividade dos materiais.

Para os próximos passos, será feita uma análise quanto à variação de temperatura dos 
ambientes externos e internos dos modelos construtivos em dias típicos de verão e inverno, num 
período de 365 dias, analisando o resfriamento, aquecimento e ventilação de cada habitação. 
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Análise dos resultados de forma comparativa

Com os resultados obtidos através das simulações, será feita uma análise comparativa entre 
os resultados obtidos no EnergyPlus com relação aos que foram obtidos com o uso do Regulamento 
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), 
utilizado no estudo de Sperotto (2018), tendo em vista avaliar quais dos métodos foram mais 
eficientes quanto à análise de desempenho térmico e energético.

Por fim, serão feitas novas simulações, sugerindo alternativas referentes à envoltória, 
substituindo a materialidade e inserindo novos parâmetros, de forma que comprovem uma 
significativa melhoria quanto ao desempenho térmico e energético e que atendam aos parâmetros de 
conforto, especificados pela NBR 16401-2 (ABNT, 2008).

Resultados

O software EnergyPlus foi configurado com a inserção dos parâmetros necessários para a 
simulação. Inseriu-se a densidade e condutividade térmica dos materiais, como o da argamassa, do 
contrapiso, do piso, das portas e janelas, entre outros materiais. 

Obteve-se o modelo geométrico das habitações, elaborado no software SketchUp, conforme 
ilustrado na Figura 1.

Figura 1. - Modelo geométrico das habitações

Foram criadas quatro zonas térmicas, sendo elas nomeadas como: sala de estar, banheiro, 
dormitório 1 e dormitório 2. Para critérios de simulação, não há necessidade de demostrar todo o 
telhado da edificação, e sim, apenas as abas que representam uma zona de sombreamento, ilustrado 
pela cor lilás na Figura 1. No caso da varanda, a laje de cobertura passa a ser representada também 
como uma zona de sombreamento.

Conclusão

Em função da pesquisa ainda estar em andamento, não tem-se um resultado conclusivo até 
o momento, quanto à análise de desempenho térmico e eficiência energética das habitações, visto 
que a maioria dos resultados ainda não foram obtidos. No entanto, espera-se, com este estudo, poder 
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avaliar qual o melhor método a ser utilizado, além de apresentar soluções que possam proporcionar 
um melhor desempenho térmico e energético nessas habitações e habitações futuras.
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Resumo. Diversos estudos relacionam o aumento da degradação ambiental com a crescente extração 
de recursos naturais para sua utilização como matérias-primas para a construção. Em paralelo a 
este fato, a construção civil é o setor que mais gera resíduos, os quais, na maioria dos casos, não 
recebem a correta destinação. Isto deixa claro o quão relacionado estão o tema da sustentabilidade a 
da construção civil, sendo um grande desafio manter a harmonia entre a exploração de recursos, o seu 
consumo e a geração de resíduos. Dentre os resíduos gerados pela construção, pode-se mencionar o 
Polyvinly Chloride ou Policloreto de Vinila (PVC). O estudo tem como objetivo verificar a influência 
da substituição parcial do agregado natural por resíduo de PVC moído em concretos convencionais, 
analisando seu desempenho quanto às propriedades físicas e mecânicas. Inicialmente, desenvolveu-se 
uma pesquisa acerca do tema para obter o devido embasamento sobre os resíduos de PVC, bem como, 
sobre o concreto e seus componentes. O programa experimental foi divido em quatro estágios, no 
primeiro foram realizados os ensaios caracterização dos materiais utilizados, em seguida, foi definido 
o traço, na terceira etapa, dosou-se quatro traços de concreto, um de referência, sem nenhum tipo 
de modificação, e outros três com a substituição parcial do agregado miúdo por agregado reciclado, 
sendo elas nas proporções de 10%, 20% e 30%. Na última fase, serão executados uma série de ensaios 
com estes quatro traços, afim de compará-los e constatar a influência da substituição deste agregado. 
Palavras-chave: PVC. Concreto. Sustentabilidade. Agregado Reciclado. Resíduos.

Introdução

Pesquisas mostram que a geração de lixo no Brasil cresce muito mais que a população, sendo 
que a Agência Brasil (2015) demonstrou em seu estudo que, a produção de resíduos aumentou em 
29% entre 2003 e 2014, contudo neste mesmo período, a taxa de crescimento populacional foi de 
apenas 6%. Também deve ser citado que, segundo a pesquisa 41,6% do total destes resíduos, foram 
dispostos em locais inadequados e que podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente.

Quando relativo à reciclagem do Polyvinly Chloride ou policloreto de vinila (PVC), o Instituto 
Brasileiro do PVC (2015), indica que conforme pesquisa realizada em 2014 a taxa de reciclagem é de 
apenas 17,1%. Um valor extremamente baixo, haja vista que, o PVC é um polímero 100% reciclável.
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Segundo Silva (2009), deve-se sempre pensar na sustentabilidade ambiental, desta forma, 
utilizar os recursos pensando no futuro, pois o consumo excessivo de recursos natural acaba gerando 
um grande desgaste a natureza. O que induz a busca por novos materiais na indústria da construção, 
assim como a utilização dos materiais reciclados. Essas matérias-primas reutilizadas diminuem 
os gastos com a construção, a necessidade de se extrair recursos naturais e a poluição regada pelo 
descarte incorreto dos resíduos.

Com isto, o presente trabalho buscar verificar a viabilidade da substituição parcial do agregado 
miúdo natural por resíduo de PVC em concretos convencionais.

Procedimentos Metodológicos

O programa experimental foi divido em quatro etapas: Caracterização dos materiais, a 
definição do traço, concretagem com a substituição do agregado e execução dos ensaios com o 
concreto obtido.

Na primeira etapa foram realizados os ensaios de caracterização dos materiais utilizados neste 
trabalho. Os ensaios realizados são granulometria, massa unitária, massa específica e absorção de 
água. Com estes ensaios teve-se parâmetros necessários para a próxima etapa.

A segunda etapa consisti na análise dos dados obtidos na primeira fase, para deste modo 
definir um traço de referência. Este traço será o parâmetro de comparação entre os resultados obtidos 
do concreto com substituição. 

A terceira etapa será destinada a concretagem de corpos de prova, tanto do traço referência, 
quando com os traços com substituição por agregado reciclado. Serão realizados três traços com 
substituição, 10%, 20% e 30% em volume de areia. 

Na quarta e última etapa, serão executados os ensaios com o concreto fresco: massa específica 
e abatimento de tronco de cone. Ainda nesta etapa, serão feitos os testes com o concreto em estado 
endurecido: resistência a compressão, absorção e índice de vazios, resistência a tração por compressão 
diametral e absorção de água por capilaridade.

Resultados e Discussão

Até o presente momento os resultados obtidos são apenas da caracterização dos materiais, 
porém com base nestes dados pode-se tomar algumas suposições. O agregado reciclado (Figura 
1) tem uma massa especifica menor que a do agregado natural, espera-se que as substituições em 
maiores proporções gerem um concreto menos denso, consequentemente, mais leve.
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Figura 1. Agregado Reciclado de PVC

Este fato pode contribuir em várias propriedades do concreto, como maior ductilidade, menor 
retração e melhora na sua resistência à deformação e à tração. Contudo, essa característica, tende a 
diminuir sua resistência à compressão.

Conclusão

Espera-se que os resultados deste trabalho de pesquisa sejam compatíveis com os observados 
no concreto convencional, de forma que tanto a resistência a compressão, quanto a tração não tenham 
variações significativas. O que seria um ponto positivo para o concreto com agregado de PVC, por se 
tratar de um material reciclado.

Também se acredita que o agregado reciclado de PVC, tenha uma massa específica inferior à 
do agregado miúdo natural. Deste modo, o concreto com essa substituição deverá apresentar um peso 
inferior ao concreto convencional.

Assume-se que a trabalhabilidade do concreto com substituição de agregado reciclado de 
PVC será compatível com a observada em concretos comuns, podendo haver alguma diferença em 
seu abatimento, porém tem-se a expectativa de que essa diferença, se existente, não seja significativa.
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Resumo. O controle tecnológico do concreto é imprescindível, seja pela segurança da estrutura ou 
pelo viés econômico. Um dos métodos de controle mais conhecido e executados no Brasil é o ensaio 
de resistência à compressão axial em corpos-de-prova cilíndricos de concreto. O ensaio, apesar de 
difundido, nem sempre apresenta um controle adequado, o que compromete a confiabilidade dos seus 
resultados. Este estudo se propõe a avaliar a influência que o método de preparo das faces do corpo-
de-prova exerce sobre a resistência à compressão dos testemunhos. Para tanto, serão dosados três 
traços de concreto do Grupo I: C20, C30 e C40. Para cada traço serão moldados 50 testemunhos. Será 
analisada a influência da retificação vertical e horizontal, do capeamento não aderente com neoprene 
de 60 e 70 shore, além do capeamento aderente com pasta de cimento Portland. Cada método de 
preparação será aplicado em 10 testemunhos de cada classe de concreto.
Palavras-chave: Retífica. Neoprene. Pasta de cimento. Controle tecnológico. Concreto.

Introdução

O controle tecnológico tem se tornado cada vez mais importante na construção civil, sendo 
imprescindível para garantir a qualidade e segurança das edificações bem como na busca da melhor 
performance do concreto à custos baixos. Um dos métodos de controle tecnológico mais difundido 
no Brasil é o ensaio de resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos.

De custo relativamente baixo, quando bem este ensaio controlado permite ao cliente 
acompanhar a resistência potencial do concreto com alta precisão e muito próxima da resistência real 
encontrada na estrutura. A resistência encontrada com este ensaio é determinante pois possui relação 
direta com o papel desempenhado pelo concreto nas edificações (NEVILLE, 2016).

O controle das variáveis existentes dentro dos processos de moldagem, preparação, cura e 
rompimento dos corpos-de-prova são determinantes para que a resistência potencial seja uma fonte 
segura de informação. Desta forma, este trabalho se propõe a avaliar se os diferentes métodos de 
preparação dos topos dos corpos-de-prova cilindrícos geram resistência potenciais diferentes para 
o mesmo concreto e, ainda, se para diferentes classes de resistências as variações se comportam de 
maneira semelhante. 
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Procedimentos metodológicos

Para atingir os resultados esperados, a metodologia adotada foi a experimentação por ensaios, 
onde serão comparados os métodos: retífica vertical, retífica horizontal, com pasta de cimento 
Portland e, 2 tipos de discos de neoprene de durezas distintas. Os resultados encontrados serão 
analisados estatisticamente para determinação do desvio padrão, do coeficiente de variação do ensaio 
e também passarão por uma análise de variância.

O método utilizado para determinação dos traços foi o IPT-EPUSP, desenvolvido pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT e atualizado pela Escola Politécnica da USP 
– EPUSP. 

Foram moldados 10 corpos-de-prova para cada conjunto “resistência x método de preparação”, 
sendo cinco métodos de preparação e três classes de concreto: C20, C30 e C40. Ao todo, foram 
moldados 50 testemunhos por traço e 150 no total. Todos os corpos-de-prova serão rompidos aos 
28 dias de idade. A Figura 1 mostra os corpos-de-prova de duas classes de concreto desmoldados e 
prontos para serem armazenadas na câmara úmida.

Figura 1. Testemunhos de duas classes de concreto desmoldados.

Os agregados e o cimento CPV ARI utilizados foram os disponíveis no Laboratório de 
Tecnologias de Construção da Univates – LATEC. Estes materiais são de uso difundido no Vale 
do Taquari gerando assim similaridade aos concretos produzidos na região. A areia e a brita foram 
caraterizadas quanto a sua granulometria e o cimento quanto a massa específica. As caracterizações 
foram feitas seguindo os procedimentos da NBR 16605 (ABNT, 2017) e NBR NM 248 (ABNT, 
2003).
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Resultados e discussão

Os números encontrados até agora provêm da granulometria dos agregados graúdos e miúdos 
e da massa específica do cimento. A areia e a brita estão dentro do padrão aceitável de uso, porém, a 
areia está fora do intervalo ótimo para utilização. O fato de areia não estar dentro do intervalo ótimo 
exerce pouca influência no resultado final pois todos os corpos-de-prova tem a mesma areia na sua 
composição, gerando dessa maneira, as mesmas características.

A moldagem de todos os corpos-de-prova foi realizada ao longo do mesmo dia, na mesma 
betoneira e utilizando o mesmo procedimento. Ainda, cada classe de concreto, ou seja, 50 corpos-de-
prova, foi feita em uma betonada só. Desta maneira espera-se que fatores como umidade, temperatura 
e relação a/c exerçam a mesma influência em todas as amostras, evitando variações de ensaio que 
não estejam relacionadas a preparação das faces. 

Conclusão

Os procedimentos realizados durante cada método de preparação permitem fazer certos 
apontamentos prévios quanto a dificuldade e tempo de execução de cada método. Sem dúvidas, o 
método mais trabalhoso, como já esperado, se demonstrou o capeamento aderente com pasta de 
cimento Portland, levando duas vezes mais tempo que a retífica vertical e três vezes mais que a 
retífica horizontal. Este último, com a exceção do neoprene que não exige qualquer procedimento 
prévio ao ensaio de compressão, se demonstrou o método mais rápido e fácil.

Após a execução dos rompimentos de todos os corpos-de-prova, espera-se encontrar, através 
das análises estatísticas propostas, que método de preparação dos topos confere a menor variação 
nos resultados e atribui maior confiabilidade ao ensaio de resistência à compressão axial. Espera-se 
ainda, estimular estudos mais profundos acerca das variáveis existentes ao longo da amostragem, 
cura, preparação e rompimento dos testemunhos. 
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Resumo: A inovação e a economia são duas das concepções mais importantes na construção civil. Cada 
vez mais, aumenta a busca por edificações que sejam associadas a essas concepções, principalmente 
devido à necessidade de ser energeticamente eficiente, visando sempre a redução do uso inadequado 
de materiais e obtendo o melhor desempenho térmico. Neste contexto, surge a possibilidade da 
reutilização dos materiais em edificações residenciais e comerciais, portanto as mesmas propriedades 
eficientes. A ideia principal deste trabalho é a utilização de elementos naturais (sabugo de milho, 
casca pinus, palha de soja) e inovador (slimstone, placa vácuo), visando a melhor eficiência energética 
em edificações. A metodologia do trabalho iniciou-se com análises de eficiência energética de uma 
edificação residencial, a partir de simulações computacionais através do software EnergyPlus. A 
determinação da transmitância térmica foi obtida pelas análises dos elementos e complementados 
através de cálculos realizados pela NBR 15220-2 (ABNT, 2003). Após o desenvolvimento das análises, 
os elementos naturais, e inovadores obtiveram resultados consideráveis, com transmitância térmica 
inferior a 0,30 W/m².K. Através de dados fornecidos pela NBR 15575 (ABNT, 2013), o estado do 
Rio Grande do Sul está na Zona 2 e sua transmitância térmica é igual a 2,5 W/m².K, sabendo disso, 
é possível determinar que os elementos citados acima, irão minimizar a transmitância e proporcionar 
melhor eficiência energética a edificação. 
Palavras-chave: Eficiência Energética. Transmitância térmica. Construção civil. 

Introdução

O setor da construção civil vem crescendo gradativamente em relação a processos ligados à 
tecnologia. A cada dia surgem novos recursos construtivos e novas ferramentas a serem utilizadas, 
com a finalidade de proporcionar benefícios quanto ao tempo de execução, custos e responsabilidade 
ambiental. (BAVARESCO, 2016).

A melhoria ambiental pode-se dar pela otimização e redução do desperdício no processo 
construtivo, havendo uma grande busca por materiais sustentaveis. Para Silva (2008), a reutilização 
dos materiais refere-se a transformação dos resíduos de obra (caliça e entulhos) em produtos 
comerciais que possam ser utilizados mais vezes. O autor ainda comenta que há futuros projetos 
ambientais que visam a minimização de produção de resíduos e economia no uso desses resíduos 
sustentáveis.
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Conforme Silveira (2014), o conforto térmico é umas das condicionantes que se encaixa 
nas exigências do indivíduo referente a habitabilidade, proposta na norma NBR 15575 – Edifícios 
Habitacionais (ABNT, 2005). Geralmente a eficiência térmica de um empreendimento é ignorada, 
resultando em edificações que só atingem o nível de conforto térmico através de climatização 
artificial.

Para a determinação adequada da eficiência energética de uma edificação, é preciso levar em 
conta, durante a fase de projeto, diversas variáveis técnicas e construtivas e fatores referentes à ordem 
climática. A combinação de variáveis e fatores, resultarão no devido nível de conforto apresentado 
no ambiente internoda edificação (SILVEIRA, 2014).

Procedimentos Metodológicos

Modelagem da edificação 

As análises de desempenho térmico estão sendo realizadas em simulações computacionais, 
através do software EnergyPlus. O programa possibilita o desenvolvimento de estudos relacionados 
a melhorias da eficiência energética de edificações existentes ou em fase de projeto, levando em conta 
as diferentes dimensões, fechamentos sombrio ou transparente, equipamentos elétricos, transmitância 
térmica, taxa de ventilação, entre outros. 

Neste trabalho foram efetuadas simulações para identificar o conforto térmico da edificação 
residencial, localizada na rua Ceará 590, Bairro São Cristovão, na cidade de Lajeado/RS. Essa 
edificação terá em seu fechamento tanto horizontal, como vertical de bloco cerâmico furado (9 furos). 
O intuito dessas simulações é analisar se a edificação em construção atende os requisitos de conforto 
térmico das NBR´s 15220 (ABNT, 2003) e 15575 (ABNT, 2013).

Para a realização das simulações térmicas, foi necessário a introdução de dados climáticos 
da região na qual o estudo será desenvolvido. Dentre os arquivos vistos das cidades do Rio Grande 
do Sul, optou-se pela escolha da utilização dos dados climáticos da cidade de Santa Maria pelo fato 
de que a cidade de Lajeado não obtém de informações necessárias e que a estação de dados mais 
próxima, é então Santa Maria.

Resultados e Discussões

Até o momento foram dimensionadas as composições de transmitância térmica (U) do projeto 
original com fechamento horizontal e vertical de bloco cerâmico de 9 furos. Logo em seguida foram 
simuladas com as propriedades de cada isolante térmico obtida através da NBR 15220 (ABNT, 2003), 
sendo assim, os resultados encontrados estão apresentados na Tabela 1. Os valores de transmitância 
térimica obtidos na Tabela 1, foram determinados através da Equação 1 fornecidos pela NBR 15575 
– Edificações Habitacionais (ABNT, 2013).

 (1)
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Onde:

: Transmitância térmica em (W/m².K)

: Resistência térmica (m².K/W)

É possível verificar que uma simples mudança de materialidade original para algo mais 
sustentável, a transmitância térmica se torna menor e o conforto térmico automaticamente cresce em 
relação ao original escolhido. 

Tabela 1 – Transmitância Térmica das propriedades dos materiais

Propiedades da envoltória Transmitância Térmica 
(U) W/(m²*K)

Alvenaria original (reboco + bloco cerâmico 9 furos + reboco) 1,85
Alvenaria dupla + eps 0,92
Alvenaria dupla + casca pinus 2cm 0,29
Alvenaria dupla+ palha soja 2cm 0,28
Alvenaria dupla + sabugo milho 2cm 0,28
Alvenaria dupla + slimstone 0,29
Alvenaria dupla + placa vácuo 0,30

Fonte: Do autor, 2019

Conclusão

Com as simulações realizadas até este momento, é possível concluir que a materialidade 
original utilizada pela edificação em construção, não é a mais adequada para a obtenção de um 
melhor conforto térmico, e consequentemente, não se mostra eficiente energeticamente. 

As soluções para este empreendimento, a partir da análise dos dados apresentados na Tabela 
1, seria a utilização de alvenaria dupla com a adição dos materiais mencionados. Com essa alteração, 
a edificação iria ser energeticamente eficiente e possuir conforto térmico.
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Resumo. A cura a vapor do concreto é amplamente utilizada em empresas de pré-fabricados, por 
proporcionar um sistema otimizado e industrializado de produção, além de acarretar uma grande 
redução do desperdício de materiais. Porém, peças de concreto de grandes dimensões apresentam 
uma maior dificuldade de homogeneidade na cura, devido à influência da disposição dos dutos de 
saída de vapor na câmara de cura, o que pode gerar uma diferença de resistências na peça. Com base 
neste problema, este estudo tem como objetivo analisar a influência de diferentes pontos de cura 
e da disposição de dutos de saída de vapor na resistência mecânica de peças de concreto em uma 
empresa localizada no interior da cidade de Arroio do Meio/RS. A primeira etapa, dividida em duas 
fases, consistiu na confecção de 48 corpos de prova, visando avaliar a resistência dos mesmos com a 
disposição atual dos dutos de vapor e em diferentes posições. Os corpos de prova localizados na parte 
mais alta da estufa apresentaram resistências maiores quando comparados com os corpos de prova 
próximos ao solo. Ainda, quando comparadas as amostras da extremidade com as amostras do meio 
da estufa, aquelas localizadas na extremidade apresentaram resistências maiores em todos os pontos. 
Palavras-chave: Cura a vapor. Cura do Concreto. Pré-fabricados. 

1. Introdução

A utilização de pré-fabricados na construção civil vem crescendo de forma significativa 
nos últimos anos, pois possui um sistema industrializado, resultando em um processo repetitivo, 
organizado e uma produção em larga escala. As empresas do ramo utilizam o CP V ARI – Alta 
Resistência Inicial –, pois necessitam de uma rápida desforma das peças (LAGUNA; IKEMATSU, 
2009). Objetivando acelerar mais ainda a produção, as peças de concreto são submetidas à cura 
térmica, o que proporciona um rápido desenvolvimento da resistência mecânica. 

A cura térmica, mais especificamente a vapor, consiste na elevação da temperatura de cura do 
concreto. Entretanto, grandes volumes de peças empilhadas e submetidas a este tipo de cura, podem 
apresentar diferença de resistências devido à distribuição não homogênea do vapor. 

Tendo em vista a possível variação de resistências ao longo das peças de concreto, este 
trabalho visa à análise do sistema de cura empregado em uma empresa de pré-fabricados, localizada 
no interior da cidade de Arroio do Meio/RS. Será avaliada a influência do posicionamento das peças 
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de concreto no interior da câmara de cura, bem como a disposição atual dos dutos de vapor no 
desenvolvimento da resistência mecânica. 

Procedimentos Metodológicos

Atualmente, a empresa conta com um sistema de tubulação de aço que realiza o transporte do 
vapor da caldeira até a câmara de cura, a qual possui uma área de aproximadamente 190 m², sendo 
o vapor fornecido somente nas extremidades da câmara. São produzidas duas estufas na área da 
câmara, cujo volume depende da quantidade de formas moldadas no dia. 

Foram posicionadas duas prateleiras no interior da primeira estufa, uma na extremidade e 
próxima à saída de vapor e a outra no meio onde não há saída de vapor, conforme Figura 1. 

Figura 1. Posicionamento das prateleiras na estufa

O processo se dividiu em duas etapas, de forma que na primeira foi moldado um total de 48 
corpos de prova, divididos em duas fases, objetivando a realização de uma análise estatística. Tanto 
na primeira quanto na segunda fase, os 24 corpos de prova moldados foram dispostos nas prateleiras 
posicionadas no interior da estufa. As prateleiras comportam cada uma 12 corpos de prova, dispostos 
em 3 alturas diferentes, resultando em 4 corpos de prova para cada altura. Os cilindros de concreto 
foram identificados conforme a posição e a altura das prateleiras, sendo nomeados como ponta alta, 
ponta média e ponta baixa – prateleira da extremidade –, meio alta, meio média e meio baixa – 
prateleira do meio da estufa. 

A parte mais baixa das prateleiras está situada a aproximadamente 15 cm do chão, já a parte 
mediana se encontra a aproximadamente 70 cm acima, enquanto a porção mais alta situa-se a 1,45 m 
do solo. 

A segunda etapa consistirá na introdução de um duto de saída de vapor no meio da estufa, 
para então ser realizada a segunda etapa do processo, a qual consistirá na moldagem de 48 corpos de 
prova, também em duas fases, sendo os mesmos dispostos da mesma maneira. Todos os corpos de 
prova serão submetidos ao ensaio de compressão com idades de 1 e 28 dias.
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A temperatura no interior da estufa é coletada através de sensores posicionados em cada 
uma das alturas das prateleiras e conectados a um Datalogger, que posteriormente é conectado a um 
computador, onde um sistema especial possibilita a coleta dos dados. 

Resultados e Discussão

Foram submetidos ao ensaio de resistência à compressão 12 corpos de prova com idade igual 
a 1 dia, dois para cada altura de cada prateleira. As 12 amostras restantes serão rompidas aos 28 dias. 

As amostras apresentaram resistência máxima de 21,26 MPa na parte mais alta da prateleira 
de número 2 (localizada na extremidade), próxima à saída de vapor, e mínima de 17,61 MPa, na 
parte mais baixa da prateleira de número 1 (localizada no meio), onde não há saída de vapor, o que 
significa uma variação de resistência de aproximadamente 21%. No Gráfico 1 é possível observar os 
resultados obtidos em todas as posições das amostras no interior da estufa. 

Gráfico 1 – Ensaio de resistência à compressão com idade de 1 dia

Conforme dados obtidos através do Datalogger, a temperatura máxima da estufa fica entre 
70ºC e 80ºC, podendo variar conforme o volume da mesma. 

Conclusão

Realizando-se a média entre os resultados encontrados, os corpos de prova posicionados na 
prateleira de número 1 apresentam resistência inferior quando comparados às amostras da prateleira 
de número 2, o que se deve, possivelmente, ao fato de não haver saída de vapor no meio da estufa, o 
que interfere no desenvolvimento da resistência mecânica entre as posições. 

Também é preciso levar em consideração o fato de que o ar quente é menos denso, 
concentrando-se na porção superior da estufa, o que gera uma diferença de temperaturas no interior 
da mesma. Desta forma, espera-se que com a saída de vapor inserida no meio da estufa, os corpos de 
prova apresentem resistências similares na segunda etapa do procedimento. 
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Resumo: O presente trabalho visa a verificação dos elementos geométricos e da sinalização, através 
da metodologia apresentada, de uma rodovia vicinal de ligação, localizada nos municípios de Taquari 
e Tabaí, no Rio Grande do Sul. Tais elementos são fatores importantes a serem considerados, visando 
a integridade dos usuários de uma via. O trabalho verifica em campo as condições geométricas e de 
sinalização, relacionando-as ao projeto original, e comparando todos os dados aos exigidos pelas 
normas vigentes. A partir dos resultados preliminares, é possível verificar irregularidades nas curvas 
e seus raios de curvatura, inclinação de rampas e elementos de sinalização vertical, evidenciando o 
comprometimento à segurança dos usuários, por parte de alguns destes itens projetados.
Palavras-chave: rodovias, projeto geométrico, sinalização, segurança viária.

Introdução

Visando o contexto da segurança viária, sabe-se que diversos fatores estão envolvidos neste 
conceito, dentre os quais, pode-se destacar a geometria de projeto e a sinalização viária (CARDOSO, 
1999).

Tendo em conta que os elementos geométricos têm influência sobre a segurança de uma via, 
à medida que interferem na trajetória de veículos, estes podem evitar ou estimular a ocorrência de 
acidentes (GARCÍA, 2008). A ausência de sinalização, ou a inadequação da mesma, por sua vez, 
podem ocasionar comportamentos disformes e inadequados a uma determinada rodovia, o que 
aumentará as chances de acidentes de trânsito (MOREIRA; MENEGON, 2003). 

Diante disso, o estudo é realizado a partir da avaliação dos elementos geométricos projetados 
para a rodovia TQ-150, localizada dentro dos limites dos municípios de Taquari e Tabaí, utilizando-
se dos dados de seu projeto original, juntamente a observações de campo, que além dos elementos 
geométricos, verificaram as condições de operação da sinalização horizontal e vertical. 

Procedimentos metodológicos

A rodovia TQ-150, reaberta em fevereiro de 2018, após pavimentada, é de jurisdição municipal, 
e funciona como ligação longitudinal entre a VRS-835 (Paverama/RS), e a ERS-436 (Taquari/
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RS). Transversalmente, conecta a RSC-287 a BR-386, na localidade dos municípios supracitados, 
proporcionando importante ligação ao caminho que leva a Lajeado, cidade referência da região. A 
via foi escolhida para estudo em razão dos recorrentes acidentes, segundo relatado pela Brigada 
Militar. Foram registrados 5 acidentes no período de um ano, incluindo lesões corporais, além de 
outras diversas ocorrências verificadas periodicamente, que não são registradas pela Brigada Militar 
por não apresentarem lesão corporal, sendo documentadas pelos condutores através da delegacia on-
line, conforme relatório da Brigada Militar de Tabaí. O estudo abrange toda a extensão da rodovia, 
que totaliza aproximadamente 7,2 km.

Os elementos planialtimétricos estão sendo analisados a partir do projeto original fornecido 
pela Prefeitura Municipal de Taquari, e comparados a norma de projetos geométricos do DAER, a 
fim de verificar sua compatibilidade e consequente regularidade diante da norma. Para análise da 
sinalização vertical e horizontal, será gerado a partir do software SAEPRO o projeto de sinalização 
ideal da rodovia, seguindo parâmetros normatizados pelo DAER, e em seguida serão comparados os 
dados obtidos a sinalização existente no local, levantada através de inspeção à campo.

Contagem de tráfego e classe técnica

A fim de definir a classe técnica da rodovia, o que possibilitará a análise dos parâmetros 
corretos apresentados pela norma de projetos geométricos, está sendo realizada uma contagem 
de tráfego, visto que, os órgãos responsáveis ainda não possuem tal dado a ser fornecido. Serão 
realizadas 4 contagens de 1h de duração, em dias e horários distintos, nos quais se verificam os 
maiores fluxos da via, conforme sugerido pela norma, a fim de estabelecer uma média diária de 
circulação (DNIT, 2006).

Previamente, realizou-se 3 contagens com duração de 1h, durante a hora-pico de tráfego, 
das 17:30 às 18:30. A média de circulação na hora-pico é de 97 veículos, incluindo veículos de 
passeio, ônibus e caminhões. Com este valor, por equacionamento, pôde-se estimar um VDM de 
1140 veículos para a rodovia em questão, o que a coloca na posição de uma rodovia vicinal de Classe 
B, já que seu VDM é superior a 200 e apresenta trecho terminal.

Elementos geométricos, sinalização vertical e horizontal

Conforme mencionado, os elementos geométricos serão verificados através de simples 
comparação entre os valores que constam no projeto da rodovia e os parâmetros exigidos pela norma. 
A fim de complementar os dados analisados, foram tomadas medidas em campo, com auxílio de uma 
trena, da largura das pistas, e largura de acostamentos.

Todas as placas componentes da sinalização vertical foram verificadas em campo, e foram 
tomadas as suas dimensões. Da mesma maneira, coletou-se a largura das faixas de bordos e centrais, 
componentes da sinalização horizontal, a cada 500m. Como complemento, será realizado ainda, 
ensaio para verificação da retrorrefletividade da pintura atual da sinalização horizontal.
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Resultados preliminares e discussão

Dentro da análise dos componentes geométricos, leva-se em consideração que a velocidade 
máxima permitida na rodovia é de 60km/h, com base na classe definida e relevo local, que é ondulado. 

As faixas de rolamento verificadas possuem 3,40m de largura, enquanto o definido como 
mínimo para a classe é de 3,00m. O acostamento verificado apresentou 0,90m, enquanto o mínimo 
estabelecido seria 1,00m. Em relação à concordância horizontal, o projeto da rodovia possui 39 
pontos de inflexão, o que totaliza 37 curvas. Todas as curvas projetadas são de trajetória circular, e 
do total, 5 (13,5%) delas apresentam raio de curvatura igual a 1000m, enquanto as 32 (86,5%) curvas 
restantes, possuem raios de curvatura variando entre 60m e 600m. A amplitude exigida como valor 
mínimo de raio para que se projetem curvas com trajetória circular, nesta classe, é de 700m.

Tratando-se de elementos altimétricos, a rodovia possui 43 pontos de inflexão verticais, o 
que totaliza 41 rampas a serem analisadas. Deste total, 1 (2,4%) apresenta inclinação igual a 6%, 6 
(14,6%) apresentam inclinações superiores e, as 34 (82,9%) restantes, apresentam inclinação inferior 
a 6%, que é o valor de inclinação máximo admitido para a classe da rodovia.

Em relação a sinalização vertical, foram verificados 85 elementos presentes na rodovia. As 
dimensões das placas de regulamentação e de advertência eram de 0,80m, enquanto as de indicação 
apresentaram 2,00m, valores estes, iguais aos recomendados por norma. Deste total, 2 (2,3%) placas 
possuem distanciamento do bordo da rodovia igual a 1,20m, e o restante apresentou significativas 
variações. Tratando-se da altura da placa em relação a pista, 22 (25,9%) elementos possuem 
medida igual a 1,20m, enquanto o restante varia. A sinalização é nova, e apenas 5 (5,9%) elementos 
apresentam mau estado de conservação decorrente de depredação, além disso, 1 das placas está 
ausente, restando apenas os suportes. Na sinalização horizontal, a largura das faixas nos 15 pontos 
medidos variou entre 11cm e 15cm, enquanto a medida recomendada pela norma de sinalização é de 
10cm.

Conclusões preliminares

A pista de rolamento possui medida superior ao exigido, o que traz mais conforto aos 
condutores, no entanto, o acostamento não obedece a medida mínima recomendada, o que pode 
ocasionar problemas em caso de necessidade de parada.

A composição planimétrica apresenta irregularidades, apresentando curvas com raios 
insuficientes e sem trechos de transição, o que pode contribuir de forma ativa na ocorrência de 
acidentes. No que se refere aos elementos altimétricos, algumas rampas possuem inclinação acima 
do valor máximo estipulado pela norma, o que pode dificultar o trânsito de veículos mais pesados.

A sinalização vertical, embora não cumpra em sua maioria as medidas de afastamento 
recomendadas, localiza-se em posições plenamente visíveis e em boas condições, salvos casos 
específicos, em pequeno número, de elementos depredados. A sinalização horizontal, pela observação 
superficial feita até o presente momento, cumpre sua função satisfatoriamente.
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Resumo. Pesquisas mostram que a utilização de placas cerâmicas para revestimento vem crescendo 
cada vez mais, com o intuito de promover a estética e reduzir o risco de manifestações patológicas 
nas edificações (SILVA et.al., 2015). Mas, se o revestimento não for assentado por mão de obra 
qualificada, bem como com material de assentamento resistente conforme preconizado pela a NBR 
14081-1 (ABNT, 2012), há um maior risco de manifestações patológicas, tais como o descolamento, 
causando assim a perda de sua função. Avaliou-se no mercado, um produto capaz de facilitar o 
assentamento e consertos do revestimento cerâmico, porém em suas embalagens e manuais não 
consta quais especificações e resistências ele atende. A condição para o uso desse produto é similar 
à utilização da argamassa colante para assentamento de revestimento cerâmico, que atende aos 
requisitos da NBR 14081-1 (ABNT, 2012). Sendo assim, o presente trabalho busca averiguar, ensaiar 
e caracterizar o adesivo quanto a sua capacidade de atingir os parâmetros exigidos pela norma de 
argamassas colantes, visto que o fabricante na descrição do produto descreve que ele dispensa o uso 
de argamassa colante. 
Palavras-chave: Argamassa Colante. Placas de revestimento. Resinas homopolímeras. 

1. Introdução

Segundo Medeiros (1999), o Brasil possui condições climáticas favoráveis para o uso 
de revestimentos cerâmicos. Porém, a mão de obra não especializada e problemas na aderência 
(descolamento) dos revestimentos cerâmicos aderidos representam uma parcela significativa das 
manifestações patológicas existentes. 

A argamassa colante convencional, utilizada para assentamento de revestimento cerâmico, 
exige uma preparação normatizada pela NBR 14081-2 (ABNT, 2015). Mas, consertos de 
descolamentos cerâmicos ou assentamento do revestimento em pequenas áreas das edificações é 
realizado pelos próprios usuários ou mão de obra desqualificada. Pensando assim, empresas lançaram 
no mercado, um produto pronto para o uso e de fácil aplicação, que substitui o uso da argamassa 
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colante convencional. Trata-se de um adesivo pastoso à base de resinas homopolimeras de acetato de 
vinila. 

Esse adesivo, por sua vez, não possui normatização específica como as argamassas colantes, 
portando, é necessário avaliar seu desempenho quanto as propriedades físicas e mecânicas como 
alternativa a colagem convencional de cerâmicas de revestimento, realizada com argamassa colante 
à base de cimento Portland. 

Objetiva-se verificar se o adesivo pastoso à base de resinas homopolímeras de acetato de vinila 
atende as propriedades fundamentais exigidas pela NBR 14081-1 (ABNT, 2012) para determinação 
do tempo em aberto, do deslizamento, e da resistência de aderência à tração das argamassas colantes 
e verificar a qual designação normatizada de argamassa colante esse produto enquadra-se.

2. Procedimentos Metodológicos

Para o presente trabalho, o substrato padrão que servirá de base para a realização dos ensaios é 
executado conforme a NBR 14081-2 (ABNT, 2015). O revestimento cerâmico utilizado é composto 
por: 10 placas quadradas (lado 50mm (±1mm)) de cerâmica do grupo de absorção Blll (absorção de 
água > 10 %) para realização do ensaio de tempo em aberto conforme a NBR 14081-3 (ABNT, 2012); 
10 placas quadradas (lado 50mm (±1mm)) de cerâmica do grupo de absorção Blla (3%< absorção de 
água ≤ 6) para realização do ensaio de determinação da resistência de aderência à tração de acordo 
com a NBR 14081-4 (ABNT, 2012); e 3 placas quadradas (lado 100mm (±1mm)) de cerâmica 
do grupo de absorção Bla (absorção de água ≤ 0,5) para realização do ensaio de determinação do 
deslizamento conforme a NBR 14081-4 (ABNT, 2012). 

A camada de fixação das cerâmicas ao substrato padrão e que substituirá a argamassa colante, 
é o material em destaque e que servirá como pesquisa a fim de responder os objetivos da monografia. 
O adesivo a base de resinas homopolímeras de acetato de vinila está inserido no mercado desde o 
ano de 2015. As indicações de uso são para o assentamento e sobreposição de azulejo, pastilhas, 
cerâmica, ladrilhos, porcelanatos e pedras, podendo ser aplicado sobre esses materiais, além da 
madeira. As informações impressas na embalagem em comercialização, bem como o boletim técnico 
disponibilizado pelo fabricante descrevem o produto que dispensa o uso de argamassa colante.

2.1 Ensaios

O produto a ser testado não se enquadra no mesmo padrão de textura da argamassa colante 
convencional, desta forma, os ensaios de verificação da eficiência da cola serão adaptados da NBR 
14081-3 (ABNT, 2012), 14081-4 (ABNT, 2012) e 14081-5 (ABNT, 2012). A análise para o resultado 
de aprovação ou rejeição do produto será de acordo com os critérios da NBR 18081-1 (ABNT, 2012). 

O assentamento das placas cerâmicas ao substrato ocorrerá pelo método da camada fina. Os 
ensaios serão realizados em ambiente doméstico interno, o que levará a uma aproximação real das 
condições climáticas a qual o produto é submetido no seu uso comum. 
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Quanto ao ensaio de determinação do tempo em aberto, o produto será verificado quanto ao 
exigido em norma para argamassa convencional tipo I (AC I), 15 minutos de tempo em aberto e 
utilizará carga estática. O ensaio de determinação de resistência de aderência à tração, medida através 
do arrancamento por tração simples, será realizado com o tipo de cura normal e de acordo com a 
resistência desenvolvida após 28 dias, sendo avaliado se o produto se classifica dentro dos padrões de 
argamassas colantes do tipo I, II ou III. A determinação ao deslizamento avalia a movimentação das 
placas, de modo que quando é menor ou igual a 2mm, o produto é classificado como uma argamassa 
com propriedade adicional de deslizamento reduzido. 

A bancada de ensaios será constituída de 3 unidades de substrato padrão, um para cada ensaio 
(tempo em aberto, resistência à tração e deslizamento), cada um, com placas cerâmicas assentadas 
com o adesivo de acetato de vinílica e dispostas conforme normas e manuseado de acordo com os 
tempos de espera estipulado em norma. A aplicação do produto será registrada através de fotos e 
caderneta de anotações, com a utilização de equipamentos de medição. Após os ensaios finalizados, 
outros aspectos poderão ser analisados, tal como a homogeneidade da aderência por completo no 
tardoz da peça cerâmica.

3. Resultados e Discussão

Os resultados serão obtidos conforme descrito nas normas de ensaios e redigidos em forma 
de análise comparativa entre a argamassa colante e o adesivo em destaque, a fim de verificar se esse 
último atende as propriedades fundamentais exigidas pela NBR 14081-1 (ABNT, 2012) e em qual 
descrição normativa a argamassa colante se encaixa. Será feito considerações quanto a aplicação 
e a utilização como alternativa da argamassa colante, bem como analisados resultados quanto 
a metodologia de ensaio aplicada. Os dados serão apresentados em forma de tabela e conclusões 
descritivas.

Baseado nas primeiras aplicações das peças cerâmicas ao substrato padrão utilizando o 
adesivo, verificou-se que apesar da textura do produto, foi possível a formação dos cordões e após 
a sobreposição da placa cerâmica, eles se desmancharam e possibilitaram o contato da área total do 
tardoz com a camada de fixação. O produto levou aproximadamente 24 horas para secagem ao toque, 
conforme descreve na embalagem. 

4. Conclusão

Conclui-se que o produto possui características e aditivos semelhantes a materiais pesquisados 
por autores das referências que tiveram resultados positivos quanto a aderência de cerâmica à bases e 
substratos. Com isso acredita-se que o produto também irá apresentar resultados que condizem com 
as propriedades fundamentais estabelecidas pela NBR 14081-1 (ABNT, 2012). 
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Além disso, será possível dizer se os ensaios que regulamentam as argamassas colantes podem 
ser aplicados para esse tipo de material. Se positivo, indicar à futuras pesquisas a metodologia a ser 
seguida e qual a descrição normativa de argamassa colante (AC) o produto é classificado. 
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Resumo. Existem diversas áreas da construção civil que demandam grandes movimentações de 
solos e estes devem atender condições pré-estabelecidas que garantam a solidez e a vida útil dos 
projetos sobre eles executados. Esta pesquisa tem por objetivo analisar o melhoramento de um solo 
argiloso com a adição de dois tipos cales: de carbureto (resíduo industrial) e dolomítica (comercial). 
O comportamento mecânico das misturas solo-cal de carbureto e solo-cal dolomítica será comparado 
a partir de resultados da resistência à compressão simples (RCS) de corpos de prova moldados com 
os mesmos teores de cal para ambas cales. A cal de carbureto apresentou melhor resistência para todas 
dosagens analisadas em comparação com a cal dolomítica.
Palavras-chave: Solo Argiloso, Cal Dolomítica e Cal Carbureto.

1. Introdução

Os solos empregados em construções devem atender exigências pré-determinadas a fim de 
garantir a estabilidade e vida útil da execução de projetos sobre os mesmos. O melhoramento dos 
solos mais instáveis com adição de cal são métodos milenares, mas com a evolução da tecnologia 
e descoberta de novos produtos, tornou-se de extrema importância o estudo de novos métodos de 
aplicação (GUIMARÃES, 2002). O setor industriário, em geral, acaba gerando resíduos, como 
exemplo a produção de gás acetileno que gera como resíduo a cal de carbureto, e este, embora seja um 
resíduo com grande potencial, acaba por ser descartado em aterros. E nesta situação, se faz necessário 
realizar pesquisas para obter resultados que possibilitem o emprego de insumos misturados ou até 
mesmo substituídos por alguns materiais (MARTINS, 2010). A adição de cal em solos argilosos 
acarreta grandes melhorias em sua estabilização, como comprovado por diversos trabalhos, porém o 
solo apresenta uma grande variação, sendo necessário para cada solo uma análise a fim de obter uma 
adição exata do material em relação ao seu uso (ROCHA, 2013). O propósito da comparação entre 
as cales é estudar a viabilidade de utilização de um resíduo industrial buscando comprovar a sua 
eficiência em solos argilosos.
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2. Material e Métodos

O solo, classificado como medianamente plástico é proveniente de uma escavação do campus 
da Universidade de Passo Fundo. Para a caracterização do mesmo foram realizados ensaios de 
granulometria a laser, massa específica (2,67g/cm³) NBR 6458 (ABNT, 2016), limite de liquidez 
(39,8%) NBR 6459 (ABNT, 2016), limite de plasticidade (27%) NBR 7180 (ABNT, 2016) obtendo-
se um índice de plasticidade 13, que permite classificar o solo como medianamente plástico. Para 
a caracterização das cales foi realizado ensaio de massa específica tendo sido obtidos os resultados 
de 2,12g/cm³ e 2,49g/cm³, para cal de carbureto e dolomítica, respectivamente NBR 16605 (ABNT, 
2017).

Para a definição das dosagens foram realizados ensaios de compactação com o solo NBR 
7182 (ABNT, 2016) e do método pH D6276 (ASTM, 2019), a fim de determinar os pesos específicos, 
umidade e teores de cal utilizados nas moldagens. O ensaio de compactação foi realizado com energias 
normal e a modificada obtendo os pesos específicos aparente secos máximos de 15kN/m³ e 17,4kN/
m³ e umidades ótimas de 26% e 19%, respectivamente.. O ensaio do método de PH determinou que o 
menor teor de cal que deveria ser adotado nas misturas deveria ser de 3% para cal de carbureto e 5% 
para cal dolomítica. 

Foram moldados 108 CPs cilíndricos de 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, sendo 54 
com cada tipo de cal. Foram utilizados três pesos específicos (14, 15 e 16 kN/m³, e três teores de cal 
(3, 6 e 9 %) e 19% de umidade. As amostras foram curadas durante 7 e 28 dias em câmara úmida. 
Nas últimas 24h que antecedem o ensaios de resistência à compressão simples (aos 6 ou 27 dias), as 
mesmas são colocadas em imersão, a fim de diminuir os efeitos da sucção.

3. Resultados

Os resultados de resistência à compressão dos corpos de prova com cura de 7 e 28 dias estão 
apresentados nos gráficos abaixo.

Imagem 1 – Legenda para os Gráficos

Fonte: autor
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Gráfico 1 - Média das Cales 7 e 28 dias- γd = 14kN/m³

Fonte: autor

Gráfico 2 - Média das Cales 7 e 28 dias- γd = 15kN/m³

Fonte: autor

Gráfico 3 - Média das Cales 7 e 28 dias- γd = 16kN/m³

Fonte: autor
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Gráfico 4 - Média das Cales 7 e 28 dias– 3% de Cal

Fonte: autor

Gráfico 5 - Média das Cales 7 e 28 dias– 6% de Cal

Fonte: autor

Gráfico 6 - Média das Cales 7 e 28 dias– 9% de Cal

Fonte: autor

3. Considerações Finais

Com os resultados de 7 e 28 dias já finalizados, foi possível fazer a análise de. O aumento do 
gama (yd) em geral demonstra uma maior eficiência na resistência do solo do que com o aumento 
do teor de cal e a resistência de 7 para 28 dias apresentou um aumento, porém não tão significativos. 
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Resumo. Uma preocupação recorrente em sistemas de abastecimento de água (SAA) são as perdas 
que acontecem em toda sua extensão, porém com maior frequência nas redes que a distribuem. Os 
principais fatores de perdas são variações de pressão, utilização de material e mão-de-obra inadequados, 
sendo que dificilmente é possível anulá-las, mas pode-se amenizá-las. Este trabalho visou fazer uma 
análise da situação atual, caracterizando e dimensionando a rede existente para localizar e identificar 
estas perdas, para que então fosse possível propor melhorias mirando maior eficiência, bem como a 
diminuição de custos com manutenção e reposição, de uma rede de água de uma comunidade rural 
com 29 famílias associadas do município de Arroio do Meio – RS. O estudo feito neste trabalho 
colabora para que a comunidade tenha registros de sua rede para facilitar futuras manutenções e 
alterações. Foram utilizados, para medição um Aparelho GPS, para mapeamento e caracterização 
o software Autocad e mapas do Google Earth, para o dimensionamento planilhas de Excel, e as 
propostas de melhorias serão obtidas através do programa Epanet 2.0 que simula melhorias para que 
a rede de água diminua o desperdício, perdas e que tenha menos necessidade de reparos em sua rede 
de distribuição e em seus ramais. Os primeiros resultados já demonstraram claramente que existe 
uma diferença entre dimensionar um loteamento urbano e uma rede de água em âmbito rural onde os 
pontos de consumo são bem mais espaçados, pois usando cálculos de vazão total e taxa linear para a 
rede, as perdas de carga e pressões ficaram aquém do esperado. Como nestas redes rurais geralmente 
são utilizados diâmetros menores que os normatizados, com pressões e perdas de carga sofrendo 
significativas mudanças, optou-se por utilizar a vazão e a taxa de utilização por ponto de consumo 
para ser possível obter dados mais realistas. Na rede deste trabalho, os resultados apontaram que a 
rede apresenta problemas de pressão nos locais mais próximos do reservatório de água, que não tem 
desnível suficiente, e que podem acontecer faltas de água no final da rede caso os consumos sejam 
concentrados.
Palavras-chave: mapeamento, perdas de água, simulação de rede, epanet.

Introdução

Desde as civilizações mais antigas de que se tenha relatos, é possível notar a importância da 
água, e com o crescimento da população ao longo do tempo, foi preciso que surgissem soluções e 
sistemas como redes de abastecimento para atender a demanda e higiene necessárias para que a água 
mantivesse sua qualidade (Silva, 1998). Conforme define Gomes (2004) sistema de abastecimento 
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de água (SAA) envolve tudo que leva água para fins de consumo, seja doméstico, industrial ou 
público, sendo que vai desde o conjunto de equipamentos, envolvendo todas as obras de execução e 
manutenção, bem como todos os serviços voltados para o suprimento de água; um SAA deve primar 
por itens básicos como qualidade, quantidade, pressão e continuidade. Segundo Azevedo Netto 
(1998), é praticamente impossível chegar a um nível de perda que seja igual a zero, então o objetivo 
de concessionárias ou sociedades de água é minimizar a quantidade de perdas analisando se é viável 
economicamente aplicar as melhorias de redução, ou se é melhor investir no tratamento da água. 
Pesquisas como as realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2008), 
apontam que no Brasil, 99,4% dos municípios têm serviços de abastecimento de água por algum tipo 
de rede de abastecimento, o problema é que estas redes geralmente não têm alcance às áreas rurais. 
Essas coberturas em zonas rurais acabam sendo precárias ou até inexistentes, podendo comprometer 
a qualidade de vida, bem-estar e saúde da população destas regiões. Na comunidade rural deste 
estudo os principais problemas apontados pelos responsáveis por sua manutenção, são as perdas de 
água que acontecem em sua extensão e a falta de um mapeamento da rede para a localização destas 
perdas. Com o objetivo de contribuir para o avanço dos entendimentos de como uma comunidade 
rural possa manter um SAA atendendo os padrões exigidos e estabelecidos pelas normas cabíveis, foi 
feito o mapeamento do traçado da rede de distribuição e o levantamento de dados básicos para o seu 
dimensionamento com a utilização de softwares para identificar a quantidade de perdas do sistema e 
abastecimento nestes trajetos, avaliando as vantagens e desvantagens, para propor soluções à rede de 
água existente.

Procedimentos Metodológicos

Os materiais e métodos utilizados para atender os objetivos propostos neste trabalho foram 
um GPS Garmin 62S para a medição da rede de água e de seus acessórios “in loco”. Os dados 
obtidos com a medição foram transferidos para o Software Autocad 2016, com o auxílio de imagens 
do Google Earth, para executar o mapeamento e dimensionamento real da rede de água existente 
conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1. Mapeamento da rede conforme medição.

A partir dos dados observados e analisados do mapeamento como dimensões das tubulações 
e cotas de nível do terreno estudado, foram utilizadas planilhas de Excel (da empresa Microsoft) 
para os cálculos de dimensionamento da rede de distribuição de água visando encontrar os valores 
das vazões, velocidades, pressões e perdas de carga da água ao longo da tubulação, de acordo com a 
Tabela 1.

Tabela 1. Mapeamento de um trecho da rede conforme medição.
Vazão total para trecho SUL (QT) = P.Q.K1.K2/86400 0,20 l/s
Taxa por ponto de consumo: 0,016667 l/s.m

C 140

Q JUSANTE Q MARCHA Q MONTANTE FICTÍCIA (l/s) MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE

31 14,70 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,059 0,000 77,060 50 51 27,06 26,06
32 110,20 0,02 0,00 0,02 0,02 25 0 0,0008 0,0000 0,0001 77,071 0,012 77,059 51 50 26,07 27,06
33 69,90 0,02 0,02 0,03 0,03 25 0 0,0013 0,0000 0,0002 77,086 0,015 77,071 52 51 25,09 26,07
34 92,90 0,03 0,00 0,03 0,03 25 0 0,0017 0,0000 0,0004 77,121 0,035 77,086 57 52 20,12 25,09
35 35,90 0,03 0,02 0,05 0,04 32 0 0,0017 0,0000 0,0002 77,128 0,006 77,121 58 57 19,13 20,12
36 2,60 0,05 0,02 0,07 0,06 32 0 0,0023 0,0000 0,0003 77,128 0,001 77,128 58 58 19,13 19,13
37 47,20 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,120 0,001 77,118 52 51 25,12 26,12
38 84,60 0,02 0,00 0,02 0,02 25 0 0,0008 0,0000 0,0001 77,128 0,009 77,120 58 52 19,13 25,12
39 88,90 0,08 0,00 0,08 0,08 32 0 0,0033 0,0000 0,0006 77,183 0,055 77,128 58 58 19,18 19,13
40 6,70 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,183 0,000 77,183 58 57 19,18 20,18
41 134,30 0,10 0,00 0,10 0,10 32 0 0,0040 0,0000 0,0009 77,299 0,116 77,183 58 58 19,30 19,18
42 30,40 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,299 0,001 77,299 58 56 19,30 21,30
43 398,40 0,12 0,00 0,12 0,12 32 0 0,0046 0,0000 0,0012 77,758 0,458 77,299 72 58 5,76 19,30
44 19,70 0,12 0,00 0,12 0,12 32 0 0,0046 0,0000 0,0012 77,780 0,023 77,758 72 72 5,78 5,76
45 66,80 0,12 0,00 0,12 0,12 32 0 0,0046 0,0000 0,0012 77,857 0,077 77,780 72 72 5,86 5,78
46 86,20 0 0,02 0,02 0,01 32 0 0,0003 0,0000 0,0000 77,856 0,001 77,855 71 69 6,86 8,86
47 5,70 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,856 0,000 77,856 71 73 6,86 4,86
48 9,40 0,03 0,00 0,03 0,03 32 0 0,0013 0,0000 0,0001 77,857 0,001 77,856 72 71 5,86 6,86
49 7,20 0,15 0,00 0,15 0,15 40 0 0,0048 0,0000 0,0006 77,862 0,004 77,857 73 72 4,86 5,86
50 452,10 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,862 0,013 77,848 73 71 4,86 6,85
51 5,00 0,17 0,00 0,17 0,17 40 0 0,0053 0,0000 0,0008 77,865 0,004 77,862 74 73 3,87 4,86
52 6,10 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,865 0,000 77,865 74 74 3,87 3,87
53 65,80 0,18 0,00 0,18 0,18 40 0 0,0058 0,0000 0,0009 77,924 0,059 77,865 76 74 1,92 3,87
54 5,90 0 0,02 0,02 0,01 25 0 0,0004 0,0000 0,0000 77,924 0,000 77,924 76 76 1,92 1,92
55 61,80 0,20 0,00 0,20 0,20 40 0 0,0064 0,0000 0,0011 77,989 0,065 77,924 76 76 1,99 1,92
56 10,20 0,20 0,00 0,20 0,20 40 0 0,0064 0,0000 0,0011 78,000 0,011 77,989 76 76 2,00 1,99
LT 1918,60

TRECHO EXTENSÃO 
(m)

VAZÃO (l/s)

DIÂMETRO (mm) VELOCIDADE (m/s)

TRECHO SUL

PERDA DE CARGA 
UNITÁRIA (m/m)

COTA PIEZOMÉTRICA 
MONTANTE (m)

PERDA DE CARGA 
(mca)

COTA PIEZOMÉTRICA 
JUSANTE (m)

COTA DO TERRENO PRESSÃO DISPONÍVEL

Os dados das medições e do mapeamento também vão ser utilizados no programa Epanet 2.0, 
para simular uma rede de água no percurso existente para que possam ser comparados aos dados 
obtidos no dimensionamento existente com as planilhas. O objetivo desta comparação é constatar os 
principais pontos de falhas e pontos onde poderão ser feitas alterações para um melhor desempenho 
em qualidade e funcionalidade da rede, bem como redução de custos com sua manutenção.
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Resultados e discussões

Os resultados prévios encontrados com o mapeamento e com os cálculos em planilhas da 
rede de água de acordo com as normas exigidas para dimensionamentos de loteamentos urbanos 
utilizando vazões totais e uma taxa de consumo linear apontaram para valores, como por exemplo 
no trecho n° 43, onde a perda de carga ficou em 27,649 mca devido muito a sua grande extensão, 
valor este considerado alto e que acaba alterando consecutivamente os trechos subsequentes. Então 
como a rede percorre grandes distâncias sem consumo optou-se por utilizar valores de vazão e taxas 
de utilização por ponto de consumo, obtendo assim dados mais próximos do real, como no mesmo 
trecho n° 43 da tabela 1, onde a perda de carga neste caso ficou em 0,458 mca, valor este que faz 
com que os trechos seguintes estejam com valores dentro de uma margem esperada. A rede apresenta 
problemas de pressão nos locais mais próximos do reservatório de água, pois não há desnível 
suficiente, e devido à utilização de tubulações com diâmetros menores que os normatizados, podem 
acontecer faltas de água no final da rede caso ela seja utilizada simultaneamente e rompimentos em 
alguns trechos caso a pressão seja alta. 

Conclusão

Como a execução de redes de água em comunidades rurais é realizada, na grande maioria 
das vezes sem estudos prévios e especializados, geralmente são utilizados materiais sem dimensão e 
qualidade ideais, o que acaba gerando grande custo em manutenções. Com a coleta do maior número 
possível de dados, com o mapeamento, análise e dimensionamento da rede foi possível fazer a 
avaliação da rede de água atual da comunidade em questão, apontando as características e os locais 
que devem receber maior atenção para futura simulação, e pelos responsáveis por sua manutenção e 
gerenciamento. 
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Resumo. O WoodFrame é uma técnica construtiva que utiliza em sua composição elementos 
estruturais de madeira, sendo comparável ao sistema construtivo em alvenaria estrutural, onde cada 
elemento que o compõem recebe e transmite os esforços solicitantes a outros elementos. Este trabalho 
tem por objetivo apresentar uma análise comparativa entre o desempenho térmico apresentado por 
protótipos em WoodFrame e em alvenaria convencional para fins de conforto térmico. Inicialmente 
definiu-se a composição dos materiais dos protótipos, em seguida é realizado um projeto arquitetônico 
para auxiliar no quantitativo de materiais a ser adquiridos para a confecção dos protótipos e em sua 
montagem, uma análise empírica para definição do desempenho térmico dos protótipos é realizada 
seguindo recomendações da NBR 15.220-2 (ABNT, 2005). Conclui-se até o presente momento através 
de análise empírica dos painéis de parede em WoodFrame definidos para este trabalho apresentam um 
desempenho térmico superior quando comparado ao sistema de alvenaria convencional, apresentando 
uma resistência térmica 143% melhor e, 310% quando considerado o sistema com tratamento térmico 
simples. No entanto ainda serão realizados ensaios práticos comparativos junto a protótipos para fins 
de comprovação da análise empírica e enquadramento dos sistemas aos parâmetros de desempenho 
térmico recomendado pela NBR 15.575-4 (ABNT, 2013).
Palavras-chave: Desempenho; Conforto; Térmico; WoodFrame; Alvenaria.

1. Introdução

Com origem norte-americana, o WoodFrame é vastamente utilizado naquele continente. 
O sistema é comparável ao sistema de alvenarias estruturais, sendo que cada elemento de sua 
composição recebe esforços que acabam transmitindo a outros elementos. A estrutura apresenta 
redundância, uma vez que se um dos elementos falhar, outros elementos suportará a falha, tornando 
a estrutura hiperestática, diferente de outras estruturas convencionais de madeira, que em geral são 
isostáticas, podendo ruir em caso de falha em seus elementos (SACCO; STAMATO, 2008).

A alvenaria é uma das mais tradicionais formas de se edificar uma construção, tendo sido 
adotado ao longo da história humana nas construções das mais variadas finalidades. Ao longo do 
tempo foi utilizado os mais variados materiais, como argila, pedras e outros (RAMALHO; CORRÊA, 
2003).
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O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise comparativa de desempenho térmico entre 
protótipos em WoodFrame e em alvenaria para fins de conforto térmico. Ao longo do trabalho é 
realizado um projeto arquitetônico para auxiliar na montagem, definição dos materiais e quantitativos 
para a confecção dos protótipos, uma análise empírica do desempenho térmico é realizada seguindo 
recomendações da NBR 15.220-2, em seguida é realizado ensaios prático para aferição de temperatura 
e umidade do ar, em ambiente interno e externo junto aos protótipos para fins de comprovação dos 
métodos empíricos.

2. Procedimentos Metodológicos

Para a realização deste trabalho inicialmente foi necessário o estudo preliminar do sistema 
construtivo WoodFrame, identificando os elementos que o compunha, após foi realizado uma 
definição da quantidade de protótipos e os materiais que os comporiam. Em seguida foi definido 
que seriam confeccionados três protótipos, sendo dois em WoodFrame, um destes com tratamento 
térmico com chapa de EPS, e um terceiro em alvenaria convencional.

Em seguida foi providenciado uma área aberta onde os protótipos pudessem ser 
implementados, está área apresenta um espaço aberto, livre de obstáculos que possam gerar sombras 
sobre os protótipos. Está área foi reservada no campus da UNIVATES.

Com a definição dos materiais e do local, foi realizado um projeto arquitetônico para o auxílio 
na execução dos protótipos e para a definição dos quantitativos de materiais a serem adquiridos, para 
este procedimento foi adotado o software AutoCAD.

O próximo passo foi realizar uma análise empírica do desempenho térmico de cada protótipo, 
podendo assim realizar uma comparação ao final do procedimento, para este passo foi adotado o 
software de planilha eletrônica Excel. Está analise levou em consideração o procedimento apresentado 
pela NBR 15.220-2, onde são apresentados os métodos de cálculo para a definição de desempenho 
térmico.

Em seguida, após a implementação dos protótipos, serão realizados os ensaios práticos 
de aferição dos dados de temperatura e umidade relativa do ar, externo e interno aos protótipos, 
com o auxílio de um termo-higrômetro. Os dados coletados deverão ser processados em planilhas 
eletrônicas a fim de gerar gráficos comparativos entre os protótipos, podendo assim comprovar ou 
não os métodos empíricos adotados anteriormente, e ainda, classificar os sistemas enquadrando-os 
aos parâmetros da NBR 15.575-4.

3. Resultados e Discussão

Os resultados preliminares obtidos através de análise empírica dos protótipos demonstram 
que os painéis de parede confeccionado com o sistema construtivo WoodFrame apresentam um 
desempenho superior aos demonstrados pelo método convencional de construção em alvenaria.
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O primeiro item analisado é a Resistência Térmica Total, aqui o sistema convencional em 
alvenaria apresentou um resultado de 0,32 m².K/W enquanto o sistema alternativo em WoodFrame 
resultou em 0,46 m².K/W, e quando com tratamento térmico aplicado 1,00 m².K/W. Desta forma a 
resistência térmica do sistema alternativo é 143% e 310% maior que o sistema convencional.

O segundo item analisado é a Transmitância Térmica Total, a alvenaria apresenta uma 
transmitância de 3,08 W/m².K, superior ao sistema em WoodFrame, que apresenta um índice de 
transmitância de 2,15 W/m².K, e de 1,00 W/m².K quando com tratamento térmico.

O terceiro item analisado é a Capacidade Térmica da parede. Neste item a Alvenaria leva 
vantagem, apresentando um valor de 262,64kJ/m².K, frente ao WoodFrame que apresentou 24,75kJ/
m².K e 26,00kJ/m².K quando com EPS.

O quarto item analisado é o Atraso Térmico o sistema convencional apresentou o maior tempo 
de atraso, com aproximadamente 3,92 horas, estando a frente do sistema alternativo de construção 
que apresentou 1,47 horas em sua configuração padrão, e 2,50 horas quando com tratamento térmico.

O quinto e último item analisado é o Fator solar. O resultado apresentado pela Alvenaria foi 
de 2,47%, sendo superior ao WoodFrame, que resultou em 1,72% e 0,80% quando com tratamento 
térmico aplicado. Para a determinação destes resultados considerou-se uma coloração branca para os 
protótipos.

4. Conclusões

Conclui-se que a partir dos métodos de análise empírica propostos pela NBR 15.220-
2, os sistemas analisados apresentam vantagens e desvantagens quando são confrontados com os 
enquadramentos da NBR 15.575-4, como por exemplo: o sistema WoodFrame apresenta um ótimo 
enquadramento quando o quesito relaciona a performance no parâmetro “Transmitância térmica 
máxima em paredes externas”, enquanto que o sistema convencional não atende aos requisitos. 
Por outro lado, o sistema de alvenarias atende aos requisitos do parâmetro “Capacidade térmica de 
paredes externa”, enquanto o sistema alternativo não atende.

Os ensaios práticos de aferição de dados de temperatura e umidade do ar, em ambiente externo 
e interno junto aos protótipos confeccionados, devem confirmar, ou não, o método de análise empírica 
adotada, gerando ao final uma comparação entre os sistemas, e enquadramento dos parâmetros de 
desempenho térmico restantes propostos pela NBR 15.575-4.
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Resumo: Os sistemas de abastecimento de água caracterizam-se como um conjunto de 
infraestruturas, que possuem o intuito de distribuir a água dentro dos parâmetros de qualidade, com 
vazão e pressões adequadas. Sendo imprescindível o desenvolvimento deste sistema e todos os seus 
elementos constituintes segundo as normas e identificar irregularidades no seu desempenho para 
garantia de sua eficiência, principalmente em comunidades rurais que apresentam características de 
consumo diversificadas. Esta pesquisa, pretende analisar e diagnosticar a eficácia de um sistema 
de abastecimento rural em Estrela, principalmente na sua qualidade de água, reservação e rede de 
distribuição, juntamente com a realização do dimensionamento de um novo sistema de abastecimento 
e utilização do programa EPANET para a realização de simulações que possibilitaram a verificação, 
diagnóstico e planejamento de ações que garantam a capacidade do sistema, para suprir as demandas 
dos pontos de consumo, com pressões e vazões adequadas. Para tal, foram realizadas pesquisas 
a campo e investigações para a obtenção de dados básicos necessários, como cotas, diâmetros e 
extensões. Resultados iniciais atestam a qualidade da água dos mananciais subterrâneos, consumos e 
determinação do coeficiente k1.
Palavras-chave: Diagnóstico, Sistema de abastecimento, Dimensionamento, Distribuição, EPANET. 

Introdução

A água consiste em um recurso natural mais presente na existência humana, seja para suprir 
necessidades básicas ou para outras ações relativas ao seu desenvolvimento. Tornando-se fundamental, 
conforme o crescimento populacional, o estabelecimento de obras para a sua condução (BAPTISTA; 
LARA, 2014). Perante a isso, surgem os sistemas de abastecimento de água que compreendem um 
conjunto de operações para distribuição de água aos locais de consumo, com qualidade e quantidade 
suficientes (GOMES, 2009).

A elaboração de um sistema de abastecimento de água em uma comunidade rural é uma 
tarefa complicada, devido às suas características de consumo diversificadas, dificuldades na sua 
implementação, manutenção e vistoria causados pela sua localização e acessos. Nesta pesquisa, 
pretende-se qualificar a condição de sistema atual de uma comunidade rural, localizada no município 
de Estrela/RS, com problemas de vazões e pressões ocorrentes na rede de distribuição, juntamente 
com propor alternativas e ações para a melhoria de sua eficiência.
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Objetivo

Realizar o diagnóstico e dimensionar as soluções necessárias para otimizar a operação de um 
sistema de abastecimento de água em uma localidade rural no município de Estrela/RS.

Procedimentos Metodológicos

Com o intuito de caracterizar tecnicamente a integridade do sistema, foram realizados 
levantamentos bibliográficos, pesquisas a campo e coletas de informações para a compreensão, 
análise e interpretação dos dados, com a finalidade de diagnosticar e planejar ações para o tornar 
eficiente, pois o sistema apresenta regiões com problemas na vazão e pressão da distribuição de água.

Analisou-se os aspectos referentes a localização dos poços artesianos e reservatórios, vazão 
do sistema, variações de consumo, disponibilidade de água, dados referentes a análises qualitativas 
do manancial subterrâneo, condições topográficas, população atendida, disponibilidade econômico-
financeira, extensões e diâmetros empregados nas tubulações, visando buscar as melhores soluções 
técnicas, econômicas e sociais, visto que a solução correta para resolver o problema de abastecimento 
desse sistema, deve ser a mais compatível a realidade social encontrada.

Para a realização do diagnóstico qualitativo do manancial subterrâneo, buscou-se junto 
à comunidade rural o histórico dos relatórios mensais de coleta de amostras de água na saída do 
tratamento, onde são avaliados os parâmetros de cloro residual livre, cor, Potencial Hidrogeniônico 
(pH), Turbidez (Tu), coliformes totais, cloretos, dureza e fluoretos, comparando os resultados com a 
Portaria Consolidada do Ministério da Saúde nº 5, de 28 de setembro de 2017.

Para o dimensionamento da rede de distribuição, utilizou-se o programa AutoCAD para a 
realização do traçado da rede e o programa EPANET para a realização de simulações hidráulicas 
que possibilitaram a verificação, diagnóstico e planejamento de ações que garantam a capacidade do 
sistema. Como a rede de distribuição do sistema em estudo é ramificada, primeiramente conhecendo-
se os sentidos de escoamentos e as vazões, determina-se o diâmetro para cada trecho a partir da 
vazão fictícia e velocidade máxima permitida. Segundamente com os valores de vazões, diâmetros, 
extensões e coeficiente de rugosidade, calcula-se as perdas de carga e as pressões disponíveis, que 
devem respeitar os valores estipulados pela norma NBR 12218 (ABNT, 1994).

Resultados e discussão

Primeiramente devido a pesquisas a campo, obteve-se resultados referentes a localização 
dos poços artesianos, dos reservatórios e suas elevações, como ilustra a Figura 1, sendo atualmente 
utilizados 4 poços artesianos dos 6 existentes. 
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Figura 1 - Localização Poços e Reservatórios.

Determinou-se também dados sobre as cotas topográficas, diâmetros empregados nas 
tubulações e extensões, como ilustra a Tabela 1 e população atendida, sendo aproximadamente 
atendido no poço 3, no poço 6, no poço 5 e no poço 4, respectivamente, 275, 720, 515 e 140 pessoas.

Tabela 1 – Determinação dos diâmetros e extensões

Diâmetro (mm) Extensão (m)
25 4.644
32 4.182
40 5.945
50 250
60 9.748
85 80

Com os valores constatados de consumo diário dos poços utilizados, entre os meses de julho 
de 2018 a julho de 2019, determinou-se k1, coeficiente diário de maior consumo, como ilustra a 
Tabela 2, resultante do maior consumo diário no ano dividido pelo consumo médio no ano.

Tabela 2 – Determinação de k1

Maior Consumo diário (l/dia) Consumo médio (l/dia) k1 encontrado
POÇO 3 32400 26200 1,24
POÇO 6 166607,14 135387,10 1,23
POÇO 5 85516,13 61866,67 1,38
POÇO 4 24354,84 19100 1,28

Referente a análise qualitativa dos mananciais subterrâneos, periodicamente observa-se os 
parâmetros de cloro residual livre, cor, Potencial Hidrogeniônico (pH), Turbidez (Tu), coliformes 
totais e semestralmente cloretos, dureza e fluoretos. Esses parâmetros analisados no ano de 2018, 
apresentam-se com valores dentro do determinado pela Portaria Consolidada do Ministério da Saúde 
nº 5, de 28 de setembro de 2017. Validando assim, a escolha dos mananciais.
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O dimensionamento e simulação da rede de distribuição no programa EPANET, estão em 
andamento, não apresentando resultados finais.

Conclusões

Em observância ao trabalho, conclui-se a importância das pesquisas realizadas no local, 
que foram determinantes para a obtenção dos dados, analise e diagnostico do atual sistema de 
abastecimento. Com os resultados obtidos até o momento foi-se possível atestar a qualidade da 
água dos mananciais subterrâneos, determinar dados básicos como cotas, consumos, coeficiente k1, 
diâmetros e extensões que são fundamentais para dar sequência ao dimensionamento e simulação 
no EPANET da rede de distribuição, para a garantia das melhores condições e proporcionar vazão e 
pressões adequadas, acabando com os problemas de abastecimento ocorrentes. 
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Resumo. É designado como patologia das estruturas o campo da engenharia civil que tem como 
ocupação o estudo das origens, formas de manifestação e consequências das falhas de alguma estrutura, 
assim como as devidas providências que devem ser tomadas no caso de danos às construções. Este 
trabalho apresenta uma análise das manifestações patológicas encontradas em Obra de Arte Especial 
(OAE) no município de Teutônia. Foram selecionadas sete pontes, das quais, até o momento, uma foi 
vistoriada, e de modo visual foram identificadas as manifestações patológicas da OAE. Além disso, 
analisou-se com base na NBR 9452 (ABNT, 2016) a estrutura, durabilidade e funcionalidade das 
OAE, dando por fim uma nota de I - V para cada um destes aspectos, possibilitando a classificação do 
empreendimento e apresentando as recomendações de terapia para estrutura.
Palavras-chave: Manifestações Patológicas; Pontes; Concreto Armado; Madeira.

1. Introdução

No Brasil, de acordo com Helene (1992), viadutos e pontes, em sua grande maioria, encontram-
se fora das normas técnicas, pois devido à aparência de robustez de uma OAE, os programas de 
inspeção rotineira e manutenção preventiva normalmente acabam sendo subestimados, o que acarreta 
em grandes custos aos cofres públicos com o passar do tempo.

Assim, com o intuito de prevenir acidentes, o presente trabalho busca apresentar o estado de 
conservação de OAE de pequeno e médio porte em vias urbanas e vicinais no município de Teutônia 
(RS), fazendo uso das normativas em vigor no Brasil, tendo os objetivos específicos a seguir como 
foco:

a) identificar as manifestações patológicas da região;

b) avaliar a situação estrutural das obras de arte especiais;

c) indicar soluções para as manifestações patológicas observadas;

d) definir as mais urgentes manutenções a serem executadas.
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2. Procedimentos metodológicos

A cidade de Teutônia está localizada na parte centro-leste do estado do Rio Grande do Sul, 
com população estimada em 32.676 habitantes para o ano de 2018 (IBGE, 2018). Nesta, foram 
escolhidas 7 pontes.

a) Ponte 1, no bairro Boa Vista sobre o arroio Boa Vista, coordenadas 6740752.00 m S e 
425480.00 m E;

b) Ponte 2, no bairro Languiru sobre o arroio Boa Vista, coordenadas 6739878.57 m S e 
423197.60 m E;

c) Ponte 3, no bairro Teutônia sobre o arroio Schmidt, coordenadas 6741282.00 m S e 
421881.00 m E;

d) Ponte 4, no bairro Teutônia sobre o arroio Harmonia, coordenadas 6742225.28 m S e 
423275.92 m E;

e) Ponte 5, no bairro Teutônia sobre o arroio Schmidt, coordenadas 6740687.00 m S e 
421873.00 m E;

f) Ponte 6, na linha Clara sobre o Arroio Poço das Antas, coordenadas 6741747.00 m S e 
430776.00 m E;

g) Ponte 7, na linha Clara sobre o Arroio Poço das Antas, coordenadas 6742691.45 m S e 
432846.19 m E.

A vistoria se dará de forma visual utilizando apenas equipamentos de medição, sem fazer 
uso de qualquer forma de ensaio destrutivo. De modo a facilitar o processo da vistoria adaptou-se a 
ficha de inspeção rotineira disponibilizada pela NBR 9452 (ABNT, 2016), utilizando o método de 
checklist o qual analisara cada parte da OAE separadamente. Caso sejam identificadas manifestações 
patológicas que possam ser classificadas como brechas ou fendas, será aplicada sobre estes uma 
camada de gesso, a qual, caso romper, poderá classificar fissura como ativa. O entendimento da 
movimentação destas fendas é de suma importância para a correta identificação da causa da 
manifestação patológica.

3. Resultados

A ponte (FIGURA 1) a ser inspecionada pode ser classificada, de acordo com Pfeil (1983), 
como sendo um pontilhão, permanente, rodoviário, misto, em concreto armado e alvenaria de pedras. 
A pedra angular da sessão em alvenaria é datada de 1912 já o alargamento viário, de acordo com 
consulta popular, foi concluído em 1994.

A análise da estrutura se dará em duas partes: uma sobre a parte em alvenaria, e outra sobre a 
parte em concreto armado, analisando, ainda, a mesoestrutura, a infraestrutura, a superestrutura e os 
encontros.
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Figura 1: Ponte analisada.

O quadro 1 faz um comparativo de sinalização, segurança e drenagem entre a situação 
encontrada in loco e o solicitado pela normativa vigente.

Quadro 1: comparativo ponte 01 com norma vigente.

Item Requerido Norma Verificado Análise

Passeio/Ciclovia 1,5 - 3 m DNIT 1,45m Alto tráfego de pedestres, não atende.

Guarda-Corpo 0,9 - 1 m DNIT 0,85m Altura insuficiente, não atende.
Sinalização 
Horizontal

Tachinhas e 
LFO-1 DNIT Desgaste acentuado dos itens, não atende.

Iluminação Projeto de 
iluminação DNIT Atende.

Drenagem Drenagem 
funcional DNIT Não atende.

Conclusão

Assim sendo para a conclusão da vistoria rotineira com a definição das notas de I a V de 
cada sessão da OAE é necessário o retorno do monitoramento das fissuras. A próxima etapa para 
conclusão da proposta é expandir o trabalho atual para as demais pontes definidas.
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Resumo. A construção civil apresenta crescimento acelerado causando um aumento na necessidade 
por materiais e técnicas construtivas de modo a aumentar a produtividade pelo menor prazo possível, 
visando que a extrema intensidade de desempenho, diante desse cenário, decidiu-se efetuar a pesquisa 
referente à argamassas industrializada, material que já esta no mercado com a intenção de melhorias 
para o setor . O presente trabalho é uma pesquisa experimental na qual serão comparadas algumas 
propriedades físico-mecânicas de argamassas, logo o estudo será executado a partir de quatro tipos de 
argamassas de revestimento, sendo três tipos de origem industrial e uma do tipo convencional de obra. 
As argamassas de revestimento serão ensaiadas sobre pequenas paredes brevemente chapiscadas para 
garantir a aderência entre a argamassa e os blocos cerâmicos. Para o experimento em questão serão 
executados ensaios de consistência no estado fresco, ensaios de resistência ao arrancamento, teste de 
tração por flexão, compressão axial e absorção de água por capilaridade.
Palavras-chave: Revestimento, argamassa, argamassa industrializada.

1. Introdução

O estudo em questão é considerado relevante uma vez que diversas empresas e consumidores 
de pequeno porte no ramo da construção civil, não sabem diferenciar realmente os aspectos positivos 
e negativos entre Emboços e Reboco Camada Única confeccionados com argamassas industrializadas 
ou com traço de obra convencional, e também sobre a forma correta de utilização do produto, fator 
que pode ser essencial para minimização patológica em canteiros. 

Quando se trata do assunto de argamassas para revestimento, apesar de existirem diversas 
fontes de informação como monografias e dissertações da área para o material convencional, não há 
imensa diversificação de bibliografia quanto às argamassas industrializadas e suas infinitas opções de 
marcas no mercado. Analisando dessa forma, optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa que 
compara três marcas de maior presença no mercado de argamassa industrializada para revestimento, 
e também um traço convencional usual de obra, tornando os resultados de estudo uma possível 
ferramenta para construtores e consumidores que desejam informações sobre o assunto. 
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2. Procedimentos Metodológicos

As três argamassas industrializadas a serem testadas, são produzidas para mesma finalidade, 
porém de marcas diferentes. Já para a argamassa convencional a ser testada, a partir de pesquisas 
em obras no perímetro do Vale do Taquari assim como também em estudos à bibliografias sobre o 
assunto, ficou definido para o trabalho traço 1:2:6 (cimento, cal, areia). 

Foram realizados ensaios de caracterização como massa específica NBR 52(ABNT, 2009), 
unitária NBR 45 (ABNT, 2006) e determinação da composição granulométrica da areia NBR 248 
(ABNT, 2006) e cimento NBR 23 (ABNT, 2001), já para cal serão coletados os dados diretamente do 
fabricante. 

Para a realização das mini-paredes foi definido que as mesmas serão de blocos cerâmicos 
de vedação de dimensão 9x14x19cm, os quais serão assentados com uma argamassa de traço 1:2:6 
(cimento, cal, areia). Cada mini-parede será composta por 4 blocos cerâmicos e tem dimensão média 
de 30 x 30 cm. O chapisco será realizado com uma argamassa fina composta por um traço de 1:3 
(cimento: areia), já a água foi dosada de forma que a argamassa alcançasse seu estado fluido ideal.

Os Corpos de Prova (CPs) para respectivos ensaios de absorção por capilaridade, ruptura por 
compressão e tração na flexão, respectivamente conforme as normas NBR 15259 (ABNT, 2005) e 
NBR 13279 (ABNT, 2005), foram moldados com a auxílio de fôrmas prismáticas com as dimensões 
de 4cm X 4cm X 16cm. Todos os CPs foram desenvolvidos com dosagem de água de acordo com o 
fabricante, exceto a argamassa convencional, cuja água foi dosada a partir da consistência mediana 
das demais argamassas. Para que esse procedimento fosse efetuado corretamente, foram realizados 
ensaios de consistência de todas as argamassas estudadas, conforme NBR 13276 ( ABNT, 2005) . 

O processo de reboco das mini-paredes cujo foi desenvolvido com base em Fiorito (2009), 
sendo realizado para executar o ensaio de aderência ao arrancamento, conforme a norma NBR 13749 
(ABNT, 2013), que ocorrerá após 28 dias de cura.

3 Resultados iniciais 

A partir dos ensaios de caracterização dos materiais, os resultados dispostos no Quadro 1 
abaixo foram obtidos.
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Quadro 1: Resultados sobre ensaios de caracterização

Fonte : Autor (2019).

Os resultados sobre os ensaios de Consistência, estão dispostos no Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1: Resultados sobre as consistências das argamassas:
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Resumo: A corrosão do aço em estruturas de concreto armado é um grave problema que atinge 
muitas edificações. Visando buscar soluções para minimizar esse problema, este estudo busca avaliar 
a utilização de fibras metálicas e de polipropileno como reforço do concreto armado. Foram moldadas 
2 vigas para cada tipo de concreto, sendo uma de cada colocada no ensaio de CAIM e uma utilizada 
como comparativo. O ensaio baseia-se em aplicar uma diferencia de potencial as vigas, através de 
ligação das mesmas a uma fonte de energia. Este trabalho irá comparar a perda de massa das armaduras 
de um concreto convencional e de concretos com fibras, além da perda da resistência à flexão das 
estruturas. Assim estimasse que com a utilização de fibras o concreto tenha um melhor desempenho à 
fissuração e por consequência uma menor perda de massa e uma maior resistência à flexão.
Palavras-chave: Concreto Armado. Fibras. Corrosão. CAIM.

1. Introdução

Na construção civil a corrosão é um perigoso processo que ameaça constantemente as 
estruturas, devido a isto ela é considerada um dos mais sérios fenômenos patológicos na área da 
engenharia civil. Uma estrutura afetada por corrosão, acaba alterando suas características de projeto, 
afetando a sua durabilidade e desempenho (TORRES, 2006).

A utilização de fibras no concreto faz com que o mesmo melhore sua resistência à abrasão 
e tração na flexão e passe a apresentar característica pseudo-dúctil (GUIMARÃES, 2010). Como 
principais melhorias do concreto reforçado com fibras, Garcez (2005) cita o aumento da tenacidade 
e da resistência à tração. 

No Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais da URGS (LEME), um modelo de ensaio 
baseado na imersão em solução de cloretos de vigas de concreto armado, vem sendo utilizado. Com 
este ensaio é possível verificar a perda de massa da armadura (GRAEFF, 2007).

O objetivo desta pesquisa é analisar o comportamento mecânico de vigas de concreto armado 
reforçadas com fibras metálicas e de polipropileno quando submetidas ao processo de corrosão 
acelerada por imersão modificada.
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2. Materiais e métodos

Antes da realização da dosagem dos materiais foram realizados ensaios de caracterização dos 
agregados e cimento, para que fosse possível desenvolver o traço unitário do concreto e o consumo 
dos materiais. O cimento utilizado foi o CP V, ARI de Alta Resistência Inicial, da marca Itambé. 
Através do ensaio de massa específica obteve-se uma massa específica para o cimento de 2,71 g/cm³.

O agregado miúdo que utilizado na realização desta pesquisa foi uma areia quartzosa média. 
Com o ensaio de granulometria obteve-se um módulo de finura de 2,87. Através do ensaio de massa 
específica obteve-se um resultado de 2,56 g/cm³ para a areia. O agregado graúdo utilizado foi uma 
brita de origem basáltica do tipo 1. Para este material foram realizados os ensaios de peneiramento e 
de massa específica, obtendo-se o resultado de 2,77 g/cm³.

O aditivo utilizado na concretagem foi um superplastificante da marca Rodoquimica. 
Conforme especificações do fabricante, foram utilizados os teores de 0,4% de aditivo para o concreto 
convencional e 0,6% para os concretos com fibras.

As fibras metálicas utilizadas foram da marca MM Fibras de aço carbono ASTM A 820, 
modelo arame de aço corrugado, com comprimento médio de 40 mm, largura de 2 mm, espessura de 
0,7 mm e altura 40 mm. As fibras de polipropileno utilizadas foram do tipo SikaFiber®-12 Micro PP, 
que é uma fibra de monofilamento feita com 100% de polipropileno. 

Através do método de dosagem da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e com 
os resultados obtidos na caracterização dos materiais, foi elaborado o traço desejado para o concreto. 
No Quadro 1 são demonstrados os traços unitários utilizado em cada concretagem.

Quadro 1 – Traço unitário das concretagens

Cimento Brita Areia Água Fibras
Concreto com fibra de polipropileno 1 2,21053 1,48839 0,4 0,002105

Concreto com fibra metálica 1 2,21053 1,48839 0,4 0,084211
Concreto convencional 1 2,21053 1,49452 0,4 -

Fonte: Autor (2019)

Para a realização dos ensaios foram moldadas 2 vigas e 9 corpos de prova para cada tipo de 
concreto. As vigas foram moldadas com um comprimento de 100 cm, largura de 15 cm e altura de 15 
cm. A armadura foi confeccionada respeitando um cobrimento mínimo de 2cm, com duas barras de 
aço CA-50 de 8 mm na parte inferior, duas barras de aço CA-60 de 5 mm na parte superior e estribos 
de 5 mm com espaçamento de 5 cm. Com o objetivo de proporcionar no interior do concreto uma 
corrente elétrica, foi posicionado antes da concretagem, no interior da armadura, um fio de cobre 
rígido de 2,5mm.
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3. Resultados iniciais

Com um período de 24 horas após a realização da concretagem, as vigas e corpos de prova 
foram desformados e colocados em uma cura úmida. Para acompanhamento do ganho de resistência 
à compressão do concreto, os corpos de prova foram rompidos com as idades de 7, 14 e 28 dias. 
Conforme demonstrado no Gráfico 1, os concretos com fibras apresentaram uma maior resistência 
à compressão, sendo que aos 7 dias o concreto com fibra metálica alcançou uma resistência mais 
elevada, mas após os 14 dias o concreto com fibras de polipropileno obteve uma maior resistência. 
Através do gráfico é possível observar que o maior ganho de resistência do concreto com a utilização 
de cimento CP-V está nos 7 primeiros dias após a concretagem.

Figura 1 - Resistência à compressão dos concretos

Fonte: Autor (2019) 

Passados 28 dias da concretagem, iniciou-se o ensaio de CAIM. Uma viga de cada tipo de 
concreto foi colocada em uma caixa, com uma solução salina na altura de seu cobrimento e ligados a 
uma fonte de energia, conforme Figura 1. 

Figura 1 - Inicio do ensaio de CAIM

Fonte: Autor (2019).
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Resumo. A produção do cimento gera muitos impactos ambientais e deste modo são realizadas 
pesquisas em cima de novos materiais, como adições minerais, que possam substituir parcialmente 
o cimento Portland, reduzindo o impacto ambiental causado pela confecção do cimento. Porém a 
substituição parcial do cimento Portland é algo complexo, sendo necessário que se faça uma pesquisa 
e ensaios aprofundados no material, no caso da Cinza de Palha de Milho (CPM) o primeiro processo 
foi a queimando do material com auxílio de uma estufa elétrica da marca Budny, em seguida moagem 
com auxílio de um moinho de bolas e após caracterizando-o com ensaios de granulometria (compatível 
com a do cimento), atividade pozolânica, perda ao fogo (22,6 %) e massa específica (2370 kg/m³), 
também são realizados ensaios de caracterização dos demais materiais a serem empregados como 
areia, brita e cimento. Posteriormente realiza-se ensaios para verificar se a substituição parcial do 
cimento pela CPM em quantidades de 5, 10 e 20 % proporcionam uma melhoria no concreto como 
índice de vazios e absorção de água, para a resistência à compressão já se possui resultados aos 7 dias 
de cura, 26,49 MPa para o traço base, 25,74 MPa com 5% de CPM, 21,76 MPa com 10% de CPM 
e 16,83 MPa com 20% de CPM, não sendo favoráveis, aguarda-se os resultados para 14 e 28 dias, 
além dos demais citados acima que necessitam uma idade de 28 dias de cura para serem realizados. 
Obtendo todos os resultados será possível avaliar se a sua aplicação irá trazer benefícios ao concreto, 
assim como redução nos impactos ambientais.
Palavras-chave: Cinza de Palha de Milho (CPM), pozolana, concreto. 

Introdução

A produção do cimento gera muitos impactos ambientais como emissão de gases que causam 
o efeito estufa, poluição de efluentes e esgotamento de matéria prima, na qual os citados devem 
ser minimizados. Porém já se percebe uma preocupação em relação ao assunto, pois o cimento 
comercializado hoje atinge 33% de adições, reduzindo os impactos gerados pelo mesmo. Tendo em 
vista isso, é de grande importância buscar novos materiais que possam substituir o cimento Portland, 
mesmo sendo parcialmente, pois as adições podem reduzir o consumo de cimento na ordem de 
20 até 70%. Além disso podem proporcionar redução da porosidade do concreto, aumentando sua 
durabilidade em ambientes agressivos e ganho de resistência à compressão (MEHTA E MONTEIRO, 
2014).
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Tendo em vista isto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o potencial pozolânico da Cinza 
de Palha de Milho (CPM) em substituição parcial do cimento Portland na composição do concreto, 
com o objetivo de melhorar suas propriedades no estado fresco e endurecido, mas atendendo os 
requisitos mínimos para um concreto convencional.

Procedimentos Metodológicos

Os materiais utilizados neste estudo são: Cimento Portland CP V-ARI da marca Itambé, 
agregado miúdo natural, agregado graúdo natural, água de amassamento, aditivo superplastificante 
Suplast Rodo 52017 da marca Rodoquímica e CPM (Figura 1).

Figura 1. Palha de Milho e Cinza da Palha de Milho.

A Palha de Milho passou pelo processo de queima em estufa elétrica da marca Budny e 
após moagem no moinho de bolas para que atingisse granulometria (NBR NM 248 (ABNT, 2003)) 
equivalente com a do cimento, ensaio de massa específica (NBR 16605 (ABNT, 2017)), perda ao 
fogo (NBR NM 18 (ABNT, 2012)) e por fim moldado os corpos de prova para se obter o índice 
de atividade pozolânica aos 28 dias (NBR 5752 (ABNT, 2014)). Os demais materiais empregados 
passam pelos ensaios de granulometria, massa específica dos agregados miúdos seguindo a NBR NM 
52 (ABNT, 2009) e graúdos conforme a NBR 53 (ABNT, 2009) e massa unitária do agregado miúdo 
e graúdo seguindo a NBR NM 45 (ABNT, 2006).

O traço a ser utilizado nas dosagens foi definido pelo método da associação Brasileira de 
Cimento Portland (ABCP), com substituição parcial do cimento por CPM em proporções de 5, 10 
e 20 %, a fim de verificar a influência da CPM no concreto. O traço obtido é de 1: 1,72: 3,3 com 
relação a/c = 0,56 fixa. Para verificar o abatimento do concreto no estado fresco é feito o Slump Test, 
fixado em 90±20 mm, quando não atingiu o Slump desejado, foi corrigido com aditivo, após moldou-
se os corpos de prova (9 para resistência à compressão, 3 para absorção por capilaridade e 3 para 
absorção de água e índice de vazios) e colocados em estufa para após a cura em idades de 7, 14 e 28 
dias, realiza-se o ensaio de compressão seguindo a norma NBR 5739 (ABNT, 2007).
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Resultados e Discussões

Os resultados preliminares obtidos até agora foram os de caracterização dos materiais, 
conforme a tabela 1, e os de resistência à compressão aos 7 dias conforme gráfico 1:

Tabela 1. Resultados de caracterização obtidos.

Gráfico 1. Resistência à Compressão aos 7 dias de cura.

Conclusão

Podemos concluir até o momento que a CPM não proporciona um ganho de resistência ao 
concreto a um tempo curto, mas à comparação final com todos os resultados dos diferentes traços e 
ensaios, poderemos concluir se o concreto terá um desempenho satisfatório para que a CPM possa ser 
utilizada futuramente como substituto parcial do cimento, reduzindo os gases gerados na fabricação 
do cimento.
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Resumo. As pontes desde sempre são estruturas que tem uma importância social e econômica, 
conectando pessoas e facilitando o transporte de produtos. Atualmente o material mais empregado na 
construção de pontes é o concreto, armado ou protendido. Dentro deste contexto, este trabalho tem o 
objetivo de comparar projetos da superestrutura para três diferentes vãos de pontes, com emprego de 
dois diferentes materiais, sendo estes, concreto armado e misto aço-concreto. A partir dos resultados 
dos projetos será feito comparativo, a fim de apontar qual o material que apresentará o melhor custo-
benefício a partir do peso total da estrutura e também pelo custo dos materiais utilizados.
Palavras-chave: Concreto Armado Pré-fabricado. Mista Aço-Concreto. Superestrutura de Pontes. 

Introdução

As pontes são uma importante forma de conexão, sendo elas responsáveis por encurtar 
caminhos e pelo escoamento de produtos. Pfeil (1979) indica que as pontes podem ser classificadas 
em rurais e urbanas conforme a sua localização, diz ainda que as pontes rurais têm o objetivo de dar 
fluxo ao tráfego das rodovias.

Pensando na necessidade de pontes de pequenos vãos para o uso de povoados de interiores 
que são circundadas por pequenos arroios e sangas, este trabalho tem o objetivo de comparar as 
superestruturas propostas, em concreto armado e misto aço-concreto, considerando critérios pré-
estabelecidos, que são peso e custo de materiais.

Procedimentos Metodológicos

Para a elaboração do projeto, foram estabelecidos parâmetros iniciais dentre os quais consta 
a seleção de três diferentes vãos de pontes (FIGURA 1), obtidas a partir da coleta dos vãos de 
pontes existentes em estradas secundárias situadas na região rural de Arroio do Meio/RS. Com a 
determinação destes dados foi feito o pré-dimensionamento para as vigas das pontes em estrutura de 
concreto e mistas em aço-concreto, chegando assim a valores prévios das dimensões destas estruturas.

Com posse das dimensões, foi feita a seleção das vigas metálicas, sendo que nesta seleção foi 
visto que perfis laminados não atendiam todos vãos, optando-se, então, por perfil soldado (VS) para o 
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maior vão. Vencida esta etapa, foi calculado o peso próprio das estruturas e também as cargas móveis 
e seus coeficientes CIV, CNF e CIA, de acordo com a NBR 7188 (ABNT, 2013). 

A partir disso, foi desenvolvido um modelo no programa Ftool onde as mesmas foram 
aplicadas, tratando separadamente cargas permanentes e cargas móveis. Superada essa etapa, foi 
possível determinar os esforços cortante e de momento tanto para cargas permanentes como para a 
móvel. Tomados estes valores, foi, então, feita a combinação de cargas para as pontes do projeto em 
estudo. As combinações de cagas analisadas são referentes a ELU normal, ELU construção e ELS 
para deformações excessivas, de acordo com a NBR 8681 (ABNT, 2003).

Figura 1. Dimensões definidas para a ponte a ser projetada.

Finalizadas as combinações ELU, as seções em concreto armado são dimensionadas segundo 
a NBR 6118 (ABNT, 2014), já as seções mistas serão analisadas de acordo com a NBR 8800 (ABNT, 
2008). Com isso será possível avaliar o peso das estruturas e também quantificar os materiais da laje 
e das vigas, fazendo o comparativo proposto.

Resultados
Para o pré-dimensionamento das pontes, utilizou-se como sendo a relação necessária para 

pontes de concreto  (MARTINELLI, 1971) e para pontes mistas de aço concreto  
(PINHO; BELLEI, 2007), sendo l o vão da ponte. Dessa forma a altura de viga para as pontes de 
concreto de 8, 12 e 17 m de extensão ficou igual a 0,55, 0,5 e 1,2 m respectivamente e de 0,34, 0,525 
e 0,7 m para pontes mistas de aço-concreto, respectivamente para os mesmos vãos.

Em seguida foi adotado um perfil metálico para cada um dos vãos atendendo, ao pré-
dimensionamento (W360X32,9, W530X66 e VS700X105) e para as vigas em concreto foi adotado 
um valor de largura prévio de 0,25m. Com base nestes dados, foi calculado o peso próprio da estrutura 
e a carga móvel, aplicados os coeficientes CIV e CNF, considerando que primeiramente será feito o 
dimensionamento das vigas.

As estruturas foram modeladas no Ftool, sendo analisada a carga permanente em separado do 
móvel. Para a carga permanente foi verificada a seção transversal e a reação na viga correspondia à 
carga distribuída ao longo de seu vão quando feita a análise da seção longitudinal. Para a carga móvel 
fez-se a linha de influência, para tanto foram considerados as áreas obtidas no cortante da carga 
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móvel transversal mutilado pelos coeficientes supracitados, assim foi possível fazer a aplicação das 
cargas de multidão, dos eixos do veículo. Ao final de toda essa etapa foi então montada uma tabela 
(TABELA 1) com esforços de momentos de carga permanente (Mg), momento de carga móvel (Mq), 
combinação dos momentos (Msd) e cortante permanente (Vg) cortante móvel (Vq) e combinação do 
cortante (Vsd), sendo a combinação destes esforços, referentes ao ELU normal. 

Tabela 1. Resultados dos esforços cortantes e de momento para as pontes em estudo.
Longarina Mg (kn.m) Mq (Kn.m) Msd (Kn.m) Vg (KN) Vq (KN) Vsd (KN)
VC8 145,600 665,300 1194,510 72,800 365,533 646,580
VM8 120,720 665,300 1160,922 60,360 365,533 629,786
VC12 361,260 1144,140 2203,911 120,420 408,523 775,352
VM12 277,56 1144,140 2090,916 92,520 408,523 737,687
VC17 804,143 1776,633 3750,543 189,210 441,461 917,625
VM17 570,775 1776,633 3435,496 134,300 441,461 843,497

Conclusão

Este trabalho está sendo desenvolvido com o propósito de atender a necessidade de pessoas 
da zona rural, onde a existência de pequenas pontes gera uma qualidade de vida aos seus usuários e 
tem como principal objetivo comparar estruturas de pontes padronizadas de 8, 12 e 17m, constituídas 
em concreto armado e mistas aço e concreto.

Para elaboração deste trabalho já foram desenvolvidas as etapas de coleta e definição de 
modelos, pré-dimensionamento, levantamento das cargas, tanto permanentes como móveis, obtenção 
dos esforços e combinação dos esforços na fase de uso. Os passos subsequentes do projeto são o 
dimensionamento das estruturas para ELU para fase de uso e ELU para fase de construção e ainda 
a verificação do ELS para ambas as estruturas. Dessa forma, para que ao final seja possível fazer 
um comparativo entre os pesos através do peso total da estrutura obtido dos cálculos estruturais 
e custos de materiais com auxílio da tabela do SINAPI para estruturas de concreto e diretamente 
de fornecedores para estrutura de aço, para cada tipo de estrutura para cada vão individualmente e 
determinar qual apresenta melhor custo-benefício.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8681: Ações e segurança nas 
estruturas - Procedimentos - Relatório técnico e/ou científico – Apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2003.

______. NBR 8800: Projeto estruturas de aço e de estruturas mistas de aço-concreto de edifícios- 
Relatório técnico e/ou científico – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

______. NBR 7188: Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras 
estruturas - Relatório técnico e/ou científico – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.



760 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

______. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento - Relatório técnico e/ou 
científico – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

MARTINELLI, Dante Angelo Osvaldo. Solicitações nas pontes de concreto. São Carlos, EESC-
USP, 1971.

PINHO Fernando Ottoboni; BELLEI Ildony Hélio. Pontes e viadutos em vigas mistas. Rio de 
Janeiro: IBS/CBCA, 2007.

PFEIL, Walter. Pontes em Concreto Armado: Elementos de Projetos, solicitações, 
dimensionamento. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1979.



761 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

AVALIAÇÃO MECÂNICA DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS 
DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA 
COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO 

POR VIDRO

Tainá Conzatti1, João Rodrigo Guerreiro Mattos2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – UNIVATES 
2Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

taina.conzatti@universo.univates.br, joao.mattos@univates.br

Resumo. A utilização de peças de concreto para pavimentação intertravada vêm se tornando cada 
vez mais demandada. Rapidez na execução, baixo custo com manutenção e estética são as principais 
características deste tipo de via. Outra questão muito comentada atualmente é a sustentabilidade. 
Dessa forma pensou-se em unir a construção civil ao reaproveitamento de resíduos. Sendo assim, esta 
pesquisa tem como objetivo produzir peças de concreto para pavimentação intertravada substituindo 
parcialmente o agregado miúdo, a areia, por um material reciclado de resistência semelhante, o 
vidro. Logo, através das normas vigentes pela ABTN, é possível realizar os ensaios de resistência 
característica à compressão, ensaios de absorção de água, ensaios de inspeção visual e avaliação 
dimensional. As peças serão submetidas à estes ensaios com diferentes porcentagens de substituições 
de vidro, sendo elas de 10%, 15% e 20%. Ao final da pesquisa será possível comparar as peças sem 
adição de vidro com as peças sustentáveis, a fim de classificar o seu uso como possível ou não para a 
produção de vias de passeio de tráfego leve à moderado.
Palavras-chave: Peças de concreto. Pavimentação Intertravada. Vidro. Reaproveitamento de resíduos.

Introdução

As peças de concreto para pavimentação intertravadas são constituídas por um conjunto de 
peças pré-fabricadas, assentadas sobre uma camada de areia, sendo travadas entre si através do atrito 
e da contenção lateral. Dentre as vantagens destes blocos, é possível citar sua boa capacidade de 
rolamento, proporcionando conforto ao usuário, sua durabilidade e sua contribuição estrutural à 
via, distribuindo às tensões. Além disso, a grande vantagem dos pavimentos intertravados é que a 
solicitação de manutenção é baixa, podendo ser executada pela comunidade local. Sendo assim, pode 
ser aplicado tanto em ruas, calçadas, e praças, quanto em terminais de carga de portos, aeroclubles e 
estradas vicinais, além de vias de qualquer nível de tráfego (MACIEL, 2007).

Analisando dados de 2011, as indústrias da América no Sul produziram cerca de 4.500 toneladas 
de vidro por dia, sendo que 74% deste valor era fabricado pelo Brasil. A reciclagem do vidro no país 
é bastante escassa, sendo que apenas 18% do vidro produzido para embalagens é reciclado. Dessa 
forma, procurar mais alternativas de reciclagem reutilizar deste resíduo trás benefícios relacionados à 
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diminuição de recursos naturais e ao acúmulo de resíduos nas cidades, favorecendo tanto a sociedade 
e a economia do país, quanto a natureza (CNQ, 2015).

Dessa forma, será possível avaliar o aspecto visual das peças, as dimensões, bem como a 
resistência característica à compressão das peças de concreto, analisando também a eficiência do 
traço e a absorção de água, conforme a NBR 9781 (ABNT, 2013).

Material e Métodos

Materiais

Para a produção das peças pré-moldadas de concreto, serão utilizados os seguintes materiais: 
o cimento Portland, CPV-ARI-RS, como aglomerante; a brita 0, como agregado graúdo e, como 
agregado miúdo; a areia média e o vidro.

Dosagem do Traço

Com o intuito de reaproveitar o material reciclado, o traço que será utilizado para a produção 
das peças será o de 1:1:3, dado em volume considerando os materiais secos, sendo uma proporção 
de cimento, para uma proporção de brita 0, e três proporções de areia média. Dessa forma, será 
substituída porcentagens de 10, 15 e 20 da areia média por vidro, sendo que as porcentagens foram 
determinadas baseando-se em análises de artigos estudados. A relação água cimento a ser utilizada 
será de a/c=0,35.

Confecção dos blocos

Os traços serão misturados em uma betoneira sendo após lançados manualmente para as 
fôrmas, que ficam sobre uma mesa vibratória. Após isso, as fôrmas são colocadas sob paletes ao ar 
livre, com proteção simples da chuva por uma lona. 

Cura

O método de cura utilizado será um método simples, deixando os blocos sobre as fôrmas de 
um a dois dias, sendo desmoldados e colocados sob os mesmos paletes, onde permanecerão até o 
rompimento para testes de resistência característica, em 7 dias, 14 e 28 dias.

Métodos

Alguns ensaios como determinação da composição granulométrica dos materiais, determinação 
do teor de umidade total, determinação da massa unitária no estado solto, determinação da massa 
aparente seca, determinação da massa específica do agregado saturado superfície seca, determinação 
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da massa específica e índice de forma pelo método do paquímetro, serão realizados, baseados sempre 
nas normas vigentes. 

Ensaios das peças pré-moldadas de concreto

Serão retiradas amostras aleatórias das peças de concreto fabricadas para submetê-las a 
ensaios de inspeção visual, avaliação dimensional, absorção de água e resistência à compressão.

No ensaio de inspeção visual, deve-se verificar as peças produzidas, detectando possíveis 
defeitos que irão comprometer a estrutura do pavimento, a qualidade e o desempenho do mesmo. 
Deve-se observar a tonalidade das peças, os ângulos, as arestas, rebarbas e desprendimentos, 
conforme a NBR 9781 (ABNT, 2013).

A NBR 9781 (ABNT, 2013) aconselha a realizar a avaliação dimensional com objetivo de 
medir às arestas perpendicularmente ou em planos paralelos, referente a peças de concreto do tipo I. 

O objetivo do ensaio de absorção de água é determinar a penetração de água nos vazios 
que possam existir na peça, comparando a relação da massa da amostra em estado seco e a massa 
submersa em água, segundo a NBR 978 (ABNT, 2013). 

O ensaio de resistência à compressão submete a peça a um carregamento contínuo, com 
velocidade de 550kPa/s, aceitando variação de 200kPa/s, até a ruptura da peça. 

Resultados Esperados

A análise dos resultados buscará conhecer a qualidade dos materiais que são utilizados na 
fabricação das peças pela empresa. Através de ensaios, será possível determinar a composição 
granulométrica, a massa unitária e o teor de umidade no estado natural dos agregados. 

Para melhor compreensão, serão utilizadas tabelas com as relações das diferentes proporções 
dos agregados graúdos e miúdos. Gráficos de curva da melhor massa relação brita/areia poderão ser 
construídos e analisados também. 

Conclusão

Ao final do estudo, será possível analisar se realmente pode-se substituir o agregado miúdo 
pelo vidro reciclado, sem interferência na qualidade, resistência e estética da peça de concreto para 

pavimentação intertravada.
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Resumo. A utilização de materiais reciclados na construção civil vem de encontro com a 
sustentabilidade. Há dois fatores a serem considerados: escassez de matérias primas e a reutilização 
de resíduos. Na construção civil outro fator presente é os incêndios que podem comprometer 
a integridade e a segurança da edificação. Posto isto, esta pesquisa tem como objetivo estudar o 
comportamento do concreto com adição do PET reciclado em substituição parcial do agregado em 
situações de incêndios. Foram realizados ensaios de massa unitária, massa específica e granulometria 
para o PET, a areia, a brita e o cimento. Além disso, moldou-se corpos de prova com 0% de PET, 
10% de PET, 15% de PET e 20% de PET. Um grupo de 3 amostras de cada traço foi submetido a 
temperatura ambiente, 200ºC, 400ºC e 600ºC e posterior fez-se o ensaio de resistência à compressão. 
Outro grupo verificou-se a absorção e índice de vazios. Resultados preliminares demonstram que os 
materiais apresentam características um pouco diferentes das normas vigentes. Ademais, a resistência 
à compressão diminui conforme aumenta o teor de PET, para uma mesma temperatura. Variando a 
temperatura, a resistência diminui também, contudo, tanto para 10% quanto para 15% de PET, de 
200ºC a 400ºC, teve um aumento na resistência. 
Palavras-chave: Concreto com resíduos. Polietileno tereftalato. Resíduos. Incêndio. 

Introdução

O ramo da construção civil cresce a cada dia mais principalmente pela utilização do concreto. 
De acordo com Mehta e Monteiro (2014) os principais motivos do sucesso do concreto são: resistência 
à água, possibilidade de diversas formas, baixo custo e facilidade de matérias-primas. De encontro 
a isso, John e Agopyan (2011) apresentam que para a produção de concreto e argamassas, somente 
em se tratando de agregados naturais, é consumido em torno de 220 milhões de toneladas de material 
não renovável por ano, logo, pode se considerar a construção civil causadora de grandes impactos 
ambientais.

Além do consumo de matérias primas, Piva e Wiebeck (2004) destacam o descarte incorreto 
de resíduos outro fator que contribui aos impactos ambientais. No perfil dos resíduos tem-se: 52% 
de material orgânico; 28% de papel; 6% de “plástico”, dentre os quais pode ser citado o polietileno 
tereftalato (PET), material base para este trabalho. 
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Outrossim, no ramo da construção civil ainda há outro fator presente, porém não tão frequente: 
os incêndios. Incêndios, conforme Silva (2014) provocam aumento da temperatura nas estruturas, o 
que consequentemente causa alterações nas propriedades físico-químicas dos materiais, ocasionando 
até na perda na resistência mecânica, na estabilidade e na segurança da edificação.

Posto esse cenário, visando a reutilização de resíduos no concreto e em análise de uma 
situação extrema, mas presente, que é o incêndio, esta pesquisa busca conhecer o comportamento do 
concreto com adição do polietileno tereftalato (PET) reciclado em substituição parcial do agregado 
miúdo em elevadas temperaturas.

Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa utilizou PET moído e reciclado adquirido da empresa Cleanplast. A fim de 
determinar as características físicas do material realizaram-se ensaios de: massa unitária conforme a 
NBR NM 45 (ABNT, 2006), massa específica segundo a NBR NM 52 (ABNT, 2009), composição 
granulométrica conforme a NBR NM 248 (ABNT, 2003) e classificação pela NBR 7211 (ABNT, 
2019). Os mesmos ensaios foram realizados para areia e brita, divergindo somente a norma da massa 
específica da brita, sendo empregada a NBR NM 53 (ANBT,2006). Para o cimento realizou-se o 
ensaio de massa específica de acordo com a NBR 16605 (ABNT, 2017). 

Os corpos de prova moldados foram com: 0% de PET, 10% de PET, 15% de PET e 20% de PET 
em substituição ao agregado miúdo, num total de 18 exemplares de cada. Eles foram desmoldados 24 
horas posterior a concretagem. Os corpos de prova levados ao forno Mufla permaneceram por 26 dias 
na câmara úmida e 2 dias em temperatura ambiente. Já os que não foram ao forno, permaneceram na 
câmara úmida por 28 dias, sendo após retificados e ensaiados. 

Os ensaios ocorreram da seguinte forma: um grupo de 3 corpos de prova de cada traço 
estudado foi ensaiado a resistência a compressão para controle de temperatura ambiente e um outro 
lote de 3 corpos de prova de cada traço foi ensaiado segundo a NBR 9778 (ABNT, 2009) para avaliar 
a absorção e índice de vazios. Utilizando o forno mufla para simular incêndio, empregou-se 3 corpos 
de prova de cada traço nos patamares de temperatura 200ºC, 400ºC e 600ºC, permanecendo após 
atingir a temperatura do ensaio pelo período de 2 horas. Após o resfriamento dos corpos de prova, 
verificou-se a resistência a compressão e correlacionado com a temperatura ambiente.

Resultados iniciais

De acordo com a classificação granulométrica tem-se o PET classificado como “areia grossa”; 
a areia como areia muito fina; e a brita como parcialmente Brita 1. A Tabela 1 apresenta os resultados 
de granulometria, massa específica e massa unitária.
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Tabela 1 – Resultados de granulometria, massa específica e massa unitária

Material Módulo de 
finura

Massa específica (g/cm³) Massa unitária (g/cm³) Dimensão máxima 
(mm)

PET 3,64 0,22 0,44 2,36
Areia 1,50 2,23 1,40 1,18
Brita 7,13 2,63 1,46 25

Cimento - 2,98 - -

Tabela 2 – Resultados ensaios à compressão

Traço
Temperatura (ºC)

Ambiente 200 400 600
0% PET 38,39 30,68 29,83 15,07
10% PET 27,08 23,37 24,74 10,52
15% PET 26,45 23,11 24,22 9,38
20% PET 23,09 20,46 20,36 6,99

Conclusão

Através dos ensaios de caracterização dos materiais verificou-se que eles possuem uma 
composição granulométrica um pouco fora da esperada pelas normas vigentes. Em relação aos 
ensaios de compressão pode se verificar que aumentando a quantidade de PET para uma mesma 
temperatura a resistência diminui. O efeito da temperatura para um mesmo traço também ocasiona 
uma diminuição na resistência, contudo, em se tratando do traço com 10% e 15% de PET, em análise 
do ensaio de 200ºC para o de 400ºC, o concreto teve um ganho de resistência, mesmo que pequeno. 
Ademais, espera-se ainda compreender o comportamento do PET no concreto em relação ao 
índice de vazios, absorção, massa específica e verificar os efeitos na estrutura interna em diferentes 
temperaturas através do uso de um microscópio eletrônico.

Referências

AGOPYAN, Vahan. JOHN, Vanderlei M. O Desafio da Sustentabilidade na Construção Civil. 
São Paulo: Blucher, 2011. 144 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211- Agregados para concreto- 
Especificação. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

______. NBR 9778 – Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da absorção de água, 
índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

______. NBR 16605- Cimento Portland e outros materiais em pó- Determinação da massa 
específica. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

______. NBR NM 45- Agregado- Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2006.



768 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

______. NBR NM 52- Agregado miúdo- Determinação da massa específica e massa específica 
aparente. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

______. NBR NM 53- Agregado graúdo- Determinação da massa específica, massa específica 
aparente e absorção de água. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

______. NBR NM 248- Agregado- Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2003.

MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo. Concreto Microestrutura, Propriedades e Materiais. 2. 
ed. São Paulo: Ibracon, 2014. 751 p.

PIVA, Ana Magda; WIEBECK, Hélio. Reciclagem do plástico. Como fazer da reciclagem um 
negócio lucrativo. São Paulo: Artliber, 2004.

SILVA, Valdir Pignatta. Segurança contra incêndio em edifícios: considerações para o projeto de 
arquitetura. São Paulo: Blücher, 2014.



769 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS PARA 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME COMO 

ALTERNATIVA AO MÉTODO CONVENCIONAL EM 
UMA HABITAÇÃO UNIFAMILIAR NO MUNICÍPIO DE 

ARVOREZINHA/RS

Vinícius Camini1, Helena Batista Leon2

1Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – UNIVATES 
2Centro de Ciência Exatas e Tecnológicas – CETEC/UNIVATES

vinicius.camimi@universo.univates.br, helena.leon@univates.br 

Resumo: Com o intuito de atualizar o mercado da construção civil e reduzir os efeitos colaterais do 
sistema construtivo mais utilizado empregado surgiram novas técnicas construtivas e, entre elas, está 
o Light Steel Frame (LSF), um sistema leve que utiliza uma estrutura de perfis de aço associado a 
diferentes placas para vedação. No presente trabalho se propõem uma comparação de custos entre 
o sistema tradicional e o LSF para uma habitação unifamiliar no munícipio de Arvorezinha/RS. 
Para o levantamento destes custos serão dimensionadas as estruturas de ambos os sistemas com a 
utilização dos softwares Eberick e mCalcLSF para o método convencional e LSF, respectivamente. 
Os valores para quantificação e levantamento serão obtidos através de dados do SINAPI. Trata-se de 
uma residência com diversos detalhes que requerem cuidado na execução. Apesar das vantagens do 
sistema LSF ainda espera-se encontrar valores superiores ao método convencional.
Palavras-chave: Light Steel Frame; mCalcLSF; Eberick; Habitação Unifamiliar; Arvorezinha/RS.

Introdução

A construção civil é um importante indicador social e econômico nacional e significativo 
segmento da indústria. A técnica construtiva mais utilizada em todo território nacional é a associação 
do concreto armado com alvenaria, representando, estrutura e vedação. No entanto, o mundo atual 
possibilita a utilização de técnicas mais modernas e otimizadas, visto que o referido método ainda 
é artesanal e apresenta baixa produtividade e pouca eficiência. Além disso também há a grande 
quantidade de resíduos gerados e o alto consumo energético deste sistema (CARVALHO, 2017). 

O sistema Light Steel Frame (LSF) utiliza perfis de aço associados a diferentes tipos de placas 
para vedação, é um dos métodos construtivos que surgiram como opção ao método convencional, 
sanando diversos dos problemas citados anteriormente. É um procedimento de construção com uma 
estrutura leve, que proporciona grande agilidade e sustentabilidade à obra. Porém, exige mão de obra 
qualificada para sua execução, gerando uma barreira de entrada ao mercado e evitando que qualquer 
profissional execute (MIRANDA; ZAMBONI, 2016). 
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O objetivo geral deste trabalho é comparar técnica e economicamente os métodos construtivos 
LSF e o convencional, de concreto armado com vedação de bloco cerâmico, para a execução de uma 
habitação unifamiliar na cidade de Arvorezinha, no estado do Rio Grande do Sul.

Procedimentos Metodológicos

A habitação adotada para este estudo possui 167m², três pavimentos e é formada por garagem, 
duas varandas, sala e cozinha integradas, área de serviço, suíte, dois dormitórios de solteiro e dois 
banheiros. Trata-se de uma edificação da cidade de Arvorezinha/RS que, atualmente, encontra-se na 
etapa de execução dos revestimentos. 

A primeira etapa para realização do estudo comparativo foi a adaptação do projeto original 
para a modulação do LSF, evitando a geração de resíduos e podendo assim comparar dois projetos 
exatamente iguais.

Figura 1. A) Perspectiva da habitação. B) Planta baixa da edificação com medidas adaptadas.

a) b)

O levantamento dos custos para o sistema convencional começa com o dimensionamento da 
estrutura em concreto armado, realizada através do software Eberick da AltoQI, seguindo a NBR 
6118 (ABNT, 2014). O apuramento de valores do método LSF também inicia pelo dimensionamento 
da estrutura do sistema, a ser realizado com o auxílio do software mCalcLSF, desenvolvido pela 
Stabile Engenharia. Todo o dimensionamento estará embasado nas normas técnicas NBR 8800 
(ABNT, 2008), NBR 14762 (ABNT, 2010), NBR 6120 (ABNT, 2000) e NBR 6123 (ABNT, 2013). 
As fundações de ambos os sistemas serão consideradas, pois no LSF se tem cargas menores, e nos 
dois casos serão dimensionadas no software Eberick.

Não serão considerados, para fins de levantamento de materiais, os sistemas de instalações 
elétricas e hidrossanitárias, visto que serão mantidos iguais nos dois sistemas, pois o que irá mudar 
será apenas a forma de execução de ambos. 

A quantificação dos demais materiais de ambos os sistemas serão obtidos através das 
informações do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), 
que são disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal, e do TCPO (Tabelas de Composições de 
Preços para Orçamentos), 15ª edição, da Editora PINI. Para os levantamentos serão utilizadas as 
tabelas desoneradas e não serão considerados BDI e custos indiretos, levando em conta que se deseja 
analisar os custos e não o valor final da edificação.



771 ╣ISSN 1983-4497╠ Anais do 13º Congresso de  
╠ Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari

SUMÁRIO

Resultados e Discussão

O dimensionamento da estrutura em concreto armado resultou em uma estrutura formada por 
diversos elementos estruturais, no entanto, a maioria destes elementos possui pequenas dimensões, 
conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2. Estrutura em concreto armado da edificação.

Trata-se de uma edificação como bastante detalhes arquitetônicos que requerem atenção para 
execução em ambos os sistemas.

Conclusão

Além da estrutura em concreto armado já apresentada, também será apresentada a estrutura 
do sistema LSF em um modelo 3D, em ambos os casos, todo o processo de dimensionamento 
será desenvolvido pelo aluno. O trabalho terá continuidade com o levantamento de custos para os 
dois sistemas. Por fim, serão apresentados os resultados finais de ambos os sistemas e realizada 
a comparação de valores, para que seja possível avaliar se o LSF é um sistema viável para tais 
edificações. Apesar do LSF possuir diversas vantagens quando comparado ao método construtivo 
convencional, espera-se encontrar valores superiores no levantamento, valores esses que poderiam 
ser compensados com os benefícios do LSF.
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Resumo. Com a grande concorrência existente no mercado da construção civil do Brasil, torna-se 
imprescindível buscar as melhores técnicas construtivas para obter melhor produtividade e redução 
de custos, e para tal são necessários estudos técnicos detalhados dos sistemas construtivos. Desta 
forma, o presente trabalho busca comparar os custos de execução de dois métodos construtivos, o 
sistema de alvenaria estrutural com blocos cerâmicos e estrutura mista com paredes portantes em 
tijolos maciços em uma edificação de habitação popular, sendo o projeto composto por quatro casas 
geminadas unifamiliares de um pavimento. Com os projetos definidos realiza-se, então, o levantamento 
quantitativo de materiais e mão de obra, conforme a tabela desonerada do mês de julho de 2019 da 
SINAPI/RS e utilização conjunta do software PLEO. Considerou-se apenas os custos diretos, com 
foco nas etapas construtivas que apresentem maior diferença de custo em cada método construtivo. 
Com os orçamentos finalizados, torna-se possível realizar uma análise comparativa de custos entre 
eles, avaliando qual o mais vantajoso para execução do projeto em questão.
Palavras-chave: Método Construtivo. Alvenaria Estrutural. Estrutura Mista. Custos.

Introdução

Com a grande concorrência no ramo da construção civil, Fernandes e Silva Filho (2010) 
explicam que a redução de custos se tornou imprescindível, buscando analisar novas técnicas e até 
mesmo avaliar a mais vantajosa entre as já utilizadas, buscando maior facilidade de execução, sem 
deixar de lado a qualidade e baixo custo.

Desta forma, Ramalho e Corrêa (2003) explicam que a utilização do sistema construtivo 
em alvenaria estrutural obteve grande crescimento, gerando maior número de pesquisas sobre sua 
utilização. Esta é indicada principalmente para edificações residenciais, de baixo e médio padrão, até 
doze pavimentos.

Com o grande crescimento de Lajeado, município localizado no Rio Grande do Sul, criou-
se a necessidade de novas obras para atender a crescente população. A partir de observações do 
autor, ainda verifica-se certa resistência no uso de métodos diferentes dos convencionais em 
concreto armado, sendo a alvenaria estrutural ainda pouco utilizada. Existe a predominância no 
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uso de estruturas mistas, compostas de tijolos maciços como estrutura portante e reforçadas por 
elementos de concreto armado quando necessário, sendo que tal método ainda não possui normas e 
regulamentações específicas, diferentemente da alvenaria estrutural, que exige projetos com elevados 
níveis de detalhamentos. Dentro disso, o objetivo deste trabalho é verificar qual método construtivo 
apresenta-se mais vantajoso em relação ao custo de execução.

Procedimentos metodológicos

Para elaborar os orçamentos e comparar custos foi utilizado um projeto disponibilizado pela 
empresa Engegold Construções e Empreendimentos Imobiliários. Trata-se de quatro casas geminadas 
de um pavimento, já executadas em alvenaria estrutural, sendo adaptada para o sistema de estrutura 
mista.

As residências estão localizadas na Rua Erny José Bruinsmann, Bairro Olarias, Lajeado/RS. 
As quatro unidades juntas apresentam uma área total de 254,60 m², sendo que, cada uma é composta 
por 2 dormitórios, 1 banheiro, 1 sala de estar, 1 cozinha/lavanderia e 1 varanda.

Na realização dos orçamentos foi utilizado o projeto arquitetônico e de fundação cedidos pela 
empresa, projeto de alvenaria estrutural desenvolvido pelo autor durante sua atuação profissional 
pela mesma e projeto de cinta de amarração para a estrutura mista, desenvolvido pelo autor durante 
realização do presente trabalho. No projeto de estrutura mista, as cintas de amarração, vigas em 
balanço, pilares e vergas e contravergas foram todos dimensionados com barras longitudinais de 
10 mm de diâmetro e estribos de 5 mm. Para ambos sistemas foram utilizadas lajes pré-moldadas, 
seguindo mesmo tipo de fundação, revestimento e cobertura.

Para composição de custos foi utilizada a tabela desonerada SINAPI/RS, fornecida pela 
Caixa Econômica Federal e tabela de composição do software PLEO, com base no mês de referência 
Julho/2019. A tabela SINAPI e o software possuem dois conjuntos, a tabela de insumos e de 
composições unitárias. A tabela de insumos é composta por elementos necessários para construção, 
compreendendo materiais e equipamentos, já a de composição unitária é formada pela descrição e 
qualificação de cada insumo, bem como a composição auxiliar necessária para realização de cada 
serviço.

Para ambos sistemas construtivos foi considerado apenas os custos diretos (material e mão 
de obra). Os custos indiretos e porcentagem de BDI foram desconsiderados, visto que o objetivo 
do presente trabalho é orçar os custos, e não o preço final. Para cálculo de mão obra e tempo de 
execução, foi utilizado os coeficientes de produtividade disponibilizados na tabela SINAPI/RS e 
PLEO/RS.

Para comparar os custos, foram consideradas todas as etapas existentes na construção 
do projeto, como: serviços preliminares, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria, instalações, 
revestimentos, cobertura, esquadrias, mão de obra e tempo de execução. A fim de obter maior 
efetividade na comparação, optou-se pela repetição de técnicas nos dois métodos, quando possível 
na etapa orçada, como por exemplo na etapa de serviços preliminares, infraestrutura e revestimentos.
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Resultados

Após o levantamento dos quantitativos foi possível elaborar a planilha de orçamento para os 
dois métodos construtivos com os custos diretos. Nas etapas construtivas relevantes, os resultados 
preliminares obtidos podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados preliminares das atividades/etapas construtivas relevantes.

Atividade/Etapa construtiva Estrutura mista Alvenaria estrutural

Supraestrutura
Alvenaria
Revestimento
Instalações e aparelhos

 R$ 32.303,64 
R$ 37.566,51 
R$ 73.890,09 
R$ 51.916,59 

 R$ 29.995,95 
R$ 35.855,95 
R$ 59.180,22 
R$ 47.550,71 

A partir dos resultados preliminares, foi possível obter o custo global da obra, além dos custos 
de material, mão de obra e tempo de execução para cada sistema, conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Custos e tempo de execução para os dois métodos construtivos.

 Estrutura mista Alvenaria estrutural
Custo total da obra (R$)  R$ 328.481,44  R$ 305.432,04 
Custo total de material (R$)  R$ 203.699,31  R$ 189.059,61 
Custo total de mão de obra (R$)  R$ 124.782,13  R$ 116.372,43 
Tempo de execução (dias) 227 212
Tempo de execução (mês) 7,6 7,1

Conclusão

A partir da comparação de custos entre os dois métodos construtivos, com auxílio da tabela 
SINAPI e do software PLEO, tornou-se possível avaliar o mais vantajoso economicamente.

O custo para o sistema em alvenaria estrutural ficou em R$ 305.432,04 e no sistema misto 
ficou igual a R$ 328.481,44, representando uma diferença de 7,56%. A opção por alvenaria estrutural 
ainda se mostrou mais vantajosa em relação ao tempo de execução, que apresentou 15 dias a menos. 
Desta forma, o sistema em alvenaria estrutural se mostrou mais vantajoso.
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Resumo. O orçamento de uma obra é um fator determinante para o sucesso de um empreendimento. 
Conforme os anos passam, surgem novas possibilidades para soluções estruturais, o que pode 
aumentar a versatilidade dos elementos e propiciar excelente economia. Desta forma, o presente 
trabalho tem como objetivo comparar os custos em relação aos materiais necessários para estrutura 
de dois sistemas distintos: estruturas de concreto armado e estruturas mistas de aço-concreto, com 
variação para 8, 12 e 16 pavimentos-tipo. A modelagem computacional é feita pelo software CAD/
TQS, onde são fornecidas a planta baixa, as cargas atuantes e elaborado o dimensionamento de 
cada elemento componente da estrutura. O orçamento final da obra, para cada sistema estrutural, 
será calculado por valores de referência em tabelas do SINAPI, a partir dos relatórios quantitativos 
gerados pelo programa. Por consequência, é esperado que o sistema estrutural em aço-concreto tenha 
maior economia conforme o aumento do número de pavimentos, com a confirmação da viabilidade 
econômica deste sistema em relação às tradicionais estruturas de concreto armado.
Palavras-chave: Dimensionamento Estrutural; Concreto Armado; Estrutura Mista Aço-Concreto; 
Custos.

1. Introdução

O Brasil é um dos países com maior potencial construtivo, e há muito tempo o setor da 
construção civil é um grande responsável pelo rumo do mercado econômico brasileiro. Desta forma, 
é necessário buscar opções construtivas que favoreçam à economia material e, consequentemente, 
financeira. Apesar do concreto armado ser um sistema estrutural consolidado e com técnicas 
conhecidas, edifícios com elevado número de pavimentos costumam ter estruturas robustas em 
sua composição. Além de resultar em um custo final elevado, pode haver prejuízo estético, já que 
algumas opções arquitetônicas podem ficar restringidas.

Uma das alternativas ao concreto armado é a utilização de estruturas mistas de aço-concreto. 
Segundo Pfeil e Pfeil (2016), as estruturas mistas são definidas como perfis de aço em associação 
com outra estrutura de concreto armado, caracterizado por um sistema estrutural muito eficiente 
e, geralmente, bastante econômico. Por outro lado, é um sistema construtivo relativamente novo, 
utilizado em maior quantidade após a II Guerra Mundial, na década de 1940. Queiroz, Pimenta e 
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Martins (2012) explicam que são sistemas muito utilizados na construção de edifícios e pontes e Dias 
(2002) acrescenta que a associação destes dois materiais é traduzida em redução do peso da estrutura.

Desta forma, este trabalho pretende comparar o consolidado sistema estrutural em concreto 
armado com o sistema estrutural em estrutura mista aço-concreto. A partir de um pavimento-tipo, 
foram confeccionados três edifícios para cada sistema construtivo, com 8, 12 e 16 pavimentos. Para 
estimativa de custos, as quantidades utilizadas de cada material serão baseadas na tabela “SINAPI – 
Preços e Insumos/Agosto 2019” e, para os perfis de aço, por catálogos fornecidos por empresas da 
área.

2. Procedimentos Metodológicos

Para o projeto arquitetônico, o mesmo pavimento-tipo foi repetido para todos os andares 
de cada edifício, com dois apartamentos por andar. Cada apartamento possui dois dormitórios, um 
banheiro social, uma cozinha e uma sala-de-estar, e foi planejado pelo autor. A área de acesso é 
composta por uma escada e um elevador. As características podem ser observadas na Figura 1.

Figura 1 - Planta Baixa do Pavimento-Tipo

Com o projeto arquitetônico definido, os projetos estruturais serão feitos no software CAD/
TQS. São definidos os critérios dos materiais utilizados e a carga gerada pelo vento, além de definir o 
número de pavimentos. O processo é repetido para cada um dos seis edifícios.

Em relação ao lançamento, todos os elementos são baseados em convenções de pré-
dimensionamento, que são diferentes para cada elemento e distintas também quando o sistema 
estrutural é outro. Quando o lançamento é finalizado, a estrutura é processada e o software mostra o 
número de erros e sugestões de melhoria. Conforme indicação, o processo é refeito, desta vez com a 
correção dos elementos com problema, por inúmeras vezes, até a estrutura não apresentar problemas 
de dimensionamento. Esta é a etapa que demanda maior tempo e paciência, já que o processo é feito 
por tentativa e erro.

Se a estrutura não apresentar problemas, é gerado um relatório de quantitativos de materiais. 
Com a multiplicação da quantidade de cada material pelo seu custo correspondente, os valores finais 
são encontrados.

Para o sistema em concreto armado, há a tentativa de haver menor prejuízo arquitetônico 
possível. Desta forma, foram utilizados pilares-parede, para que os elementos não ficassem aparentes. 
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As lajes são maciças com 10cm de espessura, e as vigas de contorno são de 20cm de espessura, 
enquanto as vigas internas de cada apartamento possuem 12cm de espessura. 

Para o sistema em estrutura mista aço-concreto, são utilizadas lajes maciças com a mesma 
espessura (10cm), vigas mistas com perfis de aço da empresa Gerdau e pilares metálicos da mesma 
empresa. Caso necessário, serão utilizados perfis metálicos inclinados para contraventamento da 
estrutura.

3. Resultados e Discussão

Com as configurações escolhidas, os seis modelos foram elaborados. A Figura 2 demonstra 
um dos modelos em concreto armado e um dos modelos em estrutura mista aço-concreto.

Figura 2 - Modelo em Concreto Armado e Modelo em Estrutura Mista Aço-Concreto

Observa-se, principalmente, que as maiores dificuldades são em decorrência do processo por 
tentativa e erro. Desta forma, uma simples alteração nas dimensões de qualquer elemento já pode 
comprometer o sistema estrutural. Outra grande dificuldade é observada com o software CAD/TQS, 
que possui suporte apenas para vigas mistas e não para pilares mistos e lajes mistas, o que obriga a 
escolha de outro sistema para estes elementos. Além disto, como as ferramentas em estrutura mista 
são novas no software, há dificuldade em encontrar tutoriais específicos sobre o tema. 

4. Conclusão

Até o momento, foram elaborados os três modelos estruturais em concreto armado e os três 
modelos em estrutura mista. Para os modelos em estrutura mista, é necessário otimizar o tamanho 
das vigas e dos pilares e, para os dois modelos, o cálculo de custos dos edifícios, que é a última 
etapa e definirá qual modelo propiciará maior economia – esta etapa foi iniciada para os modelos em 
concreto armado.

Mesmo não finalizados os modelos, é possível observar que os elementos em concreto armado 
são muito maiores que os elementos com perfil de aço, e acredita-se que o sistema em estrutura mista 
aço-concreto terá maior viabilidade econômica.
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